
 

Kluster – nytta för regionen? 

 
Innovations- och förändringsarbete i 

Dalarna 



Kort tillbakablick… 

Förr – startade man företag där det 
fanns en fors. Idag – där det finns 

kunskapskällor 



Klusterutveckling i ett regionalt 

perspektiv (RTP 2004 – 2007) 

  

 Ambitionen är- att med kluster och klusters utveckling inrikta stödprocesser: 

 

– Gentemot utpekade styrkeområden  

– Öka företagens och de stödjande organens intresse för ett aktivt deltagande i 
det regionala utvecklingsarbetet.   

– Tillämpa klusterutveckling som ett verktyg för regional utveckling.  

– Förstärka samspelet mellan företag inom strategiska kompetensområden 
(kluster) och mellan företag och andra berörda aktörer. 

 

 Förhoppningen är att en framgångsrik klusterutveckling visar sig kunna stärka 
regionens samlade konkurrenskraft och attraktivitet. 

  

 

 



Nätverk 
Relationer mellan företag 

Innovationssystem 

Kluster 

Stödjande och komplet- 

terande företag 

Resurstillgång 

Krävande kunder 

Främjare 

Kunskapsinfrastruktur 

Offentlig  

finansiering 

Teknisk och fysisk 

infrastruktur 

Socialt kapital 

Riskkapital 

Lära av andra 



Utveckla tillsammans 



Bygga upp ett regionalt klusterstöd 

 

• Identifiera en klusterledare/grupp av klusterledare 

• Rekommendera en klustercoach som följer klustrets utveckling 

• Återkommande erfarenhetsutbyten med alla klusterledare enskilt och i grupp 

• Stödjer tidigt projekt som syftar till att bygga upp en klusterorganisation 

• Klusterinitiativet rekommenderas att organisatoriskt vara kopplad till en 

befintlig projektägare (vagga) 

• Klusterledarna rekommenderas bygga upp teoretisk och praktisk kunskap 

• Nära samarbete med Tillväxtverket, Vinnova och andra regioner 

 



Kluster portfölj 

BoomTown 

Dala SPORTS Academy 

Destination Dalarna 

Tension 
Graphic/Game 
cubator 

http://www.dalabit.se/


Innovation –  

ny injektion i klusterarbetet 

Sverige ska förbättra sitt företags- 
och innovationsklimat.  
En innovationsstrategi tas fram. 
                           Regeringsförklaringen 2010 



+ Tillväxtverkets  
 klusterprogram 
 
+ Vinnovas nya Vinnväxt 
 
+ EU Smart specialisering 



Reglab en annan injektion… 
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Lärprojektet: Klusterutveckling 



Kluster och FOI-miljöer 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Visa på  

styrkor  

  
  

Representera  

  

sin bransch   

  

Regional  

  

aktör 

  

Innovation och 

förändring 

  
  Förväntansbild på initiativen: 



 Kluster i Initieringsfasen 

 – Visa på branschens/styrkeområdets betydelse  
• Handlingsplan, strategi/gemensamma värderingar 

• Tydliggöra den strategiska idén 

• Problem- och möjlighetsinventering t ex förstudie 

• Mål, syfte och nytta med samverkan 

• Utveckla nätverket 

Förväntansbild 
– Samtalspart i regionala frågor för sin bransch/styrkeområden 



Kluster i Pilotfasen  

– Representera sin bransch/styrkeområde 
• Formalisering och organisering (behöver inte vara en juridisk person) 

• Arbeta med klustrets identitet med kommunikation/marknadsföring (namn, webbplats och 
”storytelling”)  

• Utveckla ledarskapet Utveckla och fördjupa vision/strategisk och operativ agenda/tydliga 
mål (uppföljningsbara) 

• Arbeta med finansiering och finansieringsmodeller  

• Tydliggöra medlemsnyttan (företagen) 

Förväntansbild 
– Samarbetspart och är megafon för sina företags behov 

– Strategiska dokument, uppvaktningar mm 

 

 



Kluster i etableringsfasen 

– Är en regional aktör  
• Hitta hemvist eller utveckla organisationen  

• Starta och drifta verksamhetsområden med tillhörande projektorganisation och projektportfölj.  

• Bygga varumärket 

• Börja påverka regionala utvecklingsagendan och att vara en regional aktör/utförare 

• Utvärdera (ev. internationellt) 

• Identifiera, initiera och bygga strategiska allianser – nationellt och internationellt  

Förväntansbild 
– Har en projektportfölj  

– Driver strategiskt viktiga utvecklingsfrågor/projekt 

(kompetensförsörjning,  och jämställdhet) 

– Samverkar med andra regionala aktörer 

 



Händelser i hållbarhetsfasen 

– Är en innovations och förändringsaktör i en funktionell region 
• Arbeta med långsiktiga finansieringslösningar 

• Påverka inriktningen av nationella och EU-baserade program 

• Påverka regionala processer för finansiering (RUP, RTP, kommunala utvecklingsstrategier utifrån att 
initiativet betraktas som ett ”investeringsobjekt”) 

• Fortsatt utveckling av FoU – nationellt/internationellt och arbeta med kommersialisering 

• Utvärdera verksamhetsinriktning och genomföra strategiska förändringar 

• Dokumentera och synliggöra resultat och kommunicera framgångar 

Förväntansbild 
– Har en projektportfölj som också består av forskningsprojekt 

– Driver strategiskt viktiga utvecklingsfrågor  

 (internationalisering och innovation) 

– Samverkar med nationella och internationella aktörer (smart specialisering) 



Implementering av 

klusterarbetet på bred front 

”Kluster som verktyg för regional 
utveckling och för att utveckla 

regionen” 



Stöd till kluster 

• RTP sedan 2004-2006 – Kreativa Dalarna  

• RTP sedan 2000-2006 – Klusterutveckling  

 

• 2007 SLIM I, II, III  

 Processtöd 

 Effektmätning 

 Policylärande 

 
• Innovationsarbete 

– GäveDalaInnovatonsregion 
• Gemensam klusterportfölj 

• Klusterprogram??? 

 



Kluster för regional tillväxt 

 

Innovation  

Innovationsklimat 

Entreprenörskap 

Företagsklimat 

Grundförutsättningar 

Förutsättningsgivande stöd till 
näringslivsutveckling 



Använda klustren i innovationsarbetet 
• OECD rewiev – Innovationspolitik i ett gränsregionalt sammarbete 

Nordiska ministerrådet och Nordregio 

 

• GäveDala Innovationsregion 
– Regionala innovationsstrategier (klsuterprogram???) 

– Implementera klusterarbetet på bredfront 

– Utveckla Reglabs klustermodell och metoder för uppföljning 

 

• SLIM III (SWX till och med 2013) 
– Samarbetsavtal med Teknikdalen om att de övertar den operativa rollen 

för det regionala stödet till klusterledare 

– Värmlandsmodellen ver 2.0 

 

• Strukturfondsskrivningar 

 

• ”Smart specialisering” – fortsätta lära oss mer tillsammans… 



Klustret som verktyg … 

• Vilka är regionens förväntningar? 
– verktyg för regional utveckling: 

• Kompetenförsörjning och jämställdhet 

• Attraktivitet 

– verktyg för utveckla regionen: 
• Projekthamnar 

• Smart specialisering tillämpad forskning 

• Vilket stöd kan man ge till klustren? 
– Finansiering och medfinansiering 

– Använda kluster i det pågående utvecklingsarbetet 

– Kunskapsstöd, erfarenhetsutbyten  

– ”Marknadsföra portföljen” 

 



4 Ett öppet nätverk i Reglabs regi 

 

4 Nätverksträffar för alla intresserade 

 – Mätning  

 – 5 december i Falun 

 – värd: Triple Stelix, SLIM-projektet 

 

4 Nationella klusterkonferensen 

 13-14 mars i Borlänge 

 

4 Kunskapspåfyllnad – Klusterkurser 

Forum för Klusterutveckling 



Hur ser det ut för er? 

 

• Har ni en fortlöpande dialog med en regional 

part? 

– Vilken? 

– Vilka frågor gäller det? 

• Får ni ett stöd från en regional part? 

– På vilket sätt? 

 




