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Tillkännagivande
Den här publikationen är framtagen i projektet PROMETHEUS (www.prometheus-iee.eu). Den är resultatet 
av ett gemensamt arbete under ledning av IPIC, producerades  i samarbete  med partner i PROMETHEUS 
och ingår i WP4 – Support to SME green energy clusters.

Den finns även på bulgariska, engelska, franska, italienska, rumänska, slovenska, spanska, tyska och 
ungerska. 

PROMETHEUS ska bidra till att:

Förbättra organisation och marknadsnärvaro för små och medelstora företag som erbjuder gröna 
energitjänster.

Öka tillförlitligheten hos de energitjänster som erbjuds.

Öka kundernas förtroende för små och medelstora företag som erbjuder gröna energitjänster.

Underlätta kommunikationen mellan leverantörer och kunder.

Sprida teknik för förnybar energi och energieffektiva lösningar.

Prometheus delfinaniseras av programmet Intelligent Energy Europe, IEE (http://ec.europa.eu/energy/
intelligent). Elva partner från 10 EU-länder deltar.

Projektet startade i juni 2009 och pågår till slutet av maj 2012.

Författare
Pinilla, M., Puigdollers, P. (Editors) 2012.
GUIDELINES ON SETTING UP ENERGY CLUSTERS
 
Design & genomförande
Marketing and Communications Department, IRIS. www.iris.cat

Friskrivningsklausul
Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i denna publikation. Den företräder inte nödvändigtvis 
Europeiska gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning 
av informationen som finns i publikationen.
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I alla tider har de som arbetar i samma bransch slutit sig samman. Hantverkarnas skrån 
som grundades redan på medeltiden är exempel på det, och man kan fortfarande 
runtom i de gamla delarna av många städer i Europa se gatunamn som påminner 
om detta. Begreppet aggregering eller klustring har nyligen skrivits om av Michael 
E. Porter (1998), som definierar kluster som ”geografiskt nära grupper med samman-
länkade företag och associerade institutioner på ett visst område, förenade av gemen-
samhet och komplementaritet”. Det viktigaste motivet för ett kluster är att förbättra 
branschens konkurrenskraft.

Kluster uppfattas mer och mer som ett viktigt instrument för att främja innovation, 
konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Det är svårt att fastställa hur många kluster 
det finns i Europa nu men det finns ett stort antal europeiska offentliga enheter som 
skapats för tillsyn och hantering av kluster (CENCE, European Cluster Alliance, Euro-
pean Cluster Observatory m.fl.). Klusterutveckling sker i nationell eller regional skala 
men det är inte desto mindre viktigt att även skapa relationer över de nationella grän-
serna, interkluster, för att kunna svara mot globaliseringen av marknaderna. Det har 
visats att interkluster-relationer mellan olika länder ökar konkurrensen och tjänsterna 
från klustren.
 
En rankning av klusterutvecklingen hos alla länder som deltar i Prometheus ser ut så 
här: Italien kommer på första plats i Europa och andra plats i världen med 5,4 av 7 på 
skalan följt av Sverige med 5,1. Österrike och Frankrike får 4,5 respektive 4,2. Vidare 
får Spanien 4,0 och Slovenien 3,5. Därefter kommer Ungern med 3,1 och Bulgarien 
med 3,0. Sist kommer Rumänien och Grekland med den lägsta klusterutvecklingen på 
2,8 av 7, där 7 innebär väl utvecklat med djupa kluster utspridda på många områden 
och 1 att kluster är sällsynta eller saknas. Genomsnittet i världen är 3,6 (http://www.
weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2011-2012). Man kan se att 
sambandet mellan mikroekonomisk utveckling och klusterutveckling beror på typ av 
kluster och klusterpolicy i respektive länder, baserat på data från European Cluster 
Observatory (http://www.clusterobservatory.eu).  Till exempel ger klusterinitiativ stor 

Bakgrund
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framgång för den slovenska ekonomin, även om antalet anställda i klustren inte är 
bland de högre. 

Regionala kluster i Österrike, norra och östra Frankrike samt Sverige är exempel i 
toppklass på innovationsaggregering i Europa. Några länder har framför allt nationella 
klusterprogram, medan andra som Frankrike, Spanien och Italien arbetar mer med 
regionala klusterinitiativ än med nationella på grund av karaktären på deras struktur 
och verksamhet.

Studier av klusterbildningens process slår fast tre huvudpunkter i klustrets utveckling, 
se figuren nedan.

Figur. Steg i utvecklingen av kluster

Det första steget är identifiering av klustret. Observera att kluster finns redan innan 
begreppet kluster används. Klustret är en konsolidering av en aggregeringsprocess 
som ska ha funnits där redan innan klustret utvecklas och det ska finnas entusias-
tiska individer från aggregerade små och medelstora företag som är redo att formellt 
konsolidera sig som kluster. 

Det andra steget är definition av klustrets strategi och handlingsplan. Det här steget 
är nyckeln som för det enskilda företaget avgör om det är värt att gå med i klustret 
eller inte. Innan klustrets strategi definieras behöver man göra en kartläggning av hela 
värdekedjan i regionen samt en studie av det aktuella regelverket. 
Ett gott råd i samband med det här steget är att se sig omkring efter exempel på 
liknande kluster som bildats i samma eller närliggande bransch och i samma eller en 
annan region.

Det tredje och sista steget är bildande av klustret sedan regler för klustret fastställts. 
Nu kan en klusterledare utses. 

Dessa riktlinjer för hur man bildar ett energikluster har tagits fram baserat på erfa-
renheter under tre års arbete i Prometheus, ett EU- och IEE-projekt. De har som syfte 
att orientera om klusterutveckling och ska inte ses som en strikt regelbok. Att bilda 
kluster kan vara en mycket skiftande process som kan variera från fall till fall och därför 
fungerar inte alla rekommendationer här i varje förekommande fall.

Cluster mapping:
Identify companies  
and the business in 
the sector

Strategy definition
Action Plan

Cluster creation and 
management

Kartläggning av kluster:
Identifiera företag och 

affärer i sektorn

Definition av strategi
Handlingsplan

Bildande av kluster 
Management
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Regler för bolagsstyrning
 Kärnmedlemmarna som finns med från början ska besluta om speci-

fika initiala regler för bolagsstyrning. 

 Rekommendationen är att göra utkast till regler innan man söker 
efter medlemmar som ska bilda klustret. 

 Lagprocess när reglerna för kärnmedlemmar definieras.

 De ska definiera ett tydligt ledarskap som ska leda klustret och om 
möjligt ge denna ledande roll till en extern tredje part.

 Dessa regler ska vara förenliga med landets regler för att klustret ska 
uppfylla alla juridiska krav för att konstituera sin aggregering och dra 
nytta av sin juridiska status.

Rekommendationer

Management
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Klustrets organisatör/ledare, kompetensprofil
Allmänna krav:

 Ledningen ska ha en oberoende och kompetent struktur.

 Klusterledaren kan också vara en juridisk enhet, organisatör.

 Om ledaren deltar aktivt i klustret behövs tydliga regler för att 
undvika intressekonflikter.

Jobbprofil:

 Guida, organisera och koordinera klustret.

 Söka extern finansiering till att stödja klustrets arbete.

 Nätverksaktiviteter.

 Särskilda krav:

 Klusterledaren ska ha en bred profil.

 Kunskap om finansieringsmöjligheter och stöd, lokalt, nationellt och 
på EU-nivå.

 Kunskap om stöd och finansieringsmöjligheter på lokal, nati-
onell och EU-nivå.

 Kontakter, kopplingar till institutioner.

 Klusterledaren ska vara en starkt motiverad person, med bakgrund 
på området förnybara energiresurser.

 Starkt ledarskap, stark vision, tänka utanför boxen.

 Empatisk och förtroendefull, ha förståelse för klustermedlemmarnas 
och sektorns behov, förstå tekniska behov.

9
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Affärsplan eller investeringsprogram
Allmänt:

Affärsplanen är nödvändig för att bilda en formell aggregering eller  
ett kluster. 

Affärsplanen ska arbetas fram på samma sätt som för ett riktigt 
företag.

Långsiktig strategi (minimum 3 år) samt på årsbasis.

Affärsplanen ska vara resultatet av ett välbalanserat samarbete 
mellan klustrets medlemmar.

Specifikt:
Affärsplanen ska vara realistisk och ta hänsyn till företagens ekonomi.

Affärsplanen ska belysa både fördelar och kostnader för enskilda 
ägare. 

Affärsplanen ska inte påverka medlemmarnas oberoende i affärer.

Den drivs av marknadsstudien för förnybar energi och möjligheterna 
att öka klustrets aktivitet.

Den ska etablera kommunikation mellan klustret och forskningsins-
titutioner.

Budget

10
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Klusterbudget och finansiering
Allmänt:

Förändringar som inträffar i klustrets budget kan leda till en känslig 
situation och ska behandlas med hänsyn till det.

Klustrets finansiella ledning är en mycket känslig fråga beroende på 
likviditeten hos små och medelstora företag och offentliga organ. När 
man gör en årsbudget för klustret måste man ta hänsyn till investe-
ringskapaciteten hos de enskilda medlemmarna.

Klustrets budget och ekonomiska utdelningar ska formaliseras tydligt 
efter att partner i klustret kommit överens om det. Finansieringen ska 
vara tydligt definierad i reglerna för klustrets styrning.

Omkostnadsplan behövs för att få en klar uppfattning om klustrets 
finansiella behov. 

Mycket viktigt att planera finansiering av personalresurser, t.ex. klus-
terledare om en sådan behövs.

Tidigare erfarenheter visar att det är vanligt att använda offentlig finansiering i inled-
ningsfasen och vartefter klustret konsolideras och växer införa en periodisk avgift för 
att vara ekonomiskt uthållig, även om det också finns andra sätt.

11
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Initial offentlig finansiering:
Grundare av klustret eller klusterledaren söker offentlig finansiering 

för att stödja klustret ekonomiskt till dess att det är helt självförsör-
jande.

Offentlig policy om stöd till kluster utmärks av gradvis minskande 
finansiellt stöd. 

Privat finansiering:
I de fall där man bara eftersträvar privat samarbete bör klustret få 

initialt stöd via bidrag från medlemmarna.

Hitta privata partner som kan ge stöd.

Total offentlig finansiering av klustret:
Leta regelbundet efter och ansök om offentlig finansiering (lokal eller 

EU).

Långsiktigt offentligt stöd kan förekomma i vissa fall.

12



13

www.prometheus-iee.eu

Strategiska mål
Definition av mål:

Mål kan identifieras medan klustret bildas. 

Precisa mål är resultat av kommunikation.

Detaljerad kunskap om enskilda beståndsdelar behövs för att iden-
tifiera mål.

Alla som deltar i klustret ska vara med och fastställa målen som ska 
vara korta, tydliga, väldefinierade och eventuellt mätbara.

Målen kan delvis skilja sig åt för olika aktörer i ett kluster.

Målen ska inte begränsas till en enstaka ambition utan även syfta till 
spridning och tillväxt.

Realistiska mål.

Mål på halva vägen, resultat kan inte väntas omedelbart.

Användning av redskap för att definiera mål: analys av affärspro-
cessen; omdefinition av organisatoriska processer, planering av steg 
för integration (IT, informationsutbyte, gemensam fortbildning …) etc.

Formalisering och koordinering
av aggregeringsprocessen

13
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Särskilda mål:
 Få företagen att vara med på aktiviteter och stödja deras utveckling.

 Interkluster för att utvidga marknaden och konkurrenskraften.

 Definiera en vision.

 Förbättra företagens ekonomi.

 Fortlöpande kommunikation (internt och externt).

 Flexibilitet och anpassning till teknikförändringar.

 Gemensam kvalitetsplan.

 Medlemmar ska arbeta för att få med fler företag i klustret.

 Marknadsföring är ett huvudmål för klustret.

Geografiska förhållanden för kluster
 Kärnmedlemmar och ledning ska vara nära varandra geografiskt. Det är 

däremot inte nödvändigt för forskningsinstitut och liknande. 

 Medlemmar ska finnas inom ett avstånd som motsvarar två timmars resa.

 Ökad utbredning av marknaden är viktig för små och medelstora företag.

 Kluster ska initialt fokusera på hemmamarknaden och sedan expandera.

 Upprepa bra lokala eller regionala erfarenheter.
 

14



15

www.prometheus-iee.eu

Klustrets medlemmar
Allmänt:

Medlemmarna ska representera alla led i produktionskedjan.

Urval av medlemmar är en avgörande framgångsfaktor, en ömsesidig 
urvalsprocess rekommenderas.

Medlemmarnas ansvar måste vara tydligt för att undvika problem.

Medlemmar ska agera i grupp och undvika att agera enskilt.

Om många företag i klustret har specialiserade kompetenser och 
produkter/tjänster behöver det motiveras av en hög försäljningsnivå, 
annars kan det bli skadligt.

Medlemmar ska samarbeta, i de fall de motarbetar varann så får det 
bara ske på ett sunt sätt.

Kluster med offentliga medlemmar:
Paraplyorganisation som universitet/forskningsinstitut är inblandat i 

klustret.

Nära kontakt med offentlig administration och regionalt styre.

Stort antal olika intressenter.

Kluster med enbart privata medlemmar:
Involvera marknadsaktörer som normalt inte är tillgängliga för SME-

företag: banker.

Bäst är att bilda kluster där medlemsföretagen är små eller medelstora, 
men det går även med stora företag.

Testa de som vill gå med i klustret för att se om de är villiga att hjälpa 
till och bidra eller bara vill dra egna fördelar. 

Offentliga organ behöver inte vara med.

Medlemmarna ska vara företag med stark närvaro på den lokala 
marknaden för förnybar energi.
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Klustrets aktiviteter och tjänster
Klustrets tjänster och aktivteter:

Kluster ska ha förmåga att kunna få order för medlemmarnas räkning.

Definierade klustertjänster via riktlinjer.

Intressanta aktiviteter som alla medlemmar kan delta aktivt i och som 
inte tar för lång tid.

Periodiska rapporter och status.

Utvärdering till klustermedlemmar

Inför administrativa rutiner, dock ej byråkratiska. 

Marknadsförings- och nätverksaktiviteter och tjänster:
Nätverkande av företag och aktörer.

Marknadsföring av klustret och medlemmarna.

Årliga seminarier för att presentera arbetet som utförts under året.

Aktiviteter för att skapa känsla av gemenskap.

Synergier mellan medlemmar och intressenter.

16
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Innovationsaktiviteter och tjänster:
Strategiskt stöd och främjande av innovationer.

Klustret ska erbjuda tekniskt stöd och stöd kring regelverk till 
medlemmarna.

Ordna utbildningar för medlemmarna.

Ge stöd till projektutveckling.

Ekonomiska aktiviteter och tjänster:
Hjälp och stöd i kommersiell och internationell utveckling.

Analysera värdekedjan, identifiera regionens styrkor och svagheter 
samt målaktiviteter.

Söka finansiering, arbeta på förtroende.

Följa påverkan på den regionala ekonomiska utvecklingen.

17
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Marknadsföring av klustret
Allmänt om marknadsföring av klustret:

Marknadsför först inom klustrets geografiska utsträckning, senare 
kan området utvidgas.

Marknadsföringsaktiviteter medför en stor investering.

Marknadsföringsaktiviteter som finansieras av sponsorer.

Exempel på specifika marknadsföringsaktiviteter:
Artiklar i lokaltidningar är en bra början.

Konferenser, seminarier och många möten mellan partnerna och 
andra intresserade potentiella medlemmar.

Regelbundna aktiviteter (delta vid utställningar och ordna andra 
evenemang).

Specifika kampanjer för att dra till sig uppmärksamheten.

Ständig närvaro på marknaden för förnybar energi.

Framhäva och kommunicera mervärdet som följer av marknadens 
utveckling.

Klustrets logga används av partnerna.

Delta i tävlingar och projekt.

18
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Klustret Grön Synergi - BULGARIEN

Klustret Grön Synergi är verksamt i Bulgariens näst största stad Plovdiv. Den officiella 
registreringen 1 september 2011 föregicks av ett långt arbete inom ramen för 
projektet PROMETHEUS. Närmare ett år arbetade man med aktiviteter för att steg för 
steg skapa relationer och förtroende samt sätta upp mål.

Klustrets viktigaste mål är att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag 
som arbetar med energieffektivisering och grön energi. Både affärsdrivande och 
akademiska organisationer och ideella föreningar ingår i Klustret Grön Synergi – 
företag som gör energikartläggningar, konstruktörer, Plovdiv universitet, företagar-
föreningen i Plovdiv, föreningen för oberoende energiproducenter, föreningen för 
markvärme, Energikontoret EAP i Plovdiv och yrkesutbildningen inom elektronik. 

Målet är att under året fördubbla antalet medlemmar i klustret. Målet är också att steg 
för steg gå framåt i arbetet med att säkra en hållbar utveckling av klustret, baserat på 
en synergi av experter och aktörer. I klustret byggs ett starkt innovativt ledarskap och 
ambitiösa, innovativa kunskapsorienterade organisationer som vill gå vidare från den 
lokala nivån till den internationella.

Grön Synergi är registrerat som en ideell organisation med styrelse och en vald 
ordförande. Klustret har en långsiktig vision om vart man vill gå och hur vägen dit 
ser ut.

Goda exempel

19
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Bra för klustret
Ett av nyckelkoncepten för att framgångsrikt etablera och verka i klustret är att 
ha ”en motor bakom” – en oberoende, innovativ tredje part som leder klustret 
i inledningsfasen och erbjuder möjligheter för nätverkande och kompetens-
utveckling, information, nyheter och marknadsföring som är intressant för 
medlemmarna. Energikontoret i Plovdiv som också är medlem i klustret utför 
tjänster åt Grön Synergi som att förmedla ekonomiskt stöd och juridisk rådgiv-
ning i uppstartfasen, samt administrativt stöd och kontorsutrymme. Annat 
som bidragit till att framgångsrikt etablera klustret är:

 En stark övertygelse att klustret ger medlemmarna kapacitet att 
erbjuda tjänster med helhetslösningar, alltifrån designfas till genom-
förande av olika lösningar med förnybar energi. 

 Tillgång till olika slags experter för medlemmarna.

 Innovationsbaserad kreativitet som skapas i nya bilaterala projekt 
tack vare att företagen arbetar med olika tjänster, aktiviteter och 
målgrupper. 

 Vilja att dela kompetens och förena sin styrka med liknande kluster i 
internationella nätverk.

 Gemensam uppfattning om kvaliteten på tjänster som erbjuds, 
och därför en uppförandekod med regler som alla medlemmar skrivit 
under. 

 Vilja att utvidga arbetet även till områden utanför Bulgarien. Alla 
medlemmar är beredda att gå från lokal till nationell, och vidare till 
transnationell och internationell nivå – framtidsorienterad innovativ 
kunskap. 

 Styrka genom enhet och stark övertygelse att tillsammans är små 
och medelstora företag tillräckligt konkurrenskraftiga för att i part-
nerskap med liknande kluster och organisationer delta i gemensamma 
europeiska projekt. 

 Marknadsföring som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. I 
handlingsplanen för energiklustret Grön Synergi ingår att delta i minst 
två evenemang varje år, ett regionalt och ett nationellt.

 Deltagande i viktiga evenemang i Europa: konferenser, mässor och 
utställningar på områdena energieffektivisering och förnybar energi.

Goda exempel: Klustret Grön Synergi - BULGARIEN

20
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Goda exempel: Klustret Grön Synergi - BULGARIEN

Så här tycker några medlemmar i klustret

 Liyana Adjarova, vd för Energikontoret i Plovdiv:

”Det är roligt att se hur vår grupp pulserar av innovativa idéer som 
kommer att ge framgång till lokala små och medelstora företag som 
arbetar med grön energi. Jag drömmer om att vi ska få se dessa intelli-
genta och innovativa företag uppnå en kritisk massa.”

 
 Georgi Atanasov, chef för ENERCON: 

”Som Henry Ford sa en gång, ’Att komma tillsammans är en början. Att 
hålla ihop är framsteg. Att arbeta tillsammans är framgång.’ Det är så vi 
ser på vårt framtida arbete – som en framgång!”
 

 Yulii Slavov, koordinator för företagarförening i Plovdiv: 

”Att bilda klustret Grön Synergi kommer att öka medvetenheten om de 
underliggande frågorna om hållbarhet. Det banar också väg för ökat 
deltagande av universitet, företag och organisationer i den gröna ener-
gisektorn.”

 
 Joro Kostov, chef för HelioDom Ltd.:

”Jag tycker det är spännande att se att så många möjligheter skapats 
genom att experter och aktörer delar en gemensam vision för innova-
tion och kvalitet.”

21
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Goda exempel

För Grön Energi - RUMÄNIEN

Klustret för grön energi i Rumänien, ”För Grön Energi”, har tagit fram en egen logga. 
Det viktigaste motivet för att skapa klustret var behovet av en intensiv marknadsföring 
av gröna energitjänster. Huvuduppdraget är att marknadsföra gröna energitjänster 
och att upprätthålla en kvalitetsgaranti för gröna energitjänster och produkter. Det 
har alla nytta av, hela vägen från producenter och leverantörer till slutkunderna. 

Målet för klustret är att utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag (till-
verkare och leverantörer av gröna energitjänster och produkter) och främja utbyte av 
erfarenheter och kunskaper mellan tekniker på området. Ett av huvudmålen är att öka 
kundernas förtroende för de som tillverkar och levererar produkter och tjänster för 
förnybar energi.

Gemensam information i Prometheus finns på webbplatsen www.immromania.ro.

Bra för klustret
För att klustret ska fungera bra är det särskilt viktigt att tänka på följande:

 Ta med lämpliga företag och organisationer redan från början.

 Formulera tydliga och mycket flexibla steg för utvidgning av projektet.

 Dra fördel av medlemmarnas olika styrkor och uppmuntra partnerskap på 
områden där de är starka eller har specifikt ansvar.

 Klargör ansvarsförhållanden inom nätverket.
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 Ta itu med behovet av kapacitetsbyggande på alla specifika områden.

 Förvissa er om att strategi och planer stämmer överens med vad alla 
medlemmar vill och ser till deras prioriteringar.

 Ha ytterst realistiska mål.

 Planera resultat på lång och medellång sikt.

 Erbjud ledning samt tekniskt och ekonomiskt stöd till nyetableringar.

 Planera evenemang för att marknadsföra gröna energitjänster, produkter 
och leverantörer.

 Representera medlemmarnas intressen visavi frivilligorganisationer och 
administrativa organ.

Så här tycker några medlemmar i klustret

 Corina Florea – medlem i klustret:

”Vi var med och bildade klustret För Grön Energi utifrån en önskan att 
förena oss med kollegor som också arbetar med hållbar utveckling som 
grund, och för att visa att rumänska små och medelstora företag kan 
bidra till det gemensamma europeiska arbetet.” 

 
 Lucian Georgescu – medlem i klustret:

”Jag tror att organisationer som CNIPMMR, tillsammans med småföre-
tagarföreningar och klustret som bildats i Prometheus kan leda till en 
bättre användning av gröna energiresurser.” 
 

Goda exempel För Grön Energi - RUMÄNIEN
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Goda exempel

REKO Energitjänst - SVERIGE

Det svenska klustret heter REKO Energitjänst och består idag av sju små och medelstora 
företag och två representanter från lokala och regionala myndigheter.

I enlighet med ambitionerna och målen i projektet Prometheus tog Energikontor 
Sydost initiativet att samla företag och aktörer med intresse och visioner för ett grönare 
samhälle för att bilda ett kluster i sydöstra Sverige. Arbetet inleddes 2011 med möten 
med representanter för många av regionens små och medelstora företag, samt lokala 
och regionala myndigheter med ambitionen att erbjuda mer kompletta och pålitliga 
tjänster till slutkunderna i sektorerna småskalig energi och byggnader. Efter många 
möten där idéer och åsikter lyftes fram, speciellt från småföretagen, beslutade man 
vid ett möte att arbeta fram ett kluster som stödjer utvidgning av deltagarnas affärer 
med gröna energitjänster. 

Klustret som bildades samlar små och medelstora företag som arbetar med produkter 
och tjänster i den kommersiella och privata sektorn, där kunderna ofta inte är 
speciellt insatta i de ofta komplicerade och långsiktiga tekniska lösningar och system 
som erbjuds, vilket gör dem mycket beroende av leverantörernas erfarenhet och 
kunskaper. En av huvuduppgifterna för klustret var att ta fram ett ”kvalitetssystem” 
som kan försäkra potentiella kunder om att tjänster och installationer är tillförlitliga 
och uppfyller specifikationerna. Det ska även så långt det är möjligt garantera att 
installationerna utförs av skickliga yrkesmän med lämplig utbildning och uppdaterade 
kunskaper.
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Bra för klustret
När vi analyserat idéer, utveckling och fortsatt arbete för att förverkliga ett fram-
gångsrikt kluster har vi tittat noga på följande viktiga ingredienser för att formulera 
idé och strategi:

 Område som tydligt relaterar till deltagarnas affärer och kan generera 
försäljning och vinst.

 Långsiktigt tänkande på minst tre års sikt.

 Stark, neutral och stödjande samordning.

 Öppet sinne och ansvar gentemot varje deltagare.

 Årlig rapport samt mål som sätts upp för kommande år.

 Möten minst två till fyra gånger om året.

 Ett geografiskt område som kan nås inom 2 timmar.

 Medverkan och stöd från lokala och regionala myndigheter som gör det så 
mycket mer intressant för företag från den privata sektorn att delta.

Så här tycker några medlemmar i klustret
 Stefan Jurén, Marknadsansvarig på Modern Energi Sverige AB

”Genom att delta i klustret REKO Energitjänst har vi fått vara med 
och utveckla och använda ett verktyg som vi tror kan avsevärt öka 
våra möjligheter att skaffa kunder genom att skärpa budskapet i vår 
marknadsföring. Potentiella kunder kommer att få en mycket starkare 
uppfattning av kvaliteten på våra produkter och det kommer att öka 
volymen på våra affärer. 

Tack vare samarbetet i kluster med företag som delar gemensamma 
intressen och värden ser vi möjligheten att ta oss an större projekt, 
något som vi inte kunde göra som ett enskilt företag.”
 

Goda exempel: REKO Energitjänst - SVERIGE
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Goda exempel

Sistema Energia - ITALIEN

Det italienska klustret Sistema Energia består av tio företag i Padova som arbetar med 
energieffektiva ombyggnader och installation av anläggningar med förnybar energi. 
Klustret utvecklades efter många möten med potentiella partner där en strategi 
definierades. Efter det kom en process i tre steg: beskrivning av möjligheter att gå 
samman och samverka, analys av problem och mål för vart och ett av företagen med 
hjälp av ”strategiska kartor” över behov och mål samt diskussion om möjligheter att gå 
samman för att lösa problem. Det här sättet att arbeta gjorde att vi både sparade tid 
och definierade gemensamma strategiska mål tillsammans med klart möjliga blivande 
klustermedlemmar.

Klustret har specialiserat sig på ombyggnads- och renoveringsprojekt som är ett 
marknadssegment med stora möjligheter för småföretag och det enda som inte tar 
skada av den svåra ekonomiska krisen i byggbranschen. Klustret erbjuder tjänster som 
använder teknik och metoder som minskar energiförbrukningen. Kundorienteringen 
är ett distinkt värde i tjänsterna. Dessutom har man tagit fram ett kvalitetssystem för 
att säkra kvaliteten på utförda tjänster. Man väntar sig att framöver sluta fler samar-
betsavtal med andra strategiska partner. Även om det är en framgångsfaktor för ett 
kluster att en offentlig part ingår, så kunde vi inte få med någon sådan från början till 
följd av den allvarliga situationen i Italiens offentliga finanser.

Klustrets tillkomst blev möjlig tack vare det initiala stödet från de lokala hantverkarnas 
förening. Det här var av avgörande betydelse för oss: att uppleva skillnaden mellan 
att arbeta nerifrån och uppåt eller uppifrån och nedåt. I det här fallet, där vi arbetade 
nerifrån basen och uppåt, blev arbetet proaktivt och utan en ledare. Det gjorde att 
klustret arbetade snabbare och bättre jämfört med ett annat kluster som vi börjat 
utveckla i Vicenza, där en av medlemmarna tog kommandot i processen och försökte 
åstadkomma en överenskommelse mellan företagen. Resultatet blev att företagen i 
Padovas kluster var mer motiverade och ivriga att samarbeta mot gemensamma mål 
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Bra för klustret
Viktiga faktorer bakom vårt framgångsrika kluster är:

 Göra företagen medvetna om möjligheter att bilda kluster.

 Analysera problem, behov och mål för varje företag.

 Identifiera sektorn där de små och medelstora företagen är starka.

 Tydligt belysa mål och kostnader.

 Att vara organisatör eller den som möjliggör klustret betyder inte att man 
också måste vara ledare för det.

 Klustrets ledare ska helst ha ledarskapsförmåga och organisatorisk kompe-
tens.

 Redan från början behövs tydliga regler för ledning och samordning.

 Regler för ledningen ska vara formaliserade.

 Ordna en effektiv koordination av företagen.

 Definiera en välstrukturerad handlingsplan när klustrets strategi fastställts.

 Tjänsternas kvalitet måste garanteras.

 Delta i evenemang där klustrens tjänster marknadsförs behövs för att nå ut 
till slutanvändare och nya strategiska partner.

Goda exempel: Sistema Energia - ITALIEN

än företagen i Vicenzas kluster som verkade lita mindre på processen för att börja 
samverka och hade mer svårigheter med att bidra till kostnaderna för gemensamma 
kvalitetsstandarder, samverkan och gemensamma aktiviteter.
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Så här tycker några medlemmar i klustret
 Giuliano Berto, elektriker:

”Att vara med och skapa klustret blev en viktig erfarenhet för mig 
eftersom det fick mig att inse vad som behöver ändras i tänkesättet 
hos en grupp entreprenörer som vill vända sig till marknaden gemen-
samt i ett partnerskap. Det är faktiskt väldigt svårt att nå målet om man 
inte ägnar tillräckligt mycket uppmärksamhet åt gruppens ledning och 
organisation.

Jag fick ett tydligt exempel på det när vi skulle tänka igenom hur vi 
skulle använda styrkan i nätverket för att genomföra marknadsförings-
strategier som når ut till nya kunder. Om vi inte hade utforskat strate-
gierna på de förberedande mötena under de senaste ett och ett halvt 
åren hade det inte varit möjligt för oss att definiera en välstrukturerad 
handlingsplan. 

Det andra som var avgörande för mig var att jag upptäckte den gröna 
sektorn av ekonomin, och det var inte för att jag insåg hur komplex 
och detaljrik den är, utan för att jag insåg hur viktigt det är vad var och 
en av parterna har för attityd för att man verkligen ska få resultat med 
energibesparingarna.”

 Alberto Dall’Occo, byggmålare:

”Att delta i Padovas kluster tack vare projektet Prometheus fick mig 
att förstå hur viktigt det är att småföretag som arbetar med förnybar 
energi kan ordna en effektiv samordning mellan varandra när det gäller 
byggaktiviteter, bara på så sätt kan man få den totala kvalitet som är så 
viktig för slutanvändarna.”

Goda exempel: Sistema Energia - ITALIEN
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Goda exempel

Solenergikluster i Mellersta Transdanubien - UNGERN

Solenergiklustret i Mellersta Transdanubien i Ungern bildades 2012 av tio grundare. 
Kärnan av medlemmarna och ledningsorganet är koncentrerade i en region (Mellersta 
Transdanubien), och framför allt i Székesfehérvár som är regionalt centrum.  Det är ett 
kunskapsbaserat, öppet initiativ med informationsflöde, erfarenhets- och kunskapsut-
byte i fokus som bildades för att minska miljöbelastningen från industrin och jord-
bruket. Klustermedlemmarna förenar sina krafter för att få till stånd en hållbar ekono-
misk utveckling med miljön i centrum – skapad av nyckelsektorerna för innovation. 
Klustret skapades inom ramen för projektet Prometheus, med stöd av programmet 
IEE.

Strategiska huvudmål beskrivs i klusteravtalet och pekar ut marknadsföring av 
solenergin i regionen, etablerande av ett partnerskap med medlemmar och andra 
relevanta aktörer i sektorn grön energi (universitet och forskningsinstitut, kammare) 
samt starkare kontakter tvärs över branschen för att hitta innovativa lösningar och 
utveckla marknaden för solenergiprodukter. Klustermedlemmarnas engagemang i att 
förbättra sina kvalitetssystem och skapa en gemensam modell för kvalitetssäkring är 
avgörande. Att regelbundet mäta kundnöjdheten och acceptera uppförandekoden 
anger normer för ett bra bemötande från företagens sida. Medlemmar som regel-
bundet anordnar utbildningar och workshoppar för att förbättra ledning och teknisk 
kompetens hos företagen ska driva på att mål skapas.
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Bra för klustret
Klustrets medlemmar är små och medelstora företag, projektledningsorganisationer 
och det regionala innovationskontoret. Grundarna ville ha representanter från hela 
innovationskedjan med i klustret. Klustret har ett avtal som innehåller de viktigaste 
frågorna om medlemskap och verksamhet. Det mest intressanta för klustret är:

 Definiera klustrets strategi, gemensamma mål och åtgärder.

 Göra årlig handlingsplan och budget.

 Göra det enklare att få tillgång till utvecklingsresurser, finansieringsplaner 
och finansiering.

 Delta i nationella och internationella projekt.

 Skapa projekt, gemensamma investeringar.

 Utveckla gemensamt och teknisk upphandling.

 Förbereda projektförslag.

 Gemensamma medieaktiviteter.

 Delta i nationella och internationella utställningar och konferenser.

 Aktualisera medlemsdatabasen regelbundet med medlemmar från lokala 
innovations- och produktionskedjor i sektorn grön energi.

 Kvalitetssäkra sektorn grön energi.

 Främja modern teknik för byggande, isolering och elinstallationer.

 Program för energieffektivisering och miljövård.

 Sälja nyutvecklade tjänster till företag för att stötta klustret ekonomiskt.

 Solenergikluster i Mellersta Transdanubien - UNGERN
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 Solenergikluster i Mellersta Transdubanien - UNGERN

Så här tycker några medlemmar i klustret
 Dr. Miklós Hajnal, AdWareQ1 Ltd

”Det räcker inte att komma med en ny och innovativ idé eller ett patent 
för att få framgång, eftersom ett litet företag självt inte kan klara 
produktion, hitta nödvändig finansiering, göra marknadsundersök-
ningar etc. Den lovande idén kan sluta i ett misslyckande. Det är bara 
ett effektivt kluster som kan ge en nödvändig grund för utveckling. 
Klustret kan ta över specifika uppgifter som inledande undersökning, 
test och försök med produktion, marknadsundersökning, juridiska 
och finansiella frågor. Det ger stora fördelar för alla inblandade och vi 
hoppas att det kommer att leda till många framgångsrika produkter för 
solenergiklustret i Mellersta Transdanubien.”

 Mr. Viktor Hegedűs, representant för icke vinstdrivande företag i Mellersta 
Transdanubien

”Att delta i klustret kan öppna en ny horisont för företagen med 
gemensamma medieaktiviteter, gemensamma projekt och samarbete 
med aktörer på marknaden. I vårt nätverk har vi redan fått många goda 
idéer och initiativ till projekt och det får oss att se med stor spänning på 
samarbetet och klustrets utveckling.”
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