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Disclaimer
Denne rapport er udarbejdet som et led i organisations- og strategiudviklingen for Copenhagen Cleantech Cluster, og er
produceret som baggrundsmateriale til et strategiseminar i september 2010. Der er ikke tale om en uvildig undersøgelse, men
om en rapport produceret til internt brug. Da vi har oplevet stor interesse for analysen og flere har udtrykt ønske om at se
rapporten, har vi valgt at dele rapporten til inspiration for andre, der arbejder med klyngeudvikling.
Rapporten er ikke udtryk for Copenhagen Cleantech Clusters officielle holdning, og må kun citeres efter aftale.
Analysen skaber et videngrundlag om best practice inden for cluster management ved at se nærmere på andre
klyngeorganisationers setup og ageren, og ved at identificere og beskrive en række konkrete værdiskabende aktiviteter, som
man kan lade sig inspirere af.
Rapporten og caseanalyserne er produceret i perioden juni-august 2010.
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1. Indledning
Klynger er et hastigt voksende fænomen på flere niveauer:





Strukturelt: der opstår flere og flere klynger
Konceptuelt: der fremsættes flere og flere teorier om klynger
Politisk: der igangsættes flere og flere policyinitiativer, der styrker klyngedannelse
I praksis: der etableres flere og flere klyngeorganisationer

Ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriet har de regionale vækstfora i Danmark igangsat 90 klyngeinitiativer fra 2004-20071. Det
er flere end 20 hvert år, og tendensen fortsætter. Der er ikke tale om en dansk tendens – overalt i verden er man begyndt at
satse på klyngeinitiativer, eksempelvis i den tyske delstat Baden-Württemberg – her har man aktuelt 150 klyngeinitiativer i gang
i en delstat med 10 mio. indbyggere 2. Copenhagen Cleantech Cluster er det største danske klyngeinitiativ til dato, og skulle
meget gerne skille sig ud fra mængden med en organisation, der skaber reel værdi for sine medlemmer og for klyngen.
Verden over har man fået øje på det store vækstpotentiale i at satse målrettet på at styrke klynger, og i takt med, at der
etableres flere og flere klyngeorganisationer med professionelle cluster managers, skærpes konkurrencen inden for
klyngeudvikling. Dette gælder ikke mindst på cleantech området, der er blevet udråbt til fremtidens helt store vækstindustri, og
er blevet kaldt ”guldægget i dansk økonomi” 3. Veletablerede cleantechklynger verden over er allerede nået langt med
organisering af deres klynge, og endnu flere spirende cleantechklynger er i lighed med CCC i fuld gang med at forme
klyngeorganisationer. Konkurrencen er altså stor, og vil i de kommende år blive endnu større.

1.1 Rapportens struktur
For at forstå best practice i cluster management er det nødvendigt med en forståelse af hvad en klyngeorganisation er og
hvordan den fungerer, samt hvilke opgaver og konkrete aktiviteter en sådan organisation typisk løfter. Analysen indeholder
derfor to overordnede elementer, nemlig en baggrundsanalyse og en best practice analyse:
Baggrundsanalyse

Hvad kendetegner en klynge – i teorien?

Hvad er en klyngeorganisation?

Hvad er formålet med at etablere en klyngeorganisation?

Hvilke aktiviteter gennemfører en klyngeorganisation?
Best practice

Centrale temaer i caseanalyserne

Hvad gør andre klyngeorganisationer – seks cases

Opsamling

Strategiske valg

1.2 Metode
Analysen er blevet gennemført af en projektansat i CCC sekretariatet over en periode på tre måneder, hvor hovedfokus har
været på at få indsigt i andre klyngeorganisationers arbejde samt konkrete aktiviteter, altså rapportens del 2.
Der er foretaget masser af studier af hvad klynger er, hvad der kendetegner dem og hvordan de fungerer, mens
praksisorienteret klyngeledelse – cluster management – endnu ikke har fået den store opmærksomhed. Der eksisterer således
ikke et fyldestgørende overblik over klyngeorganisationernes faktiske setup og ageren, ligesom der ikke uden videre kan peges
på, hvad der virker og hvad der ikke virker i opbygningen af en klyngeorganisation. Denne rapport sammendrager
hovedkonklusionerne i to centrale rapporter, der er produceret om ledelse af klynger, men hovedvægten er lagt på de seks
caseanalyser, der skildrer forskellige klyngeorganisationer og deres arbejde. Disse seks caseanalyser er analysens
væsentligste bidrag.
Metodisk er valget faldet på en kombination af desk research og feltarbejde. Desk researchen har omfattet grundlæggende
klyngeteori, praksisorienterede rapporter om klynger og klyngeudvikling, grundlæggende caseanalyse samt elementer af
afdækning af værdiskabende aktiviteter. Feltarbejdet har omfattet interview med eksperter i klyngeudvikling, interview med
1
2
3

Økonomi- og Erhvervsministeriet: Baggrundsrapport til regionalpolitisk vækstredegørelse, 2. april 2008
Præsentation af Dr. Gerd Meier zu Köcker, Kompetenznetze Deutchland ved konference i Marburg den 15.6.2010
Brøndum & Fliess 2009: “Guldægget i dansk økonomi – kortlægning af cleantechfeltet i Danmark”
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praktikere fra interessante klyngeorganisationer, besøg i Toronto og San Diego samt deltagelse i konferencen “Networking,
Clusters and Local Knowledge Exchange” i Marburg. Derud over er der blevet afholdt en workshop med tre forskere fra CBS,
der alle gav deres input til hvorledes en klyngeorganisation kan agere for at skabe værdi for klyngen og dens aktører.
Interview med eksperter:

Göran Lindqvist fra Stockholm School of Economics, medforfatter til Cluster Initiative Greenbook 4

Sergiy Protsiv fra European Cluster Observatory5,

Patricia Plackett, Copenhagen Business School

Anne Krebs, PhD i Intellectual Capital, Vestas og Copenhagen Business School

Gerd Meier zu Köcker, CEO, Kompeteznetze Deutschland6

Philip Cooke, forsker og ophavsmand til begrebet “Regional Innovation System”

Mads Bruun Ingstrup, Syddansk Universitet, PhD i ”clusterpreneurs7”

Lotte Langkilde og Søren Laursen, CEO og konstitueret direktør, Reg X8

Bjarne E. Jensen, Sekretariatschef, RegLab 9

José Etcheverry, forsker i klimaforandringer ved York University, Toronto, Canada

Interview med praktikere

Christoph Beer, CEO, ICT Bern, Schweiz

Judy Dorsey, CEO, North Colorado Clean Energy Cluster

Bernhard Puttinger, CEO, ECO World Styria

Stig Jørgensen, CEO, Medicon Valley Alliance, Øresundsregionen

Holly Lepre, Vice President, CleanTECH san Diego, USA

Henry Vehovec, CEO, CleanTech North, Toronto, Canada

Kevin Downing, Cleantech Consultant, MaRS Discovery District10, Toronto, Canada

Martin Lidegaard, Formand og Thomas Færgeman, Direktør, CONCITO

Jacques Chirazi, Cleantech Program Manager og Erik Caldwell, Energy Policy Advisor, City of San Diego, CA, USA
Der trækkes i analysen på et teoretisk fundament, ligesom der er søgt inspiration hos eksperter og i det praktiske
erfaringsgrundlag, som andre klyngeorganisationer har opbygget.
Udvælgelsen af de seks caseorganisationer er sket med henblik på at få indblik i forskellige måder at drive en
klyngeorganisation. Der er udvalgt fire klyngeorganisationer inden for cleantech, der alle betragtes som værende blandt de
førende cleantech klyngeorganisationer i verden 11, men blikket rettes også mod en schweizisk IKT klyngeorganisation hvor
direktøren blev kåret til årets ”cluster manager” i 2008 samt mod Medicon Valley Alliance, der er den mest veletablerede
klyngeorganisation i Danmark. To caseorganisationer er baseret i USA, en enkelt i Canada og tre i Europa.

4

Sölvell, Lindqvist &Ketels 2003: “The Cluster Initiative Greenbook”
European Cluster Observatory er et EU finansieret database, der kortlægger europæiske klynger
Kompetenznetze Deutschland er en platform til styrkelse af klyngedannelse i Tyskland
7
Betegnelse for iværksættere inden for klyngeudvikling
8
RegX er et dansk netværk for klyngefacilitatorer. RegX holder til på Syddansk Universitet i Kolding
9
RegLab er en medlemsorganisation for organisationer, der arbejder med regional erhvervsudvikling. Har bl.a. produceret ”Policyguide
til klyngeudvikling”
10
MaRS er en Toronto-baseret inkubator for iværksættere, og cleantech er ét af de primære indsatsområder
11
Ifølge bl.a. Shawn Lesser, CEO i Sustainable World Capital, der har lavet en top-10 liste over cleantech klyngeorganisationer
5
6
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2. Baggrundsanalyse
I det følgende opridses kort forskellige teoretiske perspektiver på hvad en klynge er, hvorefter der foretages en gennemgang af
centrale bud på hvordan en klyngeorganisation fungerer.

2.1 Hvad kendetegner en klynge – i teorien
I den akademiske litteratur er klynger langt fra et nyt begreb. Alfred Marshall fremførte således allerede i 1890 en teori om, at
virksomheder klumper sig sammen i ”industrial districts”12. Marshall konstaterede, at de tekstilfabrikker i England, der var
lokaliseret tæt på relaterede virksomheder, var mere konkurrencedygtige end tekstilfabrikker, der ikke var lokaliseret nær
konkurrenter. Disse måtte typisk lukke igen. Siden er en lang række klyngeteorier blevet fremsat, om end under forskellige
betegnelser som fx ”innovative milieus”13, ”new industrial spaces”14, ”clusters”15, ”learning regions”16, ”regional innovation
systems”17 og ”local production systems”18. Disse teorier søger på forskellig vis at forklare hvorfor klyngerne opstår og hvordan
de virker.
Den mest udbredte og anerkendte definition på klyngen er fremsat af Michael Porter, der i sit hovedværk om national
konkurrencedygtighed, ”The Competitive Advantage of Nations” fra 1990, stiller spørgsmålet: ”Why does a nation achieve
international success in a particular industry?” (s. 71). Svaret ligger ifølge Porter i de stærke klynger, og Porter argumenterer for,
at klyngeudvikling kan skabe optimale konkurrencesituationer for virksomhederne i en klynge og dermed styrke den nationale
konkurrenceevne:
”National competitive advantage resides as much at the level of the cluster as it does in individual industries. This carries
important implications for government policy […] Government’s aim should be to create an environment in which firms can
upgrade competitive advantages in established industries […]” (Porter 1990: 618).
Porters klyngedefinition har fire væsentlige delelementer:





“Clusters are geographic concentrations of
interconnected companies, specialized suppliers, service providers, firms in related industries, and associated
institutions
in particular fields
that compete but also cooperate”19.

Klynger har altså et element af geografisk nærhed, der gør det muligt for dem at trække på kvalificeret arbejdskraft,
leverandører, specialiseret information osv., og en klynge udgøres af forskelligartede aktører på tværs af værdikæden.
Aktørerne opererer inden for samme felt, og disse aktører samarbejder, men er samtidig i konkurrence med hinanden, hvilket er
en central forudsætning for, at virksomhederne innoverer.
Den brede anerkendelse af klyngernes centrale rolle for nationens og virksomhedernes konkurrenceevne giver grobund for en
aktiv indsats for at fremme klyngernes udvikling gennem klyngeinitiativer. Man er derfor begyndt at tale om ”cluster
management”, og et centralt værktøj i klyngeinitiativerne er blevet etableringen af klyngeorganisationer, der har til opgave at
styrke og udvikle klynger.

2.2 Hvad er en klyngeorganisation?
Klyngeinitiativer starter ofte som offentligt støttede projekter, men udvikler sig over tid til at være selvbærende og
selvfinansierende: “Cluster Initiatives often start out as a project to address a specific problem […] over time, however, the
project structure has to transition to a more permanent organisational form”20. Dette er også tilfældet for CCC, der kan betegnes

12

Marshall, A. 1890: “Principles of Economics”, London: Macmillan and Co., Ltd.
Aydalot, P. 1986: ”Milieux Innovateurs en Europe”, Paris: GREMI
14
Scott, A 1988: ”New industrial spaces: Flexible Production Organization and Regional Development in North America and Western
Europe”, London: Pion
15
Porter, M. 1990: ”The Competitive Advantage of Nations”, New York: Basic Books
16
Asheim, B. 1995: “Industrial districts as learning regions: a condition for prosperity?”, STEP Report No. 3, Oslo: STEP Group
17
Cooke, P., Uranga, M., Etxebarria, G. 1997: “Regional innovation systems: institutional and organizational dimensions”, Research
Policy nr. 26, s. 475-491
18
Crouch, C., Le Galés, P., Trogilia, C., Voelzkow, H. 2001: ”Local Production System in Europe: Rise or Demise?”, Oxford: Oxford
University Press
19
Porter, M. 1998: ”On Competition”, Harvard Business School Press s. 197
20
Sölvell, Lindqvist & Ketels 2003: “The Cluster Initiative Greenbook”
13

6

som en klyngeorganisation under etablering. En klyngeorganisation er typisk en lille, fleksibel enhed, der ideelt set fungerer som
facilitator, der skaber rammerne for værdiskabende samspil mellem klyngens aktører:
”Klyngeorganisationer er typisk små, smidige enheder, ofte med ganske få medarbejdere. Pointen er, at der ikke er tale om en
stor ny brik i erhvervspolitikken. Tværtimod er klyngeorganisationer en metode til, med relativt få midler, at styrke allerede
eksisterende strukturer og aktørers samspil via relationer mellem virksomheder, mellem virksomheder og videninstitutioner,
myndigheder og organisationer”21.
Professor i regional udvikling Philip Cooke, der i 90’erne introducerede tanken om “Regional Innovation Systems” peger på, at
der er sket et paradigmeskifte inden for klyngeudvikling fra ”governance” til ”orchestration” 22. Hvor klyngeorganisationens rolle
tidligere blev opfattet som det at lede en klynge, er de fleste i dag enige om, at klyngeorganisationens opgave er at orkestrere
klyngen, hvilket vil sige, at klyngeorganisationen fungerer som et bindeled mellem de mange forskellige relevante initiativer og
projekter – i CCC’s tilfælde inden for cleantech i Danmark. Det handler om en sammensætning af de mange indsatser, således
at der sker en mere koordineret og fokuseret indsats for at fremme dansk cleantech.
Klyngeorganisationen er derfor typisk ikke en organisation, der udfører hovedparten af de konkrete aktiviteter, der skal til for at
sikre klyngens fremtidige vækst og udvikling, men snarere det bindeled, der sikrer en sammenhæng mellem de mange
indsatser:
”[…] hovedparten af klyngeaktiviteterne gennemføres ikke af klyngeorganisationen selv; denne er katalysator, men aktiviteterne
iværksættes i samarbejde med en varierende kreds af aktører, fx gennem dialog med videninstitutioner, myndigheder,
organisationer, virksomheder og andre der er centralt placerede i forhold til at skabe slagkraftige, klyngespecifikke initiativer”23.
Et godt eksempel er tanken om ”Living Labs”, levende laboratorier, der betegner et brugerdrevet økosystem for åben
innovation. I et Living Lab foregår veltilrettelagt brugerdreven innovation, såkaldt co-creation, hvor deltagerne gennem
eksperimenter og leg udvikler nye ideer 24. I en sådan sammenhæng vil klyngeorganisationen typisk være den faciliterende
instans – altså tilrettelægger af selve processen – der skaber rammerne for, at klyngens aktører kan udleve innovativ praksis.
Klyngeorganisationen skaber altså rammerne, som klyngens aktører kan agere og interagere inden for.

2.3 Hvad er formålet med en klyngeorganisation?
De fleste klyngeorganisationer ser det som deres opgave at opbygge netværk 25, men klyngeinitiativer kan have en række
forskellige målsætninger. I Cluster Initiative Greenbook klassificeres klyngeinitiativernes målsætninger i seks segmenter:







Cluster expansion
Innovation and technology
Education and training
Commercial cooperation
Policy action
Research and networking.

På baggrund af en survey gennemført blandt 233 klyngeinitiativer, har Sölvell, Lindqvist og Ketels fra Stockholm School of
Economics udarbejdet Cluster Initiative Target Board (CITB), der illustrerer hvorledes de seks segmenter af målsætninger
prioriteres på tværs af klyngeinitiativerne i surveyen (Figur 1). CITB viser, at klyngens vækst, innovation og teknologi samt
forskning og netværk er de hyppigst forekommende målsætninger med klyngeinitiativerne, mens færre klyngeinitiativer har en
målsætning om at styrke uddannelse og kommercielt samarbejde. Meget få klyngeinitiativer har policy action som målsætning.

21

RegLab 2007:”Policyguide til klyngeudvikling” s. 24
Præsentation på konference om klyngeudvikling i Marburg den 14. juni
23
RegLab 2007: ”Policyguide til klyngeudvikling” s. 17
24
Professor Philip Cooke, præsentation på konference om klyngeudvikling i Marburg den 14. juni
25
RegLab 2007: ”Policyguide til klyngeudvikling”
22
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FIGUR 1: CLUSTER INITIATIVE TARGET BOARD

Figuren viser hvor stor en andel af de adspurgte klyngeorganisationer, der prioriterer de seks indsatsområder. Jo flere
der prioriterer det enkelte område, des tættere på midten af figuren er aktiviteten markeret. Kilde: Sölvell, Lindqvist &
Ketels 2003: “The Cluster Initiative Greenbook” s. 36

Der er således stor variation i forhold til, hvordan den enkelte klyngeorganisation prioriterer. Nogle klyngeorganisationer er
forskningsorienterede, og engagerer sig direkte i udviklingen af nye teknologiske løsninger, mens andre klyngeorganisationer
udelukkende ser det som deres formål at påvirke politiske beslutningstagere til at implementere mere gunstige rammevilkår for
klyngens aktører. CITB ”skydeskiven” vil blive brugt som model i forbindelse med caseanalyserne af de seks
klyngeorganisationer i rapportens del 2, hvor de enkelte klyngeorganisationers målsætninger kortlægges med henblik på at
danne et overblik over organisationens strategiske valg og fravalg.

2.4 Hvilke aktiviteter gennemfører en klyngeorganisation?
Ligesom der er stor forskel på klyngeinitiativernes opstillede målsætninger, er der stor forskel på de konkrete aktiviteter, som
den enkelte klyngeorganisation udfører. RegLab har udviklet en model, der beskriver forskellige klyngespecifikke aktiviteter
(Figur 2).
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FIGUR 2: KLYNGEORGANISATIONENS AKTIVITETER

Figuren illustrerer ni generiske typer af aktiviteter, som klyngeorganisationer typisk arbejder med. Kilde: RegLab 2007:
”Policyguide til klyngeudvikling” s. 42

Hvor klyngeorganisationen typisk vil være direkte ansvarlig for aktiviteterne i nederste venstre hjørne, har klyngeorganisationen
i stigende grad rollen som katalysator i takt med, at man bevæger sig mod øverste højre hjørne af figuren. Som det fremgår, er
det netop ved at indtage katalysatorrollen, at klyngeorganisationen kan have størst mulig positiv effekt på klyngens strukturelle
konkurrenceevne. I det følgende er de ni typer af aktiviteter gengivet fra RegLabs policyguide.

2.4.1 Konkrete virksomhedssamarbejder og matchmaking
”En velfungerende og kompetent klyngeorganisation, med en god og tæt dialog med virksomhederne kan spille en vigtig rolle
som neutral matchmaker, der kan samle viden om potentielle samarbejdsmuligheder og bringe de rette virksomheder sammen”
Forudsætninger for succes:





Samarbejdspartnerne bør have et stærkt forretningsorienteret fokus
Projekterne skal have faddere og ildsjæle blandt klyngens virksomheder
Klyngeorganisationens medarbejdere skal besidde indgående viden om klyngen
Vigtigt med åbenhed over for inddragelse af ressourcepersoner og rådgivere med specialviden

Særlige opmærksomhedspunkter:




Fokuser indsatsen og start med at høste de lavthængende frugter
Indsatsen skal være efterspørgselsstyret
Konkrete mål for kvalitet og realiserede effekter
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2.4.2 Seminarer og workshops
”Ofte tjener disse workshops og seminarer et dobbelt formål. På den ene side er de med til at bringe ny viden til
virksomhederne, men de tjener også et mere socialt formål, som mødesteder, hvor medlemmer af klyngen mere uformelt kan
knytte nye kontakter og drøfte potentielle samarbejdsmuligheder med hinanden”
Særlige opmærksomhedspunkter:





Sæt fokus på temaer og problemstillinger som virksomhederne oplever i hverdagen
Find en international vinkel på oplægget og inviter om muligt en dygtig udenlandsk oplægsholder med erfaring og
indsigt i området
Gør en særlig indsats for at sikre, at klyngens toneangivende virksomheder prioriterer at deltage i seminarer og
workshops
Foretag med jævne mellemrum tilfredshedsmålinger blandt de deltagende virksomheder og giv virksomhederne
mulighed for at selv at foreslå temaer og oplægsholdere for fremtidige arrangementer.

2.4.3 Kommunikation og branding
”Kommunikation og branding er et vigtigt element i at udbrede kendskabet til hinandens kompetencer internt i klyngen, styrke
den fælles klyngeidentitet og synliggøre konkrete gevinster og resultater af klyngesamarbejdet”
Særlige opmærksomhedspunkter:










Analytisk grundlag: Kortlæg klyngens værdikæder, toneangivende virksomheder, kompetencer og markeder som
grundlag for en intern og ekstern kommunikations- og branding strategi for klyngen.
Efterspørgselsstyret: Lad i høj grad virksomhederne i klyngen være med til at definere, hvor mange ressourcer, der
skal bruges på arbejdet og hvilke typer af information de ønsker adgang til.
Aktualitet og relevans: Det er en stor opgave at holde informationer og markedsføringsmateriale opdateret. Overvej
altid om der er kapacitet til at løfte opgaven - også på lang sigt. Find om muligt løsninger, hvor virksomhederne selv
bidrager til at holde informationerne mv. ajour.
Professionalitet: Kommunikation og branding er i høj grad et professionelt håndværk og det er en udfordring at skabe
tilstrækkelig synlighed og gennemslagskraft. Ofte kan der være behov for at alliere sig med professionelle
kommunikationsfolk.
Den rette arbejdsdeling: Ikke mindst når det gælder ekstern kommunikation og branding af klyngen kan det være en
fordel at alliere sig med de større og mere specialiserede aktører på området, som for eksempel nationale
markedsføringsorganisationer, brancheorganisationer o. lign.
Evaluering og effektmål: Det er vigtigt løbende at følge op på om indsatsen bærer frugt og om der er tegn på, at behov
og efterspørgsel skifter karakter. Det kræver klare resultatmål for indsatsen og løbende opfølgning på om klyngens
aktører er tilfredse med og drager nytte af indsatsen.

2.4.4 Investeringsfremme og internationalisering
”Ofte arbejder klyngeorganisationerne meget målrettet på at tiltrække bestemte virksomheder og kompetencer til klyngen inden
for udvalgte dele af en klynges værdikæder, hvor klyngen står svagt med henblik på at styrke klyngens samlede
konkurrencekraft”
Særlige opmærksomhedspunkter:






Værdikædeperspektiv og klyngekendskab: At løfte opgaven med strategisk investeringsfremme forudsætter solidt
kendskab til klyngens virksomheder og deres eksisterende værdikædesamarbejder. Samtidig kræves viden om
tendenser på slutmarkederne og om de store virksomheders fremtidige leverandørkrav og sourcing-strategier.
Skab opbakning og tillid: Det kan være ganske kontroversielt, at en klyngeorganisation arbejder aktivt for at tiltrække
investeringer og nye virksomheder til klyngen. Især, hvis der er tale om virksomheder, der potentielt kan blive
konkurrenter til eksisterende virksomheder i klyngen. Det er derfor helt centralt at sikre, at indsatsen bliver tilrettelagt i
tæt dialog og i fuld forståelse med klyngens aktører.
Udnyt klyngens eksisterende internationale netværk: En effektiv investeringsfremmeindsats kræver et stærkt
internationalt netværk til relevante virksomheder og andre udenlandske samarbejdspartnere. Ofte har virksomhederne
i klyngen allerede en række kontakter og samarbejdsrelationer, som kan udnyttes aktivt i arbejdet med at tiltrække
investeringer og nye virksomheder til klyngen.
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2.4.5 Lobbying mv.
”Offentlige erhvervsfremme-programmer, lovgivning, regulering og andre typer af offentlige beslutninger kan have stor
betydning for klyngernes udvikling. En række klyngeorganisationer arbejder aktivt for at sikre, at offentlige beslutninger om
programmers udformning og lovgivning af relevans for klyngen bliver truffet på et oplyst grundlag og i størst muligt omfang
understøtter klyngens udvikling”






Vedholdende og fokuseret indsats: Forudsætningen for at skabe resultater gennem lobbyaktiviteter er, at der udvikles
gode netværk præget af gensidig tillid til centrale aktører på området. Det er ofte en ressourcekrævende proces og
resultaterne viser sig først på længere sigt. Det er derfor nødvendigt, at klyngeorganisationens lobbyaktiviteter er både
fokuserede og vedholdende.
Analytisk grundlag: Ofte kan en klyngeorganisation bidrage med vigtig faktuel viden om klyngen som offentlige
myndigheder mv. kan bruge i deres arbejde. Men det forudsætter, at der er tale om analytisk funderet viden som
myndigheder m.fl. kan have tillid til.
Virksomhedernes opbakning: Endelig er det helt afgørende, at klyngeorganisationen løbende sikrer sig bred
opbakning fra klynges toneangivende virksomheder til de mærkesager som den ønsker at fremme gennem
lobbyaktiviteterne. Det er nødvendigt for at klyngeorganisationen opfattes som en troværdig og relevant
samarbejdspartner.

2.4.6 Klyngerettede uddannelsestilbud
”Gode uddannelses- og efteruddannelsestilbud spiller en nøglerolle i forhold til at vedligeholde og udvikle en stærk
konkurrenceevne og høj innovationskapacitet i alle klynger. Netop adgangen til skræddersyet uddannelse og efter- og
videreuddannelse fremhæves ofte som en af de klare fordele ved at være en del af en større regional klynge, der danner
grundlag for et bredt og varieret udbud af uddannelsestilbud af højeste kvalitet”
Særlige opmærksomhedspunkter:




Markedsforståelse: Det kræver stor indsigt i virksomhedernes markedssituation og en indgående forståelse af
internationale markedstrends at identificere fremtidige uddannelses- og efteruddannelsesbehov.
Overblik: Det forudsætter et indgående kendskab til kompetencer og viden ved relevante uddannelsesudbydere i indog udland.
Nytænkning: Ofte er der behov for at tænke nyt og utraditionelt i forhold til at sammensætte uddannelser på tværs af
traditionelle grænser både vertikalt og horisontalt i uddannelsessystemet.

2.4.7 Specialiserede videnmiljøer
”En af fordelene ved at være en del af en større klynge er bl.a., at videninstitutioner i og udenfor klyngen kan se en interesse og
et perspektiv i at etablere specialiserede videnmiljøer inden for områder af strategisk betydning for klyngen”
Særlige opmærksomhedspunkter:






Dokumentation af behovet: Det kræver store investeringer at udvikle velfungerende klyngerettede videnmiljøer af
international klasse. Klyngeorganisationen kan spille en vigtig rolle i forhold til at dokumentere behovet gennem
grundige analyser af virksomhedernes fremtidige behov for ny viden.
Aktiv drivkraft: Ofte kan klyngeorganisationer være den aktive drivkraft som holder dampen oppe i arbejdet med at
udvikle specialiserede videnmiljøer. Det kan blandt andet handle om at indkalde til møder og bringe relevante
uddannelsesinstitutioner på tværs af uddannelsessystemet sammen med henblik på at fastlægge indhold og
arbejdsdeling i de klyngerettede tilbud.
Privat opbakning: Ofte er der behov for et stærkt privat engagement og det kan også være nødvendigt at rejse privat
finansiering til udvikling og drift af erhvervsrettede videnmiljøer. Klyngeorganisationen kan spille en vigtig rolle i forhold
til at samle den nødvendige opbakning fra virksomhedssiden og udvikle en sammenhængende strategi for indsatsen.

2.4.8 Styrkede rammer for iværksætteri
”Både i veletablerede modne klynger og i nye spirende klynger spiller iværksættere en helt central rolle, og mange
klyngeorganisationer gør en særlig indsats for at skabe gunstige rammer for nye vækstiværksættere […] Det kan fx være
udvikling af særlige specialiserede inkubatorer med særlige services, der specifikt retter sig mod vækstiværksættere inden for
klyngen eller særlige mentorordninger og rådgivning målrettet klyngens iværksættere”
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Særlige opmærksomhedspunkter:






Identifikation og dokumentation: Typisk kan klyngeorganisationen gennem analyser og via dialog med klyngens
virksomheder være med til at identificere og dokumentere områder, hvor der er behov for en særlig klyngerettet
iværksætterindsats.
Facilitere dialog: Klyngeorganisationen kan ofte spille en central rolle i forhold til at facilitere dialogen med de relevante
udbydere af iværksættertilbud som fx uddannelsesinstitutioner, erhvervsserviceorganisationer, regionale og nationale
myndigheder, kapitaludbydere mv.
Privat engagement: Et stærkt privat engagement er ofte en kritisk forudsætning for at udvikle gode rammer for nye
iværksættere. Klyngeorganisationen kan typisk spille en nøglerolle i forhold til at få erfarne iværksættere og ledere af
klyngens etablerede virksomheder til at engagere sig i arbejdet med at skabe gode rammer for iværksætteri fx som
mentorer for nye iværksættere eller som investorer i nye virksomheder

2.4.9 Innovative partnerskaber
”Frembringelse, gennemførelse og kommerciel udnyttelse af større, gennemgribende innovationer forudsætter ofte et meget
bredt samarbejde. Typisk er der behov for, at private virksomheder, offentlige myndigheder, videninstitutioner i fællesskab
udvikler hele den infrastruktur, der er nødvendig for at markedsføre og kommercialisere nye radikale innovationer og trænge ind
på helt nye markeder”
Særlige opmærksomhedspunkter:






Identificere de stærke personligheder i klyngen, der kan udgøre et lederskab og drive omstillingsprocessen
Bidrage til udviklingen af en faktabaseret klyngestrategi med konkrete initiativer, der kan sikre den nødvendige
omstilling
Facilitere dialogen med de mange indbyrdes afhængige aktører
Sikre den nødvendige opbakning fra virksomheder, videninstitutioner og øvrige aktører i klyngen
Opstille konkrete mål for fremdrift i og effekt af indsatsen

Opsummering
De første typer af aktiviteter kan karakteriseres som en form for serviceydelser, som klyngeorganisationen yder til sine
medlemmer, mens de sidste aktiviteter kræver en mere strategisk, langsigtet indsats, der fordrer en høj grad af tværgående
samarbejde, koordinering mellem en lang række initiativer, samt aktiv involvering af klyngens aktører. De forskellige typer af
aktiviteter stiller derfor forskellige krav til klyngeorganisationen. Som serviceleverandør vil klyngeorganisationen skulle fokusere
på at assistere det enkelte medlem, mens rollen som kvalificeret katalysator kræver, at klyngeorganisationen lægger ressourcer
i at opbygge relationer, skabe strategiske alliancer og søger at engagere sig overalt hvor der kan skabes nye muligheder for
klyngen og dens aktører.
Klyngeorganisationens organisatoriske setup bør tilpasses i forhold til de typer af aktiviteter, som klyngeorganisationen skal
kunne løfte. Dette vil til enhver tid være en strategisk afvejning, der indebærer valg og fravalg af organisationens
indsatsområder. Dette har desuden implikationer for bemandingen af organisationen: ”Praksis indikerer, at det er ekstremt
afgørende for en klyngeorganisations succes, at kompetenceprofilen matcher opgaven 26”. En klyngeorganisation bør, ligesom
enhver anden organisation, bemandes med personale, der har de nødvendige kompetencer til at gennemføre de prioriterede
aktiviteter.

26

RegLab 2007: ”Policyguide til klyngeudvikling” s. 27
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3. Best practice
Det er ikke ligetil at pege på best practice i cluster management, da disciplinen er forholdsvis ny, og der endnu ikke er blevet
udarbejdet grundige analyser af, hvad der virker og hvad der ikke gør. Blandt teoretikere i strategi er der efterhånden opstået
konsensus om, at en strategi bør tage udgangspunkt i de største styrker frem for at lappe på de største svagheder. På
klyngefeltet synes der at være enighed om, at klyngeorganisationers strategi og aktiviteter bør tage udgangspunkt i klyngens
styrkepositioner og behovet blandt klyngens aktører.
I det følgende præsenteres de centrale temaer som behandles i de seks caseanalyser, derefter gennemgås de seks
caseanalyser én for én, hvorpå der samles op på de centrale temaer.

3.1 Centrale temaer i caseanalyserne
De seks klyngeorganisationer analyseres på følgende seks parametre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antal og typer af medlemmer
Medlemsbetaling og anden finansiering
Teknologisk fokus og afgrænsning – pick the winners?
Målsætning og prioritering af ressourcer – mapping af aktiviteter
Konkrete ydelser
Bemanding

3.1.1 Antal og typer af medlemmer
Klyngeorganisationer er pr. definition medlemsbaserede, og klyngeorganisationerne er sat i verden for at skabe værdi for
medlemmerne og for klyngen. Antallet af medlemmer er afgørende for klyngeorganisationens indtjeningsgrundlag, potentialet
for videndeling og den mulige brandingværdi. Sammenligner man de enkelte klyngeorganisationer, er der stor forskel på deres
medlemsbase grundet klyngens natur, men der er antageligt forskellige tilgange til, hvilke medlemmer klyngeorganisationerne
søger at optage.

3.1.2 Medlemsbetaling og anden finansiering
Klyngeorganisationens potentiale for at skabe værdi er naturligvis betinget af det finansielle grundlag for at gennemføre
værdiskabende aktiviteter. Medlemsgebyrerne kan givetvis variere meget, både hvad angår størrelse og kategoriseringer af
forskellige typer medlemmer.

3.1.3 Teknologisk afgrænsning – pick the winners?
Det er en vigtig diskussion hvorvidt klyngeorganisationen skal fokusere målrettet på et mindre antal teknologier, eller om ma n
skal være åben over for alle typer af teknologier. Fordelen ved at identificere, udvælge og fokusere på særlige teknologiske
styrkepositioner kan være, at det bliver lettere for klyngeorganisationen at operere, fx i forhold til at markedsføre klyngens
styrkepositioner, at oprette relevante netværk, eller at fokusere sit politiske lobbyarbejde. Ulempen er naturligvis at visse
teknologier og dermed aktører udelukkes på forhånd. Der er desuden en metodisk udfordring indbygget i at udvælge
styrkepositioner, nemlig om man skal satse på teknologier hvor klyngen i forvejen er meget stærk, eller om man skal tage
udgangspunkt i de teknologier, som fremover forventes at rumme et stort potentiale. Andre aspekter man bør overveje er
graden af engagement blandt medlemmerne inden for de enkelte teknologiområder samt medlemmernes aktuelle behov.

3.1.4 Målsætning og prioritering af ressourcer
Klyngeorganisationer kan have ret forskellige målsætninger, alt afhængig af klyngens styrker og behov samt medlemmernes
ønsker. Som det fremgår af baggrundsanalysen prioriteres netværksdannelse højt af langt de fleste klyngeorganisationer,
ligesom innovation og klyngens vækst oftest også prioriteres. Lidt færre klyngeorganisationer arbejder for at styrke kommercielle
samarbejder og forbedret uddannelse, og lavest prioriteret er lobbyarbejde. I casefremstillingen er klyngeorganisationens
målsætninger beskrevet, og de er forsøgt kortlagt ud fra modellen Cluster Initiative Target Board.
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FIGUR 3: CLUSTER INITIATIVE TARGET BOARD 27

Hvis caseorganisationen prioriterer en bestemt målsætning højt, vil det fremgå af figuren med en rød prik tæt på cirklens
centrum. Tilsvarende, hvis en målsætning prioriteres lavt, vil det blive markeret med en rød prik perifært i cirklen.

3.1.5 Konkrete ydelser
I forlængelse af de prioriterede målsætninger beskrives klyngeorganisationens konkrete aktiviteter og services. Denne
gennemgang giver et indtryk af, om caseorganisationen primært er en enhed, der servicerer sine medlemmer, eller om
klyngeorganisationen er engageret i mere langsigtede, strategiske indsatser.

3.1.6 Bemanding
Der sættes fokus på klyngeorganisationernes bemanding, herunder hvilken baggrund, de ansatte har. Et studie af de tyske
klyngeorganisationer viser, at 73% har fra 1 til 3 ansatte, 15% har 4-5 ansatte, og 12% har flere end 5 ansatte28. Der findes så
vidt vides ikke et tilsvarende studie af internationale eller danske klyngeorganisationer. Den største danske klyngeorganisation
er Medicon Valley Alliance, der har 10 fuldtidsansatte samt nogle studenter.

3.2 Seks caseanalyser
Der sættes i det følgende fokus på seks interessante klyngeorganisationer, der analyseres én for én ud fra de ovenstående
parametre. De seks caseorganisationer er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ECO World Styria, Østrig
CleanTECH North, Toronto, Canada
ICT Cluster Bern, Schweiz
Northern Colorado Clean Energy Cluster, USA
CleanTECH San Diego, USA
Medicon Valley Alliance, Øresundsregionen

På baggrund af de seks caseanalyser foretages en opsamling, hvor væsentlige forskelle og ligheder mellem organisationerne
fremhæves, og til slut opstilles en række strategiske valg, som klyngeorganisationerne synes at have prioriteret forskelligt, og
som med fordel kan overvejes i positioneringen af en klyngeorganisation.

27
28

Sölvell, Lindqvist & Ketels 2003: “The Cluster Initiative Greenbook” s. 27
Meier zu Köcker, G. 2009: ”Clusters in Germany”, rapport for Institute for Innovation and Technology, iit
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3.2.1 Case #1: ECO World Styria, Østrig
Introduktion
I 1980'erne havde den østrigske region Styria (østrigsk: Steiermark) store problemer. En aldrende tung industri og stigende
internationale konkurrence fik arbejdsløsheden til at eksplodere til 18%. De regionale myndigheder identificerede som
konsekvens en række klynger, og nedsatte kommercielle netværk designet til at styrke og modernisere de eksisterende
industrier, udvikle nye styrkepositioner og støtte uddannelse og vidensdeling. Resultatet blev 50.000 nye arbejdspladser, og
Styria er i dag blandt Europas mest innovative regioner, og er således et klassisk eksempel på en tidligere industribaseret
region, der har genopfunder sig selv i det 21. århundrede, og i dette tilfælde har et vigtigt element i udviklingen være den
regionale klyngepolitik.
I Østrig og særligt i Styria har man en mangeårig tradition for aktiv klyngeudvikling, der i opbygningsfasen er topstyret fra
politisk hånd og sidenhen drives ”nedefra” i samspil med klyngens mange aktører. Man har i Styria udviklet en særlig
systematik til at udvælge indsatsområder for klyngepolitikken, og første skridt er altid en kortlægning af branchen efterfulgt af
opstart af et klyngeprojekt i den regionale udviklingsorganisation SFG, og herefter oprettelse af en selvstændig
klyngeorganisation i offentligt-privat sameje gennem aktiv involvering af en række virksomheder. Mest kendt er
automobilklyngen AC Styria, der er blevet internationalt anerkendt og populært kaldes ”Detroit of the Alps”.
Organisationen
Fra 1998 til 2004 sponsorerede bystyret i Graz samt den regionale udviklingsorganisation SFG et projekt ved navn ”Styrian
Network for Environmental Technology”, og dette projekt udviklede sig sidenhen til ECO World Styria, der har opereret siden
2006 som medlemsbaseret organisation med supplerende finansiel opbakning fra blandt andre Region Styria, SFG og bystyret
i Graz. ECO World Styria er regionens cleantech klyngeinitiativ, og organisationen er for nyligt blevet kåret til verdens bedste
cleantech klyngeorganisation af Cleantech Group.
ECO World Styria er et A/S ejet af de 3 nævnte offentlige organisationer samt fire virksomheder, der repræsenterer hvert af de
identificerede teknologiske flagskibe.

Sådan præsenterer ECO World Styria sig selv:
ECO WORLD STYRIA is the globally leading business cluster in energy and environmental engineering. Styrian companies
have already become international technology and market leaders. To further strengthen and extend this position, ECO
WORLD STYRIA supports these companies and Styria – the World’s Green Tech Valley – with services and projects focusing
on innovation, know-how, and new markets.
In early 2010, ECO WORLD STYRIA was recognized as the world’s best Green Tech Cluster by the international Cleantech
Group (USA).
In early 2005, the successful network was upgraded by establishing a special ”Environmental Technology Network Operations
Ltd.“, which is owned by Innofinanz and SFG. Since 5 April 2006, the organisation has operated under the “ECO WORLD
STYRIA” brand as an organisation supported by the Province of Styria and has taken the economic initiative in the field of
energy and environmental technology. The mission includes location marketing and location development and is defined in the
corporate principles and policy in more detail.
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Antal og typer af medlemmer
Antal medlemmer
150
Medlems-niveauer

Medlemmer kan tegne enten “Standard” eller “Premium” medlemskab. ECO World Styria opererer
med ydelser under de fire overskrifter “Innovation”, ”Know-how”, ”New markets” og ”Marketing” (læs
mere under ”ydelser”), og som Premium medlem får man en række særlige tillægsydelser i form af
rådgivning, marketing og en video på organisationens hjemmeside. Læs mere under ”ydelser”.

Medlemstyper

Langt de fleste medlemmer er virksomheder, men en række videninstitutioner og offentlige
organisationer er også medlem

Kriterier for
optagelse

Der optages kun medlemmer med teknologisk fokus inden for cleantech, og man lægger stor vægt på,
at medlemmerne har reelle kompetencer og kan bidrage inden for et af de fire identificerede
teknologiske styrkepositioner.

Geografisk
afgrænsning

Som udgangspunkt er det åbent, men man foretrækker medlemmer, der kan deltage i events og
møder, der afholdes i regionen, hvilket til dels skyldes den regionalpolitiske opbakning (og
finansiering), der står bag organisationen. Ca. 10% af medlemmerne ligger dog uden for Styria
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Medlemsbetaling og anden finansiering
Det samlede årlige budget er 800,000€ svarende til ca. 6 mio. DKK
Kontingent

200-4900€/a
Samlet bidrager medlemmerne med €312.000 svarende til 39% af organisationens indtjening.
Medlemmerne betaler et fast gebyr plus et beløb pr. medarbejder. Der er en øvre grænse for
kontingentet.
Standard:
Årligt gebyr for STANDARD medlemskab er 200€ plus €4 pr. ansat (dog max €1500 om året)
Premium:
Årligt gebyr for PREMIUM medlemskab er €2500 plus €4 pr. ansat (dog max €4900 om året)

Offentlig støtte

Støtten fra SFG, Region Styria og bystyret i Graz beløber sig samlet set til 488.888 €
svarende til 61% af organisationens samlede budget.

Fondsmidler

0

Teknologisk afgrænsning – pick the winners?
Teknologiske
I den eksterne kommunikation om klyngen har ECO World Styria defineret fire styrkepositioner:
flagskibe

Biomasse, biogas, biodiesel

Solenergi

Material flow management

Vand og spildevand

Teknologisk
afgrænsning for
medlemmer?

I medlemsorversigten på hjemmesiden kan man vælge at se medlemmer inden for disse fire
teknologiske områder
Ligesom det er tilfældet med den regionale klyngepolitik har man her en minutiøs tilgang til at
identificere indsatsområder. ECO World Styria har valgt at fokusere på de fire nævnte
teknologiområder, der er de største i regionen, og overvåger udviklingen inden for andre teknologier,
der vil blive prioriteret hvis de viser sig at vokse.
Der optages derfor primært medlemmer inden for de fire teknologiske flagskibe, og virksomheder
inden for andre cleantechrelaterede brancher vil ikke få meget ud af et medlemskab.

Målsætning og prioritering af ressourcer
Erklæret mål
Vision – “The World’s Green Tech Valley” – ECO World Styria opererer ud fra, at regionen allerede er
international markedsleder.
Mission – ECO World Styria har sat sig målet “E-C-O 20-20-20” I relation til de fire teknologiske
flagskibe:
- E “Employment” (beskæftigelse): Øge beskæftigelsen i styriske cleantechvirksomheder til 20.000 i
2015
- C “Competence”: omtrent en fordobling af styriske “technology leaders” til 20 i 2015
- O “On top”: Øge antallet af international præsentationer i medier og på messer til 20 om året i 2015
Valg og fravalg

ECO World Styria har fokus på medlemmernes forretning. De understøtter medlemsvirksomhederne
med forretningsorienteret rådgivning, og indtager ifølge sig selv rollen som ”Personal Business
Partner” gennem fremadrettede initiativer.
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Konkrete services for medlemmer (og andre?)
ECO World Styria har en bred palette af ydelser, der er fokuseret omkring at styrke medlemmernes forretning.
Ydelser

Organisationen leverer ydelser til medlemmerne inden for fire områder:

Ydelserne er henvendt til både Standard og Premium medlemmer, men Premium medlemmer får som
beskrevet under ”medlemskab” ekstra ydelser i form af tre dages fokuseret rådgivning, eksponering på
hjemmeside og marketingmateriale samt produktion af en video der vises på klyngeorganisationens
hjemmeside.
1) Innovation – Sparring på forretningsudvikling gennem afholdelse af fremtidsworkshop, deltagelse i
eksklusive forretningsnetværk hvor man diskuterer nye løsninger, virksomhedsbesøg hos særligt
innovative virksomheder samt assistance til projektudvikling
2) Know-how – Kompetencegivende uddannelsesforløb og konsulentbistand fx gennem det
skræddersyede program ECO FOR LEADERS, ECO TrainingGuide, ECO support map og InfoCenter
der har en garanteret svartid på 48 timer.
3) New markets – Assistance med adgang til nye markeder gennem strukturerede
diskussionsseancer, standplads på messer og facilitering af dialog med potentielle partnere
4) Marketing - Marketing support ved at medlemmet bidrager til nyhedsbrevet, omtale i det trykte
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program ”PocketGuide” der distribueres internationalt, profil på hjemmesiden, brug af klyngens logo
samt rabatter i visse medier og på messer.
Desuden adgang til et stort netværk med værdifulde kontakter
Tillægsydelser for PREMIUM medlemskab
I tillæg til ovenståede ydelser tilbydes Premium medlemmerne et detaljeret rådgivningsinterview, aktiv
involvering i organisationens strategiudvikling, logo på hjemmesiden samt i ECO World Magazine.
Premium medlemmer kan desuden vælge én af følgende pakker hvert år:
A) PREMIUM BUSINESS – tre dages support til strategiudvikling, grundig markedsanalyse samt
afholdelse af intern workshop
B) PREMIUM MARKETING – Marketing support med banner på www.eco.at, en halv sides
reklameplads i ”PocketGuide” samt en halv sides eksklusiv nyhedshistorie samme sted.
C) PREMIUM VIDEO – Produktion af en 60-90 sekunders videospot om virksomheden på engelsk og
tysk inklusive en dags optagelser fra professionelt produktionsselskab, alle rettigheder til videoen samt
præsentation af videoen på klyngeorganisationens hjemmeside.

Bemanding
Ansatte

10: 1 CEO, 2 projektudviklere, 4 projektledere, 2 marketing, 1 administration
Alle ansatte har en blanding af teknisk og forretningsmæssig baggrund, har tidligere arbejdet for
cleantechvirksomheder og forstår således medlemmernes teknologier og markeder.
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3.2.2 Case #2: CleanTECH North, Toronto, Canada
Introduktion
I Toronto, Canada, har man længe været førende inden for bæredygtighed i bred forstand, og cleantech er et stort
indsatsområde i regionen. Torontos borgmester David Miller er således trådt ind på den klimapolitiske scene som frontfigur i
C40, der er en verdensomspændende sammenslutning af storbyer, der ønsker at finde løsninger på klimaforandringerne.
En af de mest markante spillere i Torontos cleantechindustri er inkubatoren MaRS, der er et storstilet innovationscenter med
base i et imponerende nybyggeri centralt i byen. MaRS huser en række iværksættervirksomheder inden for cleantech, og har
desuden et rådgivningsteam, der assisterer virksomhederne med forretningsudvikling. CleanTech North har ikke egne
kontorlokaler, og MaRS var det naturlige mødested.
CleanTech North åbnede for indmeldelse den 23. april 2010 og er altså en forholdsvis nystartet klyngeorganisation. CleanTech
North har rødder i den private sektor, og fungerer som et eksklusivt konsortium af virksomheder, der ønsker at hjælpe lovende
cleantechvirksomheder med rådgivning og partnerskaber. Organisationens partnere ønsker at identificere de mest lovende
virksomheder i regionen, hjælpe dem videre i deres udvikling, og også investere i dem med henblik på at generere et afkast.
CleanTech North er en slags joint venture mellem en række større Torontobaserede virksomheder, der ikke selv er
cleantechvirksomheder, men som ønsker at investere i virksomheder inden for denne sektor. Organisationen er derfor ikke
makroorienteret med fokus på fx at øge antallet af arbejdspladser i klyngen eller at styrke klyngens internationale
konkurrenceevne. I stedet fokuserer organisationen på enkelte, lovende cleantechvirksomheder, deres forretningsplaner og
indtjeningspotentiale.

Sådan præsenterer CleanTech North sig selv (engelsk, fra hjemmesiden):
CleanTech North consortium of expertise delivers advisory from tier one service providers in technology, engineering,
accountancy, corporate and intellectual property law, procurement, lean manufacturing, taxation, international trade, business
development, finance and operations to work with promising emerging companies. CleanTech North focuses on the
accelerated commercialization of Smart Grid Infrastructure, Water Treatment and Waste Management solutions.
CleanTech North operates a public user forum on Linked-in that enables emerging clean technology companies to network and
discuss related issues with industry experts with tier one professional services companies and vendors.
CleanTech North also operates a by-invitation-only private cluster that works with select Canadian clean technology companies
to raise capital, build distribution channels, build global manufacturing and supply chain management capabilities. Companies
are invited to work with CleanTech North based on a specific due diligence process. To find out more about the private
consortium, please contact us
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Antal og typer af medlemmer
Partnerkredsen i CleanTech North udgøres af ti store virksomheder, der hver især repræsenterer spidskompetencer inden for
deres felt, fx revision, teknologi, jura, lean, skat, finansiering og forretningsudvikling. Med medlemskabet følger så at sige retten
til at lave frivilligt arbejde, der kommer iværksættervirksomheder til gode, og som måske på længere sigt kan komme
medlemmet selv til gode i kraft af en profitabel investering i denne iværksættervirksomhed. Ifølge direktøren er det ikke målet at
udvide medlemsbasen, man ønsker at være et eksklusivt konsortium af slagkraftige virksomheder.
Antal medlemmer

10

Medlems-niveauer

Alle medlemmerne er aktive partnere, der bidrager med frivillig rådgivning inden for netop deres
kompetencefelt. Partnerne har eksklusivitet på deres kompetenceområde, således at der fx kun er ét
advokatfirma og ét revisionsfirma osv.

Medlemstyper

Alle de ti medlemmer er store virksomheder i Toronto, og man henvender sig ikke til
forskningsmiljøerne eller politikerne. Blandt medlemmerne er PriceWaterhouseCoopers,
advokatfirmaet Gowlings, Cisco, PR firmaet GCI Group, RBC Royal Bank og National Angel Capital
Organization

Medlemsbetaling og anden finansiering
CleanTech North har ingen ”løbende” aktiviteter, der kræver væsentlig finansiering. Partnerne i konsortiet betaler et årligt
medlemsgebyr der finanserer direktørens løn samt hjemmeside og andre mindre udgiftsposter. Partnernes væsentligste bidrag
er deres frivillige arbejdskraft, og investeringer i enkelte, lovende virksomheder.
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Kontingent

De 10 kernemedlemmer betaler hver 5000$ om året

Offentlig støtte

0

Fondsmidler

0

Teknologisk afgrænsning – pick the winners?
CleanTech North har ikke lagt sig fast på bestemte teknologier, men fokuserer i stedet på enkelte virksomheder med lovende
forretningsmodeller.
Teknologiske
flagskibe

Direktøren mener, at flagskibene bestemmes fra politisk hånd i og med, at industriens rammevilkår
dikterer hvor det kan betale sig at gøre forretning. CleanTech North har derfor ikke udvalgt særlige
teknologier, men tager i stedet udgangspunkt i enkelte virksomheder. Det er her vigtigt at bemærke, at
CleanTech North ikke har været tvunget ud i disse overvejelser da organisationen ikke arbejder for at
markedsføre klyngen, men udelukkende fokuserer på at investere i lovende virksomheder.

Teknologisk
afgrænsning for
medlemmer?

Medlemmerne er ikke teknologivirksomheder, men store spillere, der er interesserede i at investere i
virksomheder med teknologier.

Målsætning og prioritering af ressourcer
CleanTech North er et privat initiativ, og opererer ikke med målsætninger på klyngens vegne som fx antal nye job eller
virksomheder. I stedet fokuserer organisationen på resultatskabelsen hos de iværksættervirksomheder, som organisationen
hjælper.
Erklæret mål

CleanTech North arbejder for at tiltrække virkelige penge og skabe reel forretning for lovende
iværksættervirksomheder. Dette sker ikke ud fra et ønske om at styrke klyngen, men ud fra et ønske
om at skabe profit til de ti partnervirksomheder.

Valg og fravalg

CleanTech North fungerer ikke som en ”rigtig” klyngeorganisation ud fra den definition, som bruges i
denne rapport. Organisationens fokus er udelukkende på partnernes egen profit, og motivationen for
at hjælpe de lovende cleantechvirksomheder er egen vinding. Organisationen fokuserer altså på
kommercielt samarbejde, og også en lille smule på netværksaktiviteter
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Opstillede succesparametre

Ingen

Konkrete services for medlemmer (og andre?)
CleanTech North yder ikke service for sine medlemmer. Medlemmerne leverer service til lovende iværksættervirksomheder.
Ydelser

De services, som partnerne i CleanTech North leverer til iværksættervirksomhederne inkluderer:






Advokatbistand
Hjælp til skattetekniske aspekter
Forretningsudvikling
Kommunikation og PR
Anskaffe kapital

CleanTech North har en hjemmeside og driver desuden en LinkedIn gruppe, der gør det muligt for
interessenterne at diskutere relevante emner.
Organisationen har arrangeret et par events i samarbejde med bl.a. MaRS, der er en stor inkubator i
Toronto.

Bemanding
Direktøren for CleanTech North har baggrund som venture kapitalist, og arbejder to dage om ugen for klyngeorganisationen.
Han bliver ikke betalt ret godt for dette arbejde – i stedet høster han en gevinst i form af afkast på de investeringer, der
foretages i iværksættervirksomhederne. Direktøren får desuden en bonus, der udregnes som en procentdel af det overskud,
som partnernes investeringer genererer.
Der er ingen fuldtidsansatte i organisationen. I stedet leverer hver af de 10 partnere frivillig rådgivning og sparring, og har
mulighed for at investere i de lovende virksomheder, som de hjælper.
Ansatte

Direktør på under halv tid samt frivilligt arbejde fra de aktive partnere
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3.2.3 Case #3: ICT Cluster Bern, Schweiz
Introduktion
ICT Cluster Bern er en klyngeorganisation inden for schweizisk informations- og kommunikationsteknologi, særligt omkring
Bern regionen – eller kantonen som det hedder i Schweiz. Organisationen har eksisteret siden 1996, og man har opbygget en
masse erfaringer med at iværksætte værdifulde aktiviteter til styrkelse af klyngen. Direktøren for ICT Bern, Christoph Beer, blev
kåret til ”Cluster Manager of the Year” i 2008 af det EU-baserede initiativ cluster-excellence.eu.
ICT Cluster Bern er et eksempel på en klyngeorganisation med et meget minimalistisk organisatorisk setup. Direktøren er
ansat på 2/3 tid, og derudover er der afsat 10 timers sekretærhjælp til administration om ugen – organisationens bemanding
svarer altså til én fuldtidsstilling.
Aktiviteterne drives fortrinsvis af en række arbejdsgrupper under ledelse af et af klyngeorganisationens
bestyrelsesmedlemmer. I arbejdsgrupperne sidder medlemmer med interesse i gruppens arbejdsområde, og medlemmerne
bestemmer selv hvilke aktiviteter der igangsættes. Der er altså tale om en høj grad af selvorganisering og decentral drift, der
samtidig stiller krav til medlemmernes engagement.
Det er interessant at bemærke, at organisationen omtaler sig selv som tcbe.ch, hvilket også er organisationens logo.

Sådan præsenterer ICT Cluster Bern sig selv (oversat fra tysk, der er eneste sprog på hjemmesiden):
tcbe.ch, der blev grundlagt den 13. december 1996, er en sammenslutning af virksomheder, uddannelsesinstitutioner,
foreninger og offentlige myndigheder, der arbejder for at styrke ICT klyngen. Organisationen koordinerer sine aktiviteter med
Berns klyngepolitik, og fremmer bæredygtig og effektiv udvikling af denne styrkeposition. Med sin brede opbakning og
målrettede aktiviteter er tcbe.ch din attraktive og stærke partner inden for telekommunikation og datalogi.
tcbe.ch er et aktivt netværk af over 200 medlemmer inden for datalogi og telekommunikation (IKT). I netværket mødes aktører
fra industrien, både leverandører og brugere af ikt-tjenester, samt uddannelsesinstitutioner og myndigheder.
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Antal og typer af medlemmer
Antal medlemmer
202
Medlems-niveauer
Medlems-typer
Kriterier for
optagelse
Geografisk
afgrænsning

Der opereres ikke med forskellige medlemsniveauer, men medlemsgebyrerne er differentieret i forhold
til antallet af ansatte (se under medlemsbetaling)
ICT Bern henvender sig til alle typer af aktører med interesse i at fremme IKT klyngen i Bern, og
organisationen har et bredt spektrum af medlemmer fra privat og offentlig sektor
Medlemskab er som udgangspunkt for alle, og det er bestyrelsen, der godkender ansøgning om
medlemskab
Ingen er udelukket fra medlemskab, men 90% af medlemmerne er fra Bern regionen. Der er et enkelt
tysk medlem, der er i færd med at starte en afdeling op i Bern, og ca. 10% af medlemmerne er fra
andre schweiziske regioner.
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Medlemsbetaling og anden finansiering
Medlemmerne betaler et indmeldelsesgebyr for at træde ind i netværket, og derefter et årligt bidrag. Kontingentet er
differentieret i forhold til antallet af ansatte, og virksomheder betaler desuden et højere årligt gebyr end videninstitutioner.
ICT Berns finansieringsgrundlag er samlet set ca. 50.000€ årligt, og udgøres af ca. 1/3 medlemsbetaling, 1/3 projektmidler og
1/3 offentlig støtte fra de regionale myndigheder.
Kontingent

Indmeldelsesgebyr
Medlemmerne betaler et indmeldelsesgebyr up front for at træde ind i netværket:
100+ medarbejdere: 18.000 DKK
25-100 medarbejdere: 8.700 DKK
>25 medarbejdere: 4.400 DKK
Årligt gebyr for virksomheder
100+ medarbejdere: 3.300 DKK
25-100 medarbejdere: 1.600 DKK
>25 medarbejdere: 800 DKK
Årligt gebyr for videninstitutioner
100+ medarbejdere: 2.200 DKK
25-100 medarbejdere: 1.100 DKK
>25 medarbejdere: 550 DKK

Offentlig støtte

De regionale myndigheder i kanton Bern støtter organisationen med et årligt bidrag. Midlerne er ikke
øremærkede, og ICT Bern har en stor grad af frihed omkring forvaltningen af støttemidlerne. Regionen
stiller ifølge CEO Christoph Beer ikke spørgsmålstegn ved brugen af midlerne, da der er generel
tilfredshed med organisationens arbejde.

Fondsmidler

0

Teknologisk afgrænsning – pick the winners?
Teknologiske
ICT Bern opererer ikke med teknologisk fokuserede projekter, men snarere med særlige funktioner og
flagskibe
temaer som fx innovation og business networking. Se mere under punktet ”ydelser”
Teknologisk
afgrænsning for
medlemmer?

Organisationen bestræber sig på at arbejde med temaer, hvor aktørerne kan samarbejde på tværs af
teknologiområder. Et eksempel er en gruppe inden for service management, hvor medlemmer fra vidt
forskellige teknologiområder kan hjælpe hinanden til at forbedre deres service.

Målsætning og prioritering af ressourcer
Erklæret mål
ICT Bern har formuleret en bred og overordnet målsætning om at styrke ICT sektoren i Bern regionen.
Valg og fravalg

ICT Bern er udelukkende fokuseret på medlemmerne, og prioriterer fx ikke markedsføring af klyngen
eller tiltrækning af nye virksomheder. Hjemmesiden er således kun henvendt til medlemmerne, og er
på tysk, og det samme er tilfældet for de få publikationer, organisationen har udgivet. Fokus er således
på netværk mellem medlemmerne i organisationen, og ikke på at styrke omverdenens kendskab til
klyngen.
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Opstillede succesparametre

ICT Bern har ikke opstillet målbare succeskriterier. Succeskriteriet er, at medlemmerne er tilfredse
med at være en del af klyngen. Det handler ifølge CEO Christoph Beer om at skabe synlige resultater,
og med organisationens meget lille budget stilles der ikke store krav fra omverdenen om at
organisationen dokumenterer sine resultater.

Konkrete services for medlemmer (og andre?)
ICT Cluster Bern er organiseret i arbejdsgrupper, hvor temaer, projekter og aktiviteter drives af medlemmerne selv. Et af
klyngeorganisationens bestyrelsesmedlemmer er overordnet ansvarlig for hver arbejdsgruppe.
Ydelser

Oprettelse af arbejdsgrupper med specialiserede medlemmer, der arbejder med et på forhånd fastlagt
tema/projekt. Arbejdsgrupperne definerer selv relevante tiltag, og er selv ansvarlige for at igangsætte
værdiskabende aktiviteter. Følgende arbejdsgrupper er aktive







Events
Business Networking
Innovation
Internationalisering
Kommunikation
Kvalitet

Uformelle netværksmøder
Der afholdes månedlige netværksmøder for medlemmerne under overskriften tcbe.ch-TRÄFF. Der er
tale om uformelle seancer hvor medlemmerne lærer hinanden at kende personligt.

Bemanding
ICT Cluster Bern har ikke et sekretariat, men en karismatisk frontfigur i Christoph Beer, der blev kåret til Cluster Manager of the
Year i 2008. Beer kører også en management konsulentvirksomhed, og er ansat i klyngeorganisationen på 2/3 tid. Han får
administrativ hjælp af en assistent, der arbejder 10 timer om ugen.
Ansatte

1 ansat: 2/3 CEO og 1/3 administration
Medlemmerne er desuden meget aktive i arbejdsgrupperne, hvor de lægger egen tid. Lederne af
arbejdsgrupperne sidder samtidig i bestyrelsen for ICT Bern.
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3.2.4 Case #4: Northern Colorado Clean Energy Cluster, USA
Introduktion
Med sine ca. 300 cleantechvirksomheder og top 3 status venture kapital modtager er Colorado blandt de førende amerikanske
cleantech stater. Klyngen har styrkepositioner inden for vind, sol, biomasse og energieffektivitet, men har dog ikke den samme
”dybde” som tilfældet er i Danmark.
I 2004 nedsatte bystyret i Fort Collins, CO en arbejdsgruppe ved navn ”Economic Vitality and Sustainability Advisory Group”,
der skulle udvikle en række anbefalinger til udvikling af byens økonomiske bæredygtighed. En af anbefalingerne gik på at
understøtte udviklingen af statens cleantechklynge, og samme konklusion nåede man frem til i Northern Colorado Economic
Development Corporation (NCEDC), og i samarbejde med bestyrelsen i Fort Collins’ handelskammer blev der i 2005-2006
afholdt en række fokusgruppemøder, der ledte til oprettelsen af Northern Colorado Clean Energy Cluster i maj 2006.
Klyngeinitiativet blev i starten udviklet videre gennem flere møder mellem centrale cleantechaktører, og først i 2008 blev
NCCEC en formel organisation med egen bestyrelse, med en klar overvægt af topledere fra regionens største
cleantechvirksomheder og derudover et par repræsentanter fra bystyret og regionen. Med direktørens ord er NCCEC en
”business-led non-profit”, altså en virksomhedsledet organisation, der ikke skal generere økonomisk overskud.
Man har valgt at outsource driften af klyngeorganisationen til den lille rådgivende ingeniørvirksomhed Brendle Group, og
direktøren Judy Dorsey er således fungerende Cluster Director. Hun suppleres af yderligere fire medarbejdere fra Brendle
Group, der arbejder deltid på klyngerelaterede opgaver. Brendle Group har i øvrigt kontor i en klimaneutral villa i Fort Collins.
NCCEC er imidlertid inde i en transitionsfase, og man vil i vinteren 2010 ansætte en Cluster Executive på fuld tid samt et antal
medarbejdere, der udelukkende arbejder for klyngeorganisationen.
Caseanalysen er udarbejdet på baggrund af desk research samt dialog med Judy Dorsey, Executive Director i NCCEC

Sådan præsenterer Northern Colorado Clean Energy Cluster sig selv:
The Northern Colorado Clean Energy Cluster (Cluster) is a nonprofit economic development organization aimed at growing
primary jobs in the region in the area of clean energy. Specifically, the Cluster aims to attract new clean energy companies to
the region; assist existing established businesses expand into the clean energy arena; and help start-ups to thrive here.
The Northern Colorado Clean Energy Cluster is a business-led, project-oriented group of regional partners seeking to have a
global impact on energy efficiencies. Focusing on workforce development and economic opportunities, the cluster is at the
forefront of the new Energy Economy.
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Antal og typer af medlemmer
Antal medlemmer
60
NCCEC’s medlemsbase vil blive øget betydeligt når organisationen får egen selvstændig drift og
direktør i vinteren 2010
Medlems-niveauer
Medlems-typer
Kriterier for
optagelse
Geografisk
afgrænsning

Der opereres ikke med forskellige medlemsniveauer, men de medlemmer, der er repræsenteret i
bestyrelsen, er mest toneangivende.
Næsten alle NCCEC medlemmerne er cleantechvirksomheder, men City of Fort Collins og Colorados
regionale udviklingsorganisation er også medlemmer
Kun organisationer med klyngerelevante aktiviteter i det nordlige Colorado optages som medlemmer.

Kun aktører baseret i de nordlige Colorado
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Medlemsbetaling og anden finansiering
Aktiviteterne finansieres af et miks af medlemskontingent, offentlige bevillinger og mindre timebaserede ekstraindtægter
(overheads) på de enkelte projektaktiviteter
Kontingent

I klyngeinitiativets udviklingsfase i perioden 2005-2008 blev aktiviteterne igangsat på aktørernes eget
initiativ og for egen regning. Med den formelle oprettelse af organisationen NCCEC blev det vedtaget,
at alle virksomheder i bestyrelsen skulle betale 5000$ årligt. Bystyret i Fort Collins og Northern
Colorado Economic Development Corporation betaler dog et højere beløb. Der er i alt 15
bestyrelsesmedlemmer.
Medlemmerne bidrager desuden økonomisk i de projekter, som de er engageret i, og NCCEC er
meget opsat på, at medlemmernes bidrag skal ske i relation til projekter, hvor de er aktivt involverede.

Offentlig støtte

Brendle Group, der administrerer klyngeorganisationen, modtager tilskud fra Northern Colorado
Economic Development Corporation. En væsentlig andel af finansieringen kommer altså fra den
offentlige sektor, mens driften er outsourcet til en privat aktør

Fondsmidler

0

Teknologisk afgrænsning – pick the winners?
I NCCEC har man haft megen dialog omkring hvilke teknologier og sektorer, der bør satses på. I praksis er de enkelte
satsninger opstået organisk, idet stærke spillere blandt regionens aktører selv har været meget aktive i at igangsætte konkrete
initiativer. Man har derfor ikke aktivt valgt enkelte sektorer, men i stedet valgt at fokusere på de projektmuligheder, der er
opstået.
Teknologiske
flagskibe

NCCEC har ikke ”officielt” meldt særlige teknologier ud som klyngens flagskibe, men når der etableres
en selvstændig klyngeorganisation i vinteren 2010 vil der blive oprettet sektorspecifikke platforme for
samarbejde, hvorunder medlemmerne kan igangsætte konkrete projekter og initiativer. Disse
platforme oprettes inden for:





Teknologisk
afgrænsning for
medlemmer?
Åbenhed for
andre
teknologier?

Vind
Sol
Smart Grid
Biofuels

NCCEC har desuden samarbejde med et netværk inden for vand, der drives af Colorado State
University
De fire teknologiske platforme er valgt ud fra regionens styrkepositioner, men alle cleantechaktører
kan blive medlemmer i NCCEC

Ja, men aktiviteter og projekter skal være medlemsdrevne, og der er ikke tilstrækkelig kritisk masse
inden for andre teknologiske områder til at NCCEC har defineret disse som platforme.
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Målsætning og prioritering af ressourcer
Formålet med NCCEC er at tiltrække nye virksomheder til regionen, at assistere eksisterende virksomheder i at udvide samt at
assistere iværksættervirksomheder. Der er altså tale om et miks af inkubation, tiltrækning og udvikling.
Erklæret mål

NCCEC har som konkret mål at skabe 1650 primære job i regionens cleantech sektor inden 2015.
Denne målsætning er på klyngens vegne, og da NCCEC er den eneste udviklingsorganisation inden
for cleantech i regionen måler man organisationens succes på klyngens performance.

Valg og fravalg

NCCEC fokuserer på at starte nye, store projekter med markant betydning for regionen. Disse
projekter styrker og udvikler klyngen gennem konkrete virksomhedssamarbejder med udgangspunkt i
innovative teknologier.

Opstillede succesparametre

Ud over antal nye primære job i klyngen måler NCCEC sin succes på mængden af midler, der
allokeres til nye cleantechprojekter

Konkrete services for medlemmer (og andre?)
NCCEC er ikke et klyngesekretariat, der servicerer medlemmerne, men et omdrejningspunkt for udviklingen af nye projekter.
Ifølge Executive Director Judy Dorsey kommer services traditionelt fra offentlige aktører, mens projekter kommer fra
virksomheder. NCCEC er virksomhedsdrevet, og derfor fokuseres på markante projekter frem for services. Direktøren udtrykker
det således: ”It all comes down to participation”
Ydelser

Metode til at udvælge projekter
NCCEC vurderer potentielle projekter og initiativer ud fra følgende kriterier, der skal opfyldes for at
klyngeorganisationen kan engagere sig:








Skaber primære job
Lukker huller i arbejdsstyrken
En banebrydende indsats, der er spændende, og inddrager innovative eller intellektuelle
rettigheder
Involverer en innovativ ren teknologi
Giver en forskningsmæssig rolle til uddannelsesinstitutioner
Der skal være en klar rolle for NCCEC
Overordnet styrke af initiativet

Inden for disse rammer arbejdes med 3 typer af projekter:
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Økonomisk udvikling,
Arbejdsstyrke
Kommunikation/Marketing

Hvert initiativ, der accepteres, brydes ned i kategorier, og en lead partner engageres inden for hver
kategori, således at der er klart definerede roller.
Eksempler på projekter:

FortZED (Fort Collins Zero Energy District), et byudviklingsprojekt, der skaber en bydel uden
klimabelastning

ICN: partner i det CCC-initierede netværk International Cleantech Network

State Land Board: Systematisk screening af landområder til udvikling af grønne projekter
NCCEC arrangerer desuden gå-hjem-møder under overskriften ”Innovations After Hours”
Markedsføring
NCCEC har fokuseret på projektudvikling, og har hidtil ikke prioriteret markedsføring af klyngen. Man
har netop hyret nogle konsulenter til at udvikle nyt logo, visuel identitet og hjemmeside. Igen er der
tale om en meget konkret aktivitet, der outsources til en privat aktør.
Administration
Projekterne er altså i højsædet, men medarbejderne hos Brendle Group varetager ligeledes dag-tildag opgaver som fx partnerrolle på events, svare på forespørgsler og bidrage med indlæg på
uddannelsesprogrammer.
Samarbejde med andre klynger
På Colorado State University kører man et initiativ ved navn ”Superclusters”, der fokuserer på at
bringe universitetets teknologier på markedet gennem opbygning af en mere effektiv akademisk
infrastruktur samt indgåelse af alliancer mellem forskere og erhvervsliv. NCCEC samarbejder med
Colorado State University omkring dette program.

Bemanding
Driften af klyngeorganisationen er pt. outsourcet til Brendle Group, men til vinter 2010 vil der blive ansat en direktør samt 3-4
medarbejdere på fuld tid til at udvikle og administrere eksisterende og nye projekter. Disse medarbejdere skal fokusere på at
gribe eksisterende og potentielle projektmuligheder, og facilitere samarbejdet mellem medlemmerne omkring disse projekter.
Bemanding

2½: CEO på halv tid samt 4 medarbejdere på halv tid. Driften er outsourcet til privat aktør.
Bestyrelsen er desuden meget aktiv, og ca. halvdelen af de 15 bestyrelsesmedlemmer lægger egen
tid i diverse aktiviteter – særligt projektudvikling.
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3.2.5 Case #5: CleanTECH San Diego, USA
Introduktion
Californien har længe været anerkendt som verdens innovative højborg, og bliver af mange anset for den verdensledende
region inden for cleantech. Guvernør Arnold Schwarzenegger underskrev i 2006 den såkaldte Assembly Bill 32, der udstikker
retningen for 25% reduktion af Californiens CO2 emissioner i år 2020, og de politiske rammevilkår er en ekstremt vigtig driver
for udviklingen af det amerikanske cleantechmarked.
I USA og i Californien har klyngeinitiativer traditionelt været virksomhedsdrevet. De offentlige myndigheder på føderalt, statsligt
og regionalt niveau har ikke tradition for at starte bredtfavnende initiativer, der involverer en masse aktører aktivt i fælles
projekter. Til gengæld er man lydhør over for de argumenter, private klyngeaktører og andre måtte have, men det offentlige har
typisk ansvaret for at igangsætte enkelte programmer, der tilgodeser bestemte industrier.
San Diego, Californien, er en by med ca. 3 mio. indbyggere, og man er en ret isoleret region med Mexico mod syd, vand mod
vest og militærbaser mød øst. Virksomhederne i regionen har derfor traditionelt været gode til at tage fælles initiativer for at
fremme udviklingen af deres klynger.
CleanTECH San Diego startede i 2008 med to ansatte, den ene med stor erfaring i partnerskaber, og den anden med ti års
erfaring fra den politiske verden. Organisationen har ikke sammensat en decideret servicepakke til medlemmerne, men valgt at
gå efter store, markante projekter. CleanTECH San Diego er meget fokuseret på at forstå industriens rammevilkår, hjælpe
medlemmerne til at få det maksimale ud af de givne omstændigheder, samt at påvirke rammevilkårene i en retning, der gavner
cleatechindustrien i regionen.

Sådan præsenterer CleanTECH San Diego sig selv (på engelsk, fra hjemmesiden):
Mission
CleanTECH San Diego is a new non-profit membership organization formed to accelerate San Diego as a world leader in the
clean technology economy. We are a catalyst that serves as the hub for a diverse group of stakeholders to advance a common
agenda.
Our mission is to stimulate innovation and advance the adoption of clean technologies and sustainable industry practices for
the economic, environmental and social benefit of the greater San Diego region. We accomplish this through a series of
programs including education and outreach, policy advocacy and leadership opportunities. Our membership includes business
and financial leaders, academic and research institutes, and government and non-profit organizations
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Antal og typer af medlemmer
CleanTECH San Diego er 100% medlemsfinansieret, og har på sin hjemmeside følgende salgstale (fra hjemmesiden, oversat
fra engelsk):
”Hvad ser mine konkurrenter? Hvordan kan jeg kapitalisere på mulighederne i dette vækstmarked? Hvordan får jeg indflydelse
og en plads ved bordet? Hvordan kan jeg bliver ”first mover” på dette felt? Hvordan kan jeg skabe synergier på tværs af
virksomheder og afdelinger og interagere med politikere og andre? Hvordan kan jeg få politikerne i tale og præge
rammevilkårene i en retning, der fremmer mine interesser? Hvordan kan jeg øge mulighederne for investeringer i mine
teknologier? Hvordan kan jeg imødegå manglen på kvalificeret arbejdskraft? Svar: Bliv medlem af CleanTECH San Diego i dag”
Antal medlemmer
90
Medlems-niveauer

Der opereres med tre medlemsniveauer, hvor man som medlem i den dyre kategori får mere
indflydelse end i de lavere kategorier. Nedenfor er listet indholdet i de tre medlemskategorier:
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”Silver Member”:

Netværksmuligheder med bestyrelsen, de øvrige medlemmer og regionale interessenter.

Plads på listen over leverandører i forbindelse med programmet ”Greening San Diego”, der er et
partnerskab mellem kommuner i området der er interesserede i at benytte grønne løsninger

Medlemsprofil og logo på hjemmeside og marketingmateriale

Invitation og rabat ved events
”Gold Member”:

Samme fordele som for ”Silver Members”

Prioritering ved optagelse i bestyrelsen og i komiteer

Deltagelse i ledelseskomiteen for programmet “Greening San Diego”

Mulighed for at give præsentationer ved showcase events

Involvering i øvrige programmer og komiteer
”Founding Member”:

Samme fordele som både “Silver” og “Gold Members”

Plads i bestyrelsen

Indflydelse på CleanTECH San Diegos strategiske retning
Medlems-typer

CleanTECH San Diego søger at favne bredt, og optager således både politiske organisationer,
virksomheder og forskningsinstitutioner som medlemmer.
Langt de fleste medlemmer er
cleantechvirksomheder, men medlemsbasen tæller også andre typer af virksomheder med, bl.a.
konsulentvirksomheder, medievirksomheder, finansielle virksomheder og IT virksomheder. Der er her
tale om store, veletablerede spillere, der har en interesse i at fremme sektoren.

Medlemsbetaling og anden finansiering
CleanTECH San Diego er finansieret 100% af medlemmerne
Kontingent

Silver Member: $10,000
Gold Member: $20,000
Founding Member: $30,000 og forpligtelse på 3 års medlemskab

Offentlig støtte

0

Fondsmidler

0

Teknologisk afgrænsning – pick the winners?
Teknologiske
flagskibe

I CleanTECH San Diego har man ikke i udgangspunktet valgt at fokusere på særlige teknologier. Dog
er et af organisationens flagskibsprojekter fokuseret på solenergi, hvilket er nærmere beskrevet under
”ydelser”.
CleanTECH San Diego præsenterer således ikke enkelte teknologiområder som særligt stærke på
deres hjemmeside.

Teknologisk
afgrænsning for
medlemmer?

Nej, alle kan blive medlem, også spillere der ikke selv er i cleantechbranchen. Dette kan fx være
potentielle aftagere af cleantechløsningerne eller konsulentvirksomheder.
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Målsætning og prioritering af ressourcer
Erklæret mål

CleanTECH San Diegos mission er at stimulere innovation og fremme anvendelsen af
cleantechløsninger til gavn for regionen. Der opereres ud fra en strategi med fem overordnede
fokusområder:
Brand: Gøre San Diego til verdens førende region inden for cleantech. Tiltrække grønne job,
grønne talenter og grønne penge til regionen samt eksportere regionens teknologier og løsninger til
resten af verden
Policy: Samarbejde med politikere på regionalt, statsligt og nationalt niveau med henblik på at få
vedtaget gunstige rammevilkår, der fremmer innovation og kommercialisering af cleantechsektoren.
Innovation: Samarbejde med forskningsinstitutioner med henblik på at tiltrække forskning og
udvikling til regionen
Kapital: Tiltrække kapital til regionen og positionere San Diego som omdrejningspunkt for grønne
investeringer
Bindeled: Fungere som samlingspunkt for de mange og forskellige interessenter

Valg og fravalg

CleanTECH San Diego opererer bredt, men fokuserer især på klyngens vækst og policy. Netværk
og kommercielle samarbejder har nogen prioritet, mens innovation og uddannelse prioriteres lavt.

Opstillede succesparametre

CleanTECH San Diego har ikke opstillet præcise, målbare succesparametre, men har valgt at gå
efter markante projekter, der skaber synlige resultater for medlemmerne. Da organisationen er
100% finansieret af medlemmerne er det ifølge vicedirektøren deres tilfredshed, der er afgørende.
Den helt store succes har været tiltrækning af kapital inden for solenergi, hvilket er nærmere
beskrevet under ”ydelser”
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Konkrete services for medlemmer (og andre?)
CleanTECH San Diego leverer ikke en lang række services til sine medlemmer, men fokuserer i stedet på at igangsætte
storstilede projekter – eller programmer – som kommer medlemmerne til gode.
Ydelser

Programmerne promoveres på hjemmesiden, og cleantechvirksomhederne i regionen opfordres til at
tegne medlemskab og få adgang til og vejledning i at deltage i programmerne. Pt. er fire aktive
programmer aktive







Solar Power: I alt 298 aktører inklusive kommuner, skoler mv. ansøgte i 2009 om at modtage
statstilskud under det nationale ”Clean Renewable Energy Bonds”. Med hjælp fra CleanTECH
San Diego er det lykkedes at få i alt 160 mio. US$ i tilskud til installation af solenergi i regionen.
En arbejdsgruppe nedsat af repræsentanter fra medlemmerne assisterede de kommunale
institutioner med ansøgningsprocedurerne inklusive projektplanlægning og certificeringer. Dette
program er suverænt CleanTECH San Diegos største succes til dato
Energy efficiency: Et program med støtte fra bystyret, der giver SMV’er mulighed for at optage
rentefrie lån til energieffektiviseringer
Sustainable communities: “Greening San Diego” programmet, der er et samarbejde mellem
kommuner i området. Programmet sigter mod at give kommunerne adgang til
cleantechløsninger, bl.a. med udgangspunkt i University of California i San Diego, der i mange år
har været i front med brug af cleantechløsninger på deres campusområde. Kommunerne får
mulighed for at kopiere universitets modeller, og kan samtidig dele best practice.
Medlemsvirksomhederne eksponeres over for kommunerne, og får på den måde adgang til det
offentlige marked.
SCRUB: En række mindre, men lovende cleantechvirksomheder får her mulighed for at
præsentere deres løsninger og forretningsmodeller for bestyrelsen, og disse virksomheder får
samtidig rådgivning indenfor tiltrækning af kapital, kontakter til relevante offentlige puljer samt
hjælp til at indgå strategiske partnerskaber. Dette sker på virksomhedens eget initiativ, men med
hjælp fra CleanTECH San Diego.

Ud over disse fire programmer arbejder CleanTECH San Diego med at arrangere events og møder, fx
”speakers bureau” hvor internationale profiler inviteres til at holde oplæg omkring aktuelle temaer.
Man har desuden etableret arbejdsgrupper, der diskuterer relevante policytiltag, som kan sættes på
dagsordenen over for politikerne. Her fokuserer man på at blive enige om bestemte standpunkter og
udarbejde konkrete forslag.
Medlemsfordelene ligger ifølge CleanTECH San Diego selv i, at man får indflydelse på den politiske
dagsorden, får adgang til unikke netværksmuligheder og relevant information samt profilering gennem
organisationens marketingaktiviteter.

Bemanding
Ved stiftelsen i 2008 var der to ansatte, der begge er store kapaciteter med cleantechrelateret erfaring inden for henholdsvis
politik og forretningsudvikling. I dag har organisationen fem fuldtidsansatte.
Bestyrelsen, der tæller hele 32 medlemmer, er desuden meget aktiv. Fx har ét af medlemmerne ansvar for at opdatere en
database over regionens cleantechvirksomheder.
Ansatte

2 topledelse, 1 projektudvikler, 2 projektledere
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3.2.6 Case #6: Medicon Valley Alliance, Øresundsregionen
Introduktion
Medicon Valley Alliance (MVA) repræsenterer den i international sammenhæng stærkeste klynge herhjemme, nemlig life
science klyngen i Øresundsregionen. MVA har eksisteret siden 1997, og er som den mest veletablerede danske
klyngeorganisation en interessant case.
Den første uformelle dialog om en stærk life science klynge i Øresundsregionen startede tilbage i 1992. Øresundsbroen var
projekteret til at stå færdig i år 2000, og man forudså øget interaktion på tværs af sundet. I 1997 blev MVA etableret som et EU
Interreg II projekt af universiteter i København og Lund med støtte fra de største farmaceutiske virksomheder Novo Nordisk,
Lundbeck og Astra-Zeneca. På stiftelsesdagen tegnede 23 regionale aktører medlemskab, og sidenhen er opbakningen vokset
støt til i dag at tælle 310 medlemmer.
Medicon Valley er i dag et stærkt internationalt brand, blandt andet takket være MVA’s mangeårige indsats for at styrke og
promovere klyngen.

Sådan præsenterer Medicon Valley Alliance sig selv (hjemmesiden er på engelsk):
Medicon Valley Alliance is the Danish-Swedish cluster organisation representing human life sciences in Medicon Valley. As a
non-profit member organisation, Medicon Valley Alliance (MVA) carries out initiatives on behalf of the life science community in
order to create new research and business opportunities within the region - initiatives which members would not be able to
implement individually, and which strengthen the development of Medicon Valley. MVA's member base comprises biotech,
medtech and pharma companies of all sizes, CRO's and CMO's, as well as public organisations, universities, science parks,
investors, and various business service providers.
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Antal og typer af medlemmer
Antal medlemmer
310
Medlems-niveauer

Ingen niveauinddeling, medlemmerne betaler et årligt gebyr, der varierer efter medlemmets størrelse
(antal ansatte for virksomheder og antal indbyggere for kommuner).
MVA skelner mellem ordinære medlemmer og eksterne medlemmer. Ordinære medlemmer er
lokaliseret i Medicon Valley (Øresundsregionen), og eksterne medlemmer er lokaliseret uden for
Medicon Valley.

Medlems-typer

Langt de fleste medlemmer er virksomheder, men i medlemsbasen er også en række
videninstitutioner og offentlige organisationer.

Kriterier for
optagelse

Offentlige og private organisationer, der bidrager til life science sektoren, herunder virksomheder,
institutioner, universiteter, offentlige myndigheder mv. der har hovedsæde eller aktiviteter i Medicon
Valley. Andre medlemmer, der bidrager til at fremme MVA’s interesser, og som har hovedsæder eller
aktiviteter i Medicon Valley, kan optages.
MVA lægger stor vægt på, at medlemmerne er aktive, og benytter sig af de forskellige muligheder for
engagement i klyngerelaterede aktiviteter. Dette er ikke et decideret kriterium for optagelse, men MVA
opfordrer medlemmerne til at engagere sig.
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Medlemsbetaling og anden finansiering
MVA havde i 2008 en nettoomsætning på 14 mio. DKK, hvoraf medlemskontingent udgjorde ca. halvdelen, fondsmidler ca. 4,5
mio. DKK og sponsorater, konferencer mv. i alt ca. 2 mio. DKK
Kontingent

Kontingentet udgøres dels af et årligt grundbeløb og dels af et gebyr pr. ansat/indbygger, og store
medlemmer betaler således højere kontingent end små medlemmer.
Regioner og kommuner: 5500 DKK + 250 DKK pr. 1000 indbyggere
Universiteter: 5500 DKK + 250 DKK pr. forsker
Andre medlemmer: 5500 DKK + 250 DKK pr. ansat
Samlet indtægt fra kontingent i 2008 var 7,6 mio. DKK
Medlemsgebyret forhandles individuelt med det enkelte medlem, fx på basis af hvor mange ansatte
virksomheden har i regionen (ikke i forhold til totalt antal ansatte i virksomheden)

Offentlig støtte
Fondsmidler

Andet

MVA får ikke direkte offentlig støtte, men flere offentlige organisationer har tegnet medlemskab og
støtter således organisationen via medlemsgebyr
Ca. 4,5 mio. DKK til diverse projekter, det største er Life Science Ambassador Program, der er
beskrevet under ydelser
MVA er den eneste af de seks caseorganisationer, der genererer indtægter på deres aktiviteter.
Indtægter fra konferencer og seminarer: 0,4 mio. DKK
Sponsorater: 0,5 mio. DKK
Webannoncering: 0,45 mio. DKK
Sponsormulighed
MVA opererer med en sponsormodel, hvor virksomheder kan sponsorere events som henholdsvis
”Gold sponsor” og ”Silver sponsor” for ca. 10000€ hhv. 3000€

Teknologisk afgrænsning – pick the winners?
Teknologiske
MVA promoverer ikke en række teknologiske flagskibe, men i præsentationen af klyngen nævnes ofte
flagskibe
de største og mest toneangivende virksomheder og deres forretningsområder. Der prioriteres fra
projekt til projekt om der er et forretningsmæssigt potentiale, og man har i udgangspunktet ikke lagt
sig fast på bestemte teknologier.
Teknologisk
afgrænsning for
medlemmer?
Markedsføring vs.
Netværksaktiviteter

I brochurer og på www.mediconvalleyonline.com, som er en online database over life science
virksomheder i regionen, kan der søges på virksomheder inden for bestemte faglige områder
(branchekategorier). Disse kategorier er meget specifikke, og der fremhæves ikke særlige kategorier
frem for andre.
Der er ikke udvalgt særlige flagskibe i markedsføringen af klyngen, men MVA har startet projekter
med fokus på specifikke teknologier, fx Øresund Diabetes Academy. Et andet projekt, som er i
støbeskeen, er en cancer klynge, og det vurderes fra gang til gang om der er et potentiale i projektet.
Netværksaktiviteterne er fortrinsvis businessorienterede og ikke teknologiorienterede.

Målsætning og prioritering af ressourcer
Erklæret mål
MVA arbejder for at skabe økonomisk vækst, forbedret konkurrenceevne og beskæftigelse i Medicon
Valley, og arbejder desuden for at øge den internationale anerkendelse af Medicon Valley med henblik
på at tiltrække arbejdskraft, investeringer og partnere til regionen
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Valg og fravalg

MVA lægger stor vægt på at gennemføre aktiviteter, der skaber reel værdi for medlemmerne, og stiller
sig selv spørgsmålet ”hvor gør vi en forskel”. Det handler især om initiativer, der fremmer fællesskabet,
og en klar prioritering og fokusering omkring at gøre noget konkret, og netop det konkrete er ifølge
CEO Stig Jørgensen MVA’s eksistensberettigelse. Det er samtidig et kriterium for alle prioriteringer, at
aktiviteterne favner hele Øresundsregionen og ikke blot den danske hhv. svenske side.
Faktabaserede analyser og netværk er sammen med kommercielle partnerskaber de vigtigste
indsatsområder.

Opstillede succesparametre

I forbindelse med årsrapporten vurderes værdiskabelsen af organisationens projekter, men der er ikke
opstillet målbare succesparametre.

Konkrete services for medlemmer (og andre?)
Ydelser

Indsatsområder
MVA supporterer medlemmerne med fire typer af services:

Opbygge lokale og globale netværksplatforme – både akademiske og forretningsmæssige

Arrangere events og seminarer med henblik på at opbygge viden og kompetencer i regionen

Skabe overblik over den løbende udvikling i Medicon Valley til gavn for internationale og
nationale interessenter

Gennemføre analyser og foreslå løsninger til forbedring af regionens life science miljø
Netværksinitiativer:
MVA har en lang række netværksinitiativer i porteføljen, herunder:

MVA Annual Meeting

Boost Seminars

Branding Medicon Valley

Life Science Ambassador Programme

Medicon Valley CRO Network

Medicon Valley Executive Club

Medicon Valley Golf Championship

Medicon Valley Online

Meeting Medicon Valley

Øresund Diabetes Academy
MVA opererer med et key account princip, således at ethvert medlem har en dedikeret medarbejder i
organisationen.
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Medicon Valley Ambassador Program
Life Science Ambassador Program er et globalt life science netværk, der giver mulighed for at
identificere partnere, investorer og sponsorer i life science klynger verden over. Der er tale om et
udvekslingsprogram, hvor en person fra Medicon Valley fysisk placeres hos en anden klynge, og en
person fra en anden klynge tilsvarende placeres fysisk i kontoret hos MVA. Ud over Medicon Valley
er der pt. tre klynger tilknyttet; Kobe-Kansai i Japan, British Columbia i Canada og Seoul i Sydkorea.
Når programmet er fuldt udviklet vil MVA være hjemsted for repræsentanter fra 12 af verdens
stærkeste klynger. Programmet er ressourcekrævende, men skaber meget stor og synlig værdi for
medlemmerne i og med, at de har en direkte indgang til de implicerede regioner og en mand på
stedet, der kan assistere med kontaktskabelse. Programmet har desuden givet anledning til flere
konkrete samarbejder på tværs af klyngerne mellem klyngernes respektive aktører/medlemmer.

Bemanding
MVA har i alt 10 ansatte foruden nogle studentermedhjælpere.
Ansatte

10 ansatte: 2 i topledelsen, 1 projektudvikler, 4 projektledere, 1 kommunikation/marketing, 1 event
manager, 1 administration. Hertil kommer 2 studenter inden for kommunikation samt 2 IT-studenter.
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3.3 Opsamling
Nedenfor er angivet nogle hovedkarakteristika ved de seks caseorganisationer:












ECO World Styria: Personlig forretningspartner
o
Fokus på services, der understøtter det enkelte medlems forretning
o
Opererer som konsulentfirma
o
Ansatte har erfaring fra klyngens virksomheder
CleanTech North: Investor
o
Konsortium af virksomheder, der ønsker at investere
o
Fokus på enkelte virksomheder, ikke på hele klyngen
o
Medlemmerne leverer services til iværksættervirksomheder
ICT Cluster Bern: Minimalistisk og medlemsdrevet
o
1 fuldtidsansat
o
Meget aktive medlemmer, der organiserer sig selv i arbejdsgrupper
o
Lille budget
Northern Colorado Clean Energy Cluster: Projektudvikler
o
Faciliterer oprettelse af konsortier, der starter store projekter
o
Outsourcing af drift til privat aktør
o
Bestyrelsen tager aktivt del i projektudviklingen
CleanTECH San Diego: Lobbyist
o
Medlemmerne får indflydelse, ikke services
o
Fokus på rammevilkår og policy
o
Satsning på markante projekter, der skaber synlige resultater
Medicon Valley Alliance: Netværksspecialist
o
Aktiviteterne er fokuseret på at skabe netværk mellem medlemmerne og internationalt
o
Life Science Ambassador Program med udveksling af repræsentanter fra 12 klynger
o
Stærkt brand, der gør det muligt at generere profit med visse aktiviteter

I det følgende samles op på de centrale temaer i caseanalyserne, og der trækkes på eksempler fra casematerialet med henblik
på at udlede væsentlige læringspunkter.
Antal og typer af medlemmer
Antal medlemmer

Alle de seks caseorganisationer er medlemsbaserede, og har fra 10 (CleanTech North) til 310 (MVA)
medlemmer. Alle medlemmer er betalende.

Medlems-niveauer

To af de seks caseorganisationer opererer med forskellige medlemsniveauer. Hos ECO World Styria
kan man tegne hhv. ”Standard” eller ”Premium” medlemskab, og medlemmerne i ”Premium”
kategorien får en højere grad af service samt øget eksponering gennem klyngeorganisationens
profilering af klyngen. Hos CleanTECH San Diego opererer man med ”Founding”, ”Gold” og ”Silver”
medlemmer, og forskellen er her graden af indflydelse, der følger med fx i form af plads i bestyrelsen,
deltagelse i komiteer og mulighed for at påvirke organisationens strategiske fokus.
De resterende fire caseorganisationer giver alle medlemmer samme status, men opererer med
varieret betaling i forhold til medlemmets størrelse. En enkelt caseorganisation, nemlig ICT Bern,
opkræver et lavere medlemsgebyr fra videninstitutioner end fra virksomheder.
CleanTech North skiller sig ud fra de andre klyngeorganisationer idet denne organisation fungerer som
et konsortium mellem ti virksomheder, der ønsker at investere i lovende iværksættervirksomheder.

Medlemstyper

På nær CleanTech North har samtlige caseorganisationer medlemmer fra hver af de tre sektorer i den
såkaldte triple helix – politiske organisationer, videninstitutioner og virksomheder. I alle
caseorganisationerne er det virksomhederne, der er i centrum, og virksomhederne udgør langt
størstedelen af medlemsskaren.

Kriterier for

I alle caseorganisationerne betaler medlemmerne kontingent, men flere af organisationerne sigter
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optagelse

mod, at have de helt rette medlemmer. Hos Medicon Valley Alliance har man formuleret et
optagelseskriterium der går på, at medlemmet skal bidrage til life science sektoren i regionen, mens
andre som fx ECO World Styria kun optager medlemmer, der har teknologiske kompetencer inden for
cleantech. Hos ICT Bern har man en mere ad hoc baseret tilgang, og her er det bestyrelsen, der fra
gang til gang bestemmer hvorvidt et medlem kan optages.
Hos CleanTech North er hvert af de ti medlemmer førende inden for netop deres felt, og man har kun
én partnervirksomhed fra en bestemt sektor. Organisationen søger ikke at optage flere medlemmer,
da man vil forblive et eksklusivt konsortium.
CleanTECH San Diego opererer med ret høje medlemsgebyrer, og medlemmerne skal ikke opfylde
nogle særlige kriterier for at få den indflydelse, der følger med medlemskabet.
Fire af caseorganisationerne tilstræber altså at optage medlemmer, der kan bidrage positivt til
klyngens udvikling, mens en enkelt er helt åben, og en enkelt helt lukket.

Geografisk
afgrænsning

Ingen af de seks caseorganisationer afviser principielt at optage medlemmer der er beliggende uden
for klyngen, men det gør sig gældende for alle organisationerne, at langt størstedelen af
medlemmerne er lokaliseret i klyngen. Flere af de interviewede cluster managers fremhæver
geografisk nærhed som en vigtig forudsætning for at involvere medlemmerne.
Det lader samtidig til, at klyngeorganisationer med regionalpolitiske midler i ryggen har en tendens til
at foretrække medlemmer inden for denne region. Dette gælder fx ECO World Styria.
Medicon Valley Alliance har valgt at skelne mellem ordinære medlemmer, der har aktiviteter i
Øresundsregionen, og eksterne medlemmer, der ikke har, men alligevel ønsker tilknytning til klyngen.

Medlemsbetaling og anden finansiering
Der er forskellige finansieringsmodeller blandt de seks klyngeorganisationer, og det mest almindelige er et miks af finansiering
fra medlemmer, offentlige midler og projektmidler. Det lader til, at andelen af privat finansiering øges efterhånden som
klyngeorganisationen modnes.
Kontingent

De fleste klyngeorganisationer opererer med differentieret betaling, således at en lille
opstartsvirksomhed ikke betaler det samme som et universitet eller en stor virksomhed. Nogle
organisationer opkræver gebyr efter antal ansatte hos medlemmet, andre opstiller parametre som fx
hvorvidt medlemmet er for profit eller non profit, eller om medlemmet er en virksomhed eller anden
aktør. Det er ligeledes almindeligt, at man kan tegne medlemskab i forskellige kategorier, hvor der
differentieres på graden af indflydelse.
En enkelt organisation, nemlig ICT Bern, har valgt at opkræve mindre medlemsgebyr fra
videninstitutioner end fra virksomheder. Denne organisation har samtidig indført et indmeldelsesgebyr,
mens det efterfølgende koster et mindre beløb årligt at bibeholde medlemskabet.
Det dyreste kontingent findes hos CleanTECH San Diego, hvor de såkaldte ”Founding Members”
betaler 30.000$ årligt (ca. 175.000 DKK), og oven i købet forpligter sig over flere år. Med dette dyre
medlemskab følger maksimal indflydelse. Hos Medicon Valley Alliance er medlemskabet også i den
høje ende, her betaler en virksomhed årligt 5500 DKK + 250 DKK pr. ansat. En virksomhed med
10.000 ansatte skal i princippet betale 2,5 mio. DKK om året, men i praksis forhandler man
medlemsgebyr med det enkelte medlem.
Det billigste medlemskontingent finder vi hos ICT Bern, hvor en virksomhed med under 25 ansatte
betaler 800 DKK om året, og en virksomhed med 100+ medarbejdere 3.300 DKK.

Offentlig støtte

Fire af caseorganisationerne er afhængige af offentlige midler, mens to er 100% medlemsfinansieret.
Hos ECO World Styria kommer 60% af finansieringsgrundlaget fra den regionale
udviklingsorganisation samt bystyret i Graz, hos ICT Bern er 1/3 af midlerne fra kantonstyret i Bern.
Hos Medicon Valley Alliance modtager man ikke offentlig støtte i traditionel forstand, men man
benytter en model, hvor offentlige organisationer kan tegne medlemskab, og støtte
klyngeorganisationen ved at betale et årligt medlemskontingent på 250 DKK pr. 1000 indbyggere,
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hvilket for Københavns Kommune beløber sig til 130.000 DKK om året.
CleanTech San Diego får ikke offentlige midler, men har baseret sin forretning på policyinitiativer, og
er derfor meget afhængig af politikernes vilje til at starte nye programmer.
Fondsmidler

Der er tilsyneladende ikke den store tradition blandt klyngeorganisationerne for at søge midler hos
private fonde. Ingen af de analyserede klyngeorganisationer har rejst fondsmidler, heller ikke EU
midler. CCC’s formålsbeskrivelse giver et godt udgangspunkt for at søge EU midler, og i Danmark
synes der ligeledes at være gode muligheder for at rejse penge til almennyttige formål hos private
fonde. Den grønne tænketank CONCITO er et eksempel på en medlemsfinansieret organisation, der
ligeledes har været i stand til at rejse betydelige fondsmidler, og har bl.a. for nylig fået en bevilling på
4,5 mio. DKK til gennemførelse af flagskibsanalysen Annual Climate Outlook over en periode på tre år.

Teknologisk afgrænsning – pick the winners?
Teknologiske
Alle caseorganisationer er opmærksomme på den problematik, der ligger i at udvælge specifikke
flagskibe
teknologier. To organisationer, nemlig ECO World Styria og NCCEC har valgt at arbejde med fire
teknologier, der udgør klyngens særlige styrkeområder, og der fokuseres kun på disse fire teknologier.
Ifølge repræsentanter fra de to klyngeorganisationer hænger dette sammen med, at deres respektive
klynger ikke har noget specielt at byde på inden for andre teknologier, og man vil derfor koncentrere
indsatsen omkring styrkepositionerne. De to klyngeorganisationer udelukker ikke af princip at optage
medlemmer der beskæftiger sig med andre teknologier, men man er ærlig omkring, at et medlem vil få
svært ved at drage fordel af organisationens indsats.
ICT Bern og Medicon Valley Alliance har valgt en anden tilgang. I sin marketing fortæller MVA historier
om klyngens teknologiske styrkepositioner, ofte med udgangspunkt i de største virksomheder i
regionen, men man tilstræber at favne hele life science sektoren og alle dens teknologier. Satsning på
specifikke teknologier sker hos MVA primært ved, at man igangsætter nye projekter med fokus på et
bestemt teknologiområde. En lignende tilgang har man hos CleanTech San Diego. Her kan enkelte
projekter have fokus på en bestemt teknologi, men man har ikke udvalgt dem på forhånd.
ICT Bern arbejder ikke med specifikke teknologier, men med temaer, som går på tværs af teknologier.
Her er man åben over for alle typer af medlemmer som fx virksomheder, der kan aftage
medlemmernes produkter eller studenterorganisationer som kan lære af at møde klyngens aktører
osv.
I indsatsen for at brande og markedsføre sin klynge synes flere af organisationerne at tage
udgangspunkt i de teknologiske styrkepositioner, mens der i det mere netværksorienterede arbejde
synes at være et bredere teknologisk fokus. Bortset fra CleanTech North benytter alle
caseorganisationer kortlægning af klyngens aktører som udgangspunkt for at udvælge teknologiske
indsatsområder.
Teknologisk
afgrænsning for
medlemmer?

Ingen af caseorganisationerne optager udelukkende medlemmer inden for de eventuelt identificerede
teknologiske styrkeområder. Hos de to organisationer, der fokuserer på bestemte teknologiske
flagskibe, er man dog ærlig omkring, at aktører inden for disse brancher får mest ud af medlemskab.

Målsætning og prioritering af ressourcer
Erklæret mål
Alle caseorganisationer har et mål om, at styrke deres klynge, undtagen CleanTech North, der igen i
denne sammenhæng er undtagelsen. Af de seks organisationer har ICT Bern den mest åbne (og
mindst konkrete) målsætning, som netop er, at styrke IKT sektoren i regionen.
De andre caseorganisationer er mere konkrete, men den eneste, der har opstillet direkte målbare
succeskriterier er ECO World Styria, der har den overordnede vision om at blive verdens ”Green Tech
Valley”. ECO World Styria vil øge antallet af beskæftigede til 20.000, fordoble antallet af teknologiske
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ledere blandt de styriske virksomheder samt øge antallet af internationale præsentationer til 20 om
året.
Målsætningerne for Medicon Valley Alliance, NCCEC og CleanTECH San Diego minder om hinanden,
idet disse organisationer arbejder for forbedret konkurrenceevne, at styrke eksisterende virksomheder
og assistere nye virksomheder. MVA har desuden et erklæret mål om, at øge Medicon Valleys
internationale anerkendelse, om end dette mål ikke er målbart, og CleanTECH San Diego har en
målsætning om at forbedre rammevilkårene for industrien.
NCCEC opgør endvidere antallet af nye job i klyngen samt de midler, der allokeres til nye projekter.
Det er her værd at bemærke, at flere klyngeorganisationer måler deres indsats ud fra hvorledes
klyngen udvikler sig. En tilbagevendende diskussion er her, om man retfærdigvis kan sætte
lighedstegn mellem klyngens udvikling og klyngeorganisationens arbejde. Man er i
caseorganisationerne opmærksomme på denne problemstilling, men flere vælger at måle på klyngens
udvikling i mangel af bedre metoder.
Valg og fravalg

Fem af de seks klyngeorganisationer arbejder for at styrke deres klynge, men ser man på deres
konkrete aktiviteter, står det klart, at de prioriterer vidt forskellige indsatsområder. Det er også
interessant at se, at nogle klyngeorganisationer satser bredt mens andre er mere fokuserede på et
eller to bestemte områder.
Medicon Valley Alliance er den af de seks caseorganisationer, der satser bredest, idet de prioriterer 3
af de seks målsætninger fra CITB højt, mens to indsatsområder har nogen prioritet og kun en enkelt,
nemlig policy, lav prioritet. CleanTECH San Diego satser ligeledes bredt, men med særligt fokus på
policy og klyngens vækst.
De mest fokuserede blandt caseorganisationerne er ICT Bern, der giver netværk høj prioritet og
kommercielle samarbejder nogen prioritet samt CleanTech North, der prioriterer kommercielle
samarbejder højt og giver nogen prioritet til netværk.

Konkrete services for medlemmer (og andre?)
Ydelser
Ser man på klyngeorganisationernes aktiviteter synes der overordnet at være to forskellige typer,
nemlig services og udvikling. Serviceaktiviteterne udføres af klyngeorganisationen og kommer det
enkelte medlem til gode, mens udviklingsaktiviteterne ikke produceres af klyngeorganisationen, men
snarere igangsættes og faciliteres med klyngens aktører som de primære kræfter i de konkrete
aktiviteter, der følger af projektet. Disse to typer af aktiviteter stiller forskellige krav til medlemmerne
som hhv. modtager af services og aktiv bidrager til projekter.
Fem af de seks klyngeorganisationer fra caseanalyserne leverer services i form af events og
netværksaktiviteter, hvilket ifølge RegLabs model netop er de to aktivitetstyper, der hyppigst varetages
af klyngeorganisationer. Undtagelsen i denne sammenhæng er NCCEC, der udelukkende arbejder for
at starte nye og meget markante projekter.
Modsat har vi ICT Bern, der udelukkende fungerer ved at medlemmerne selv driver en række
arbejdsgrupper. Organisationen leverer den infrastruktur – hjemmeside, medlemsplatform osv. – der
understøtter arbejdsgruppernes arbejde, altså nogle klart definerede services.
CleanTech North har en omvendt model, hvor det er de ti konsortiemedlemmer, der leverer services,
og til gengæld får adgang til at investere i de lovende virksomheder, som de leverer disse ydelser til.
Medicon Valley Alliance er den af caseorganisationerne, der har den bredeste palette af aktiviteter, der
tæller alt fra analyse af klyngen over større seminarer og events, igangsætning af nye
udviklingsorienterede
projekter,
markedsføringsaktiviteter
samt
det
meget
ambitiøse
ambassadørprogram. Denne organisation satser altså på både at levere en række services og være
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primus motor på udviklingsprojekter.
Det samme gør sig gældende for CleanTECH San Diego, der har igangsat nogle storstilede
programmer med henblik på at udvikle klyngen. Denne organisation servicerer ikke sine medlemmer,
men fokuserer i stedet på at give medlemmerne mulighed for at få indflydelse – både på
organisationens arbejde og på de politiske rammevilkår.

Bemanding
Ansatte

De seks klyngeorganisationer er vidt forskellige i deres organisatoriske setup. I ICT Cluster Bern har
man således hvad der svarer til én fuldtidsansat medarbejder, mens man i Medicon Valley Alliance har
10 fuldtidsansatte samt et antal studenter.
Bemandingen kan altså variere i forhold til de målsætninger, som organisationen arbejder for, og de
aktiviteter, som organisationen gennemfører. Nogle klyngeorganisationer har således få
medarbejdere, der er koncentreret om ledelse af et lille antal projekter eller netværksaktiviteter. Andre
klyngeorganisationer, der arbejder aktivt for at motivere fx innovative partnerskaber, påvirkning af
rammevilkår og aktiv markedsføring af klyngen, er mere udviklingsorienterede, og er således også
bemandet med personalemæssige ressourcer, der kan løfte disse typer af opgaver. Der er ligeledes
stor forskel på, i hvor høj grad klyngeorganisationen inddrager sine medlemmer i udførelsen af
aktiviteter. Nogle organisationer fokuserer på at levere konkrete services til medlemmerne, mens
andre inddrager medlemmerne mere aktivt, således at medlemmerne tager aktivt del i at gennemføre
aktiviteterne.
To caseorganisationer, nemlig CleanTECH San Diego og NCCEC, har meget aktive
bestyrelsesmedlemmer, der løfter konkrete opgaver og tager aktivt del i organisationens arbejde.
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3.4 Strategiske valg
Caseanalyserne viser, at klyngeorganisationerne prioriterer vidt forskelligt, hvilket giver anledning til at pege på en række
spørgsmål, der kræver strategiske valg, og som bør overvejes i den strategiske positionering af en klyngeorganisation. Der er
ikke nødvendigvis tale om et ”enten-eller”, men ser man på caseorganisationerne er det tydeligt, at de fordeler sig forskelligt på
tværs af disse strategiske prioriteringer.
Services vs. udvikling: Caseorganisationerne prioriterer meget forskellige typer aktiviteter. Nogle klyngeorganisationer, som
ECO World Styria, agerer ledelseskonsulent, der leverer konkrete serviceydelser til det enkelte medlem, mens andre som fx
NCCEC udelukkende indtager rollen som initiativtager til nye projekter, altså en katalysatorrolle. Disse to organisationer er
placeret i hver deres ende af skalaen i forhold til de ni generiske aktivitetstyper som er beskrevet i Figur 1. Tilsvarende kan
medlemmerne hos disse to organisationer betegnes som henholdsvis (passiv) modtager af services, og (aktiv) medspiller i at
starte nye projekter.
Spørgsmålet er, om man skal prioritere at hjælpe det enkelte medlem med konkrete services, eller satse på udvikling, fx i form
af nye projekter?
Politisk aktivist vs. pacifist: Nogle klyngeorganisationer, som fx CleanTECH San Diego, tager aktivt stilling til, hvordan
industriens rammevilkår bør indrettes, og søger at påvirke de politiske beslutningstagere. Andre spiller en neutral rolle, hvilket
særligt synes at gøre sig gældende hos de organisationer, hvor væsentlige dele af finansieringsgrundlaget kommer fra
offentlige myndigheder. Endelig er der nogle, som fx Medicon Valley Alliance, der løbende tematiserer problematiske forhold
ved rammevilkårene ud fra et analytisk og faktabaseret grundlag, dog uden decideret at foreslå ændringer eller indtage politiske
standpunkter.
Spørgsmålet er, om man skal varetage medlemmernes interesser ved aktivt at forsøge at påvirke de politiske rammevilkår, eller
om man skal have politisk neutralitet som princip?
Udefra-ind eller indefra-ud: Nogle klyngeorganisationer, som fx ECO World Styria, sigter mod at give medlemmerne indsigt i
og adgang til nye markeder, mens andre, som fx Medicon Valley Alliance fokuserer på at give andre markeder adgang til
klyngen. Der er også nogle, fx ICT Bern, der kun fokuserer på selve klyngen og ikke ser ikke ud over grænserne. Det ene
udelukker naturligvis ikke det andet, men pointen er, at det er en overvejelse værd hvor fokus bør ligge.
Spørgsmålet er, om man skal give medlemmerne adgang til omverdenen, eller give omverdenen adgang til medlemmerne?
Branding eller netværk: Nogle klyngeorganisationer, som fx Medicon Valley Alliance, lægger mange kræfter i at markedsføre
klyngen og opbygge et stærkt internationalt brand, mens andre som fx ICT Bern kun fokuserer på samspillet mellem klyngens
aktører. Branding og international synlighed er et indsatsområde der kræver store ressourcer til bl.a. markedsføring som
umiddelbart ikke gør den store forskel for det enkelte medlem, mens netværksaktiviteter måske ikke øger klyngens
internationale synlighed, men til gengæld kan gøre en større forskel for det enkelte medlem på kort sigt.
Spørgsmålet er, om man skal prioritere klyngens internationale synlighed eller samspil mellem klyngens aktører?
Forretning vs. teknologi: Nogle klyngeorganisationer som fx ICT Bern og ECO World Styria er forretningsorienterede, og
fokuserer på emner som fx venturekapital, markedsmuligheder og vækststrategier, mens andre som fx NCCEC er mere
teknologiorienterede, og fokuserer på temaer som innovation og udvikling af nye teknologier eller forskningsprojekter.
Spørgsmålet er, om man skal prioritere en forretningsorienteret indsats, eller fokusere mere på selve teknologierne?
Fokusering eller diversitet: Samtlige caseorganisationer har gjort sig overvejelser omkring deres rolle i forhold til øvrige
aktører i klyngen. Nogle organisationer fokuserer meget smalt på bestemte indsatsområder ud fra devisen om, at andre aktører
tager sig af resterende klyngerelevante opgaver. Andre klyngeorganisationer søger at engagere sig bredt, og være med i alt
hvad der rører sig med henblik på konstant at opsøge nye muligheder og se på tværs af sektorer. De fokuserede
klyngeorganisationer lader til at kunne levere højt specialiserede services til gavn for det enkelte medlem, mens de bredt
orienterede klyngeorganisationer i højere grad kan indtage rollen som katalysator og binde initiativer sammen på tværs til gavn
for klyngen.
Spørgsmålet er, om man skal fokusere på få indsatsområder og lægge energien i at forfølge disse, eller om man skal søge at
engagere sig bredt med henblik på at opdage og forfølge nye muligheder?
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