
Kluster, kompetens
och konkurrenskraft
24 januari 2013 kl 12.30–17.00  |  Grand Hôtel, Stockholm

SkogStekniSka kluStret hälSar välkommen till en informativ och inspirerande efter-
middag om kluster, kompetens och konkurrenskraft. vårt samarbete mellan skogsmaskinföretag, 
forskning och samhälle öppnar möjligheter att utveckla en världsledande ställning inom skogsteknik.

relationer är ett av nyckelorden för ett kluster liksom kunskap och kompetens. lärande utvecklas 
ofta genom samtal, det gäller såväl företag som människor. vår kunskapsdag behandlar bland annat 
klusterdynamik, kompetensförsörjning och forskning som verktyg. tillsammans avslutar vi dagen 
med den klassiska västerbottensbuffén klockan 18.30. Detaljprogrammet finner du på nästa sida.   >>



larS laeStadiuS är jägmästa-
re och doktor i skogsteknik. Sedan 
1998 arbetar han med internatio-
nella skogsfrågor på tankesmed-
jan World resources institute i 
uSa. han har ett förflutet som 
forskningskoordinator på europa-
kommissionen och som forskare 
vid Slu och Forskningsstiftelsen 
Skogsarbeten. lars medverkade 

även förra året vid Skogstekniska klustrets kunskapsdag på 
grand hôtel.

anna löFmarck vaghult 
är vd i grufman reje, ett ma-
nagementkonsultföretag som 
har som specialitet att analysera 
kommunalt näringsliv, effektmäta 
kluster och utvärdera forsknings-
satsningar och olika nationella 
kartläggningar. anna löfmarck 
vaghult är civ ing och ekon dr på 
en avhandling om kundrelationer 

i tjänsteföretag. hon har arbetat inom stab och ledning på 
mercuri international och har lång erfarenhet av rådgivning 
och coachning inom tillväxt, organisation och försäljning.

SkogStekniSka kluStret, Box 27, 922 21 vindeln  |  tel: 0933-15 00 00  |  e-post: info@skogstekniskaklustret.se

Program 24 januari 2013
12.30 lunchsmörgås. registrering

12.50  inledning. hans eliasson, ordförande Skogstekniska klustret och maria hedblom, vd

13.00  klusters dynamik ger tillväxt. anna löfmarck vaghult, vd grufman reje

 jämställdhet som strategisk kompetensförsörjning. Pär lärkeryd, vd norra Skogsägarna.  
 kristina Franzén, vd näringslivets ledarskapsakademi. helena österslind, jämställdhets-  
 direktör. niklas Swanemar, vd olofsfors aB

 långsiktig kompetensförsörjning. komatsu Forests satsning på teknikcollege i umeå.  
 jonas jonsson, platschef vid komatsu Forest umeå

14.20  Bensträckare. kaffe och smörgås

14.30  Forskning som verktyg. Pedro miranda la hera, doktor i reglerteknik och robotteknik. martin  
 Servin, universitetslektor vid umeå universitet. derny häggström, grundare av oryx Simulations

 vår kompetens en exportvara. lars laestadius, Senior associate vid World resources institute

 vår innovationsprocess – framtidens skogsmaskin. martin ärlestig, konstruktionschef   
 komatsu Forest. urban Bergsten, professor Slu. maria hedblom, vd.

16.30–17.00  Workshop: innovationer • Sammanfattning. hans eliasson, ordförande

18.30 västerbottenbuffé

anmälan görS till
weronica.mattsson@skogstekniskaklustret.se senast den 10 januari 2013.

deltagandet i kunskapsdagen är kostnadsfritt. ange i din anmälan om du vill delta i både kunskapsdagen 
och middagen. om du anmäler dig till middagen men sedan inte kommer, blir du dock debiterad en 

avgift på 750 kronor. Obs begränsat antal platser.

vi tackar våra SamarBetS-
PartnerS och FinanSiärer:

Samt kommunerna Bräcke, hudikSvall, malå, umeå, vindeln, örnSköldSvik


