
 

 

 

 

 

   
 

Reglabs klusterledarutbildning: Att vara Styrman 

 
 
12.00 Avhämtning chartrad buss vid Arvika station 

 

12.30 Lunch 

 

13.15 Introduktion 

Reglab hälsar välkomna och redovisar bakgrund och syfte med 

pilotkursen 

Översiktlig genomgång av pilotkursens upplägg, förutsättningar och 

pedagogik 

 

13.35 Presentation av deltagarna och konsultteamet 

 

13.55 Presentation Reglabs klustermodell (MJ, DS) 

 

14.15 PAUS 

 

14.25 Kluster - vad, varför, när, hur 

 - Teori och praktik 

 - Begreppsapparat 

 - Kluster i Sverige och internationellt 

 - Klustrets roll i det regionala innovationssystemet 

 - Framgångsfaktorer och fallgropar 

 - Organisation och roller i klusterinitiativ 

 - Klusterledarens roll, mandat, uppgifter 

 

15.25 KAFFEPAUS 

 

15.40 Reflektion i mindre grupper 

 - Vad betyder detta för arbetet med mitt kluster? 

 - Vad behöver jag veta mer om?  

 Diskussion i plenum 

 

 

16.15 Erfarenheter som processledare – en gränsgångares berättelse 

Per Branzen, utvecklingsledare, Broby Grafiska, tidigare VD The 

Packaging Arena 

 Erfarenheter av mobiliserings- och formeringsprocessen  

- Vad kan gå fel och varför? 

 - Vilka är de viktigaste utmaningarna? 



 

 

 

 

 

   
 

 

17.15 Processledarrollen i tidiga skeden - reflektion 

 - Vad betyder detta för mig? 

 - Vad kan jag bygga på, vad behöver jag utveckla? 

  

18.15 Avslutning på dagen 

 

20.00 MIDDAG 

Presentation av Glava Energy Center 

 

Dag 2 

 

08.15 Tankar kring gårdagen 

 

08.30 Hur ser utmaningarna ut i mitt kluster? (Individuellt arbete 20 min) 

 - Vilka aktörer är viktiga att få med - hur ska det gå till? 

 - Vilken vision kan skapa entusiasm och mobilisering? 

 - Vilken strategi/vilka framgångsvägar kan dessa aktörer enas om? 

 Diskussion i plenum där två case lyfts fram och skärskådas 

 

09.45 KAFFEPAUS 

 

10.00 Mål 

- Hur formulera mål som speglar visionen, kan användas i ledning, kort 

och lång sikt, uppföljning, utvärdering, kurskorrigering? 

 - Kan man mäta det som är relevant? 

 - Exempel på sammanhang vision-mål-mått 

 

10.45 Hemuppgift 

 Vad behöver jag göra när jag kommer hem? 

 Hur ska jag mobilisera nyckelaktörerna i bildandet av det nya klustret? 

 Individuellt arbete och kort presentationer (en minut var) 

 

11.30 Avslutning  

 

11.35 Gemensam avfärd buss till Arvika station 


