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BRANSCH I FÖRÄNDRING
Interior Cluster Sweden vill bjuda in dig till en inspirerande dag där vi gemensamt
sätter den långsiktiga agendan, 2021-2023, för svensk design- och möbelindustri.  

TID torsdag 2 april kl. 11.00–16.00
PLATS Flokk, Vallgatan 1, Nässjö
FACILITATOR Catarina Rolfsdotter, journalist och författare med fokus på Hållbarhet och Framtidsspaning 
(se mer längre ner).  
  
Interior Cluster Sweden genomför för närvarande en förstudie, “STRUKTUR”, ett förberedande arbete 
inför en stor EU-ansökan (ERUF*) där det finansiella stödet ska främja t ex kompetens-, innovations- och 
internationaliseringsaktiviteter med syfte att stärka svensk design- och möbelindustri.   
Ett ERUF-projekt spänner över en treårsperiod och ger oss möjlighet att sätta en långsiktig gemensam 
agenda.
  
Tillsammans med dig och andra viktiga aktörer med anknytning till Interior Cluster 
Sweden/möbel- och inredningsbranschen vill vi genomföra en workshop där vi mejslar ut kritiska 
framgångsfaktorer samt önskat läge och mål 2023. Arbetet kommer att bli en viktig grundstomme i den 
ERUF-ansökan som ska göras, men blir förhoppningsvis också ett värdefullt redskap för alla medverkande i 
sina roller som företagsledare/viktiga branschaktörer.  
  
Vi hoppas att du vill vara med och arbeta fram branschens viktigaste frågor framledes. Vad behöver
vi göra för att kunna behålla ett långsiktigt, hållbart företagande? Hur ser samverkan ut i framtiden? 
Affärs- och verksamhetsutveckling? 

ANMÄLAN
Här eller till
Ulrika Johansson Ståhl, projektledare för förstudien
ulrika.johansson-stahl@interiorcluster.se
070-883 87 75
Senast 2020-03-20 

* (I Sverige finns åtta regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Dessa förvaltas av Tillväxtverket 
och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Fonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU 

https://interiorcluster.se/a/inbjudan-2-april


Interior Cluster Sweden  •  072-748 58 28  •  info@interiorcluster.se  •  www.interiorcluster.se 

och finansierar bl.a. insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling.)  
MER OM CATARINA ROLFSDOTTER 
Catarina Rolfsdotter-Jansson modererar konferenser inom alla tänkbara områden men har sin djupaste kompetens bland annat 
inom områdena hållbar utveckling, CSR, stadsplanering och hälsa. Catarina är erfaren journalist och har skrivit 11 böcker om 
hälsa och hållbar utveckling.     
De senaste 15 åren har Catarina främst arbetat med moderationer, föreläsningar och TV med hållbarhet i fokus, i Sverige och 
internationellt.     
Catarina kommer även att hålla en föreläsning på Möbelriksdagen 5/3 - “Framtidsspaning baklänges”  

AGENDA  
Kl. 11–16 arbetar vi i workshop-format med frågeställningar som:  
• Hur ser vår målbild ut 2023?
• Vad behöver vi göra för att kunna behålla ett långsiktigt, hållbart företagande?
• Hur ser samverkan ut i framtiden?
• Affärs- och verksamhetsutveckling? 

 UPPLÄGG  
10.45 kaffe, samling  
11.00 Catarina Rolfsdotter intro. Reflektion/input från Möbelriksdagen  
11.30–12.30 workshop   
12.30–13.15 lunch  
13.30 forts. workshop  
14.30 kaffe och telefonpaus  
15.00–16.00 Sammanställning gemensam plan/agenda 
  
 

 
INTERIOR CLUSTER SWEDEN ÅRSMÖTE OCH BOLAGSSTÄMMA STARTAR KL 16.15.


