
 

     

 

Styrman – att leda klusterinitiativ 
 

Modul II 
 
 

Efter vårt första möte på Glava Energy Center innan sommaren så är det nu dags för modul 

II: Klustrets resurser och tillgångar 11-12/9. Värd för detta delmoment är Triple Steelix i 

Borlänge och de har bokat lokaler på Domnarvsgården www.domnarvsgarden.se åt oss.  

 

Då Borlänge är en större stad med bra kommunikationer, kommer vi inte att arrangera 

boende för deltagarna denna gång. Dock blir det en gemensam middag för alla deltagare 

som del i programmet, så håll gärna kvällen öppen. 

 

Som ni vet bygger Reglabs lärprojekt på allas delaktighet och engagemang. Programmet 

utgår från gruppens erfarenhet och behov, som sedan kopplas till befintlig kunskap inom 

området. Därför är det viktigt att du förbereder dig på att dela med dig av den uppgift ni fick 

med er förra gången och tänk på att både bra och dåliga erfarenheter kan vara värdefulla för 

de andra deltagarna. 

 

Lite ur detta delmomentets innehåll: 

 

 Jämställdhetsintegrerade kluster  

 SWOT-analys   

 Gemensamma resurser, utmaningar och intressen  

 Egen handlingsplan  

 

Aktuell information om utbildningen kommer att finnas på www.reglab.se/klusterutbildning 

där alla deltagare ska ha en egen inloggningsidentitet för att via hemsidan kunna följa, bidra 

och diskutera kursen.    

 

För ytterligare upplysningar, kontakta: 

 

Fredrik Rakar, Reglab, fredrik.rakar@skl.se 08- 452 72 21 

 

Monika Jönsson, Region Dalarna, monika.jonsson@regiondalarna.se 070- 689 65 09  

 

Dan Sjögren, Vinnova, dan.sjogren@vinnova.se 08 – 473 31 43 
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Dag 1 (12.00-18.15) 

12.00 Lunch 

13.00 Inledning 

Jämställdhetsintegrerade kluster – för innovation och konkurrenskraft  

 Vilka är vinsterna och möjligheterna? 

 Vilka erfarenheter finns? 

 Genusperspektiv på verksamhetsutvecklingen 

14.30 Fika 

15.00  Att utveckla ett kluster  
Maria Englund, processledare, Triple Steelix 
Reflektion i mindre grupper 

16.00 Klustrets förutsättningar, resurser och tillgångar  

 Vilka är förutsättningarna för utveckling av mitt kluster?  

 SWOT-analys.  

 Arbete i grupper  

 

17.30 Avrundning och summering 

 

19.30 Middag 

Dag 2 (08.30-13) 

 

8.30 Arbete i grupper kring SWOT-analys av klustrets förutsättningar 

Diskussion och presentation i mindre grupper och i plenum 

9.45 Fika 

 

10.15  Summering av SWOT: 

 Vad ser vi för gemensamma utmaningar - och hur kan dessa hanteras?  

 Hur kan man hantera klustrets roll i det regionala systemet?  

 Exempel på framgångsvägar 

 

11.00 Handlingsplan för klustret – kritiska aktiviteter 

Diskussion och presentation i mindre grupper och i plenum 

 

12.00 Summering och sedan gemensam lunch 

 

 

VÄLKOMMEN! 

 


