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1. Identifikation af klynger og opbygning af klynger –
fire eksempler på god praksis.

Som led i REG LABs fokusanalyse ”Policyguide til klyngeudvikling” er der gennemført
fire casestudier af udenlandske klynger, der har skabt gode resultater.
Formålet med de fire casestudier er:
1) at belyse god praksis i forhold til identifikation af klynger og
2) beskrive velfungerende klyngeorganisationer.
Resultaterne kan bruges som inspiration for erhvervspolitiske aktører, der arbejder
med klyngeudvikling i Danmark.
Casestudierne er opbygget efter omtrent samme struktur:
1) Kort introduktion med fakta og karakteristika om region og initiativ.
2) Baggrund og drivkræfter bag initiativet.
3) Initiativets organisering, aktiviteter og resultater
4) 3 eksempler hvor initiativet i særdeleshed er en model for god praksis. Formålet
er at trække de metoder, modeller og initiativer frem, som andre kan lære mest
af. I nogle tilfælde er disse eksempler på god praksis placeret bagest i kapitlerne, andre steder hvor de falder mest logisk i sammenhængen.
De fire casestudier er:
CREDC (Cairns Region Economic Development Corporation) er igangsætter
og paraplystruktur for 11 medlemsbaserede klynger i en udkantsregion i det
nordøstlige Australien. Initiativet startede i 1997 som led i en strategi for at
diversificere den regionale økonomi og CREDC har leveret markante resultater. CREDC har især haft succes med en proces til at identificere og facilitere nye vækstklynger.
Styria er antagelig det mest succesrige eksempel på klyngebaseret regional
udvikling. Den østrigske region har med hensyn til størrelse, indbyggertal og
erhvervsstruktur meget til fælles med danske regioner. Casen beskriver med
udgangspunkt i bilklyngen AC Styria den regionale model for identifikation og
organisering samt god praksis i udvikling af klyngefokuseret kompetenceudvikling.
Culminatum er den mest succesrige organisation under det finske klyngeprogram Centres of Expertise. Culminatum er paraplyorganisation for syv
klynger og samtidig regionalt udviklingsselskab, der står for at koordinere
klyngeindsatsen i Helsinki-regionen. Selskabet blev etableret i 1995 i fællesskab af en række af regionens offentlige myndigheder, brancheorganisationer og videninstitutioner. Organisationsmodellen er således i sig
selv interessant. Culminatum har endvidere en meget gennemført metodik til
identifikation, analyse og informationsdeling.
Subsea i vestnorge er ift. de øvrige cases et forholdsvis nyt initiativ, men
omtales trods kort levetid som det bedst fungerende initiativ under det norske klyngeprogram Centres of Expertise. Subsea er en ung organisation fokuseret på undervandsteknologi. Initiativet er et godt eksempel på mobilisering af en bred skare af aktører inden for et område uden fælles bevidsthed
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og samarbejde. I særdeleshed har Subsea haft held til at udvikle en model
for involvering af uddannelses- og forskningsinstitutionerne i arbejdet. Eksempelvis er der på trods af at organisationen først blev formaliseret i 2006
allerede udviklet en ingeniøruddannelse skræddersyet til klyngen.
Når der ikke er danske cases blandt de valgte, er det ikke udtryk for et bevidst fravalg. Det er vores indtryk, at der er danske initiativer som er langt fremme, når det
handler om at udvikle klyngeaktiviteter. Når der ikke er bragt danske initiativer og
regioner i forslag kan det skyldes at danske initiativer måske mangler den tilstrækkelige historik og dokumenterede resultater. Samtidig er der gode perspektiver i at bringe udenlandske erfaringer ind, som kan udfordre den måde vi i Danmark tænker om
og former klyngestrategier.
Kriterierne for udvælgelse af de fire casestudier er:


Dokumenteret succes. Der skal kunne dokumenteres resultater i form af
nye virksomheder, jobskabelse, nye produkter, øget indtjening.



Strukturelle resultater. Det vil være hensigtsmæssigt hvis cases udover de
økonomiske resulter har ført til forandringer i form af fx flere udviklingsprojekter, forretningsnetværk og andre fælles aktiviteter.



Erhvervspolitiske resultater. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis eksemplerne udover de økonomiske og erhvervsstrukturelle resultater har haft en
effekt i form af styrket erhvervspolitik (fx nye uddannelser, ny regulering, nye
forskningsprojekter mv.).



Adgang til dybdeviden. Der skal være adgang til pålidelige data og kontaktpersoner. Der skal kunne skabes et ’partnerskab’ i dataindsamlingen.



Interessenters rolle. Eksemplet skal kunne illustrere hvilken rolle forskellige
typer af aktører kan spille i identifikation og klyngeudvikling.



Skal kunne relateres til danske regioner. Samfunds- og erhvervsforhold
skal kunne paralleliseres til danske forhold. Det betyder at cases antagelig
skal hentes i vestlige lande. Endvidere skal der være tale om regionale klynger, ikke nationale megaklynger; initiativerne kan gerne være knyttet til nationale programmer, men med afgørende regionale drivkræfter.

Styregruppe og referencegruppe for projektet
Projekt ”Klyngeguide til policyudvikling” er finansieret gennem sponsorater fra Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og REG LABs medlemsmidler. Til projektet
var tilknyttet en styregruppe bestående af Stefan Brendstrup og Birger Christensen fra Region
Syddanmark, Steen Nielsen, Jan Lindegaard og Bent Mikkelsen fra Region Midtjylland, samt
Torben Kronborg Pihl og Per Toppenberg fra Region Nordjylland.
Endvidere har der til projektet været tilknyttet en referencegruppe bestående af repræsentanter fra en bredere kreds af klyngeinteressenter: regioner, lokale erhvervs- og udviklingsråd,
klyngesekretariater og sektorforskningsinstitutioner. Både styregruppe og referencegruppe har
undervejs i processen diskuteret relevante fokuspunkter i arbejdet samt foreløbige konklusioner fra casestudierne.

Casestudierne er valgt på baggrund af en iterativ proces med research, styregruppe
og referencegruppe:


Diskussion af centrale temaer som analysen bør fokusere på. Disse diskussioner blev taget ved projektets start med en til lejligheden sammensat referencegruppe bestående af en bred kreds af aktører med interesse i klyngeudvikling.
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Indgående research i eksisterende litteratur og telefoninterview med kapaciteter på området. I særdeleshed er netværk omkring The Competitiveness
Institute aktiveret og der har været personlige kontakter til nøglepersoner i
Danmark, Sverige, Norge, Finland, Frankrig, Storbritannien, Spanien,
Schweiz, Østrig, Italien, Slovenien, Australien, New Zealand, USA og Canada.



Diskussioner i projektets styregruppe af centrale temaer og kriterier for udvælgelse. Projektets styregruppe består af repræsentanter for Region Syddanmark, Region Midtjylland Region Nordjylland samt REG LAB. Styregruppen har endvidere på baggrund af en shortlist prioriteret de fire casestudier
som siden er blevet gennemført.

Gennemførelse af casestudier
Analysen bygger på kvalitative interview med nøgleaktører suppleret med eksisterende nedskrevet dokumentation. Researchen er gennemført af:


Casestudiet om Styria er gennemført af Annemarie Munk Riis, Riis Consulting



Casestudiet om Culminatum er gennemført af Jens Bjerg Carlsen, FORA



Casestudiet om Subsea er gennemført af Harald Furre, Helene Päivärinta og Simon
Schou, Oxford Research



Casestudiet om CREDC er gennemført af Bjarne E. Jensen, Analyse-StrategiHandling i samarbejde med med Tracy Scott-Rimington, CREDC, og Jim Bitomsky,
Kleinhardt Pty Ltd. (Australien).

Casestudierne er gennemført i perioden februar til april 2007
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2. Cairns Region Economic Development Corporation1

Mobilisering af nye vækstklynger i en udkantsregion

2.1.

Resume

Cairns Region Economic Development Corporation (CREDC) CREDC er essentielt
en paraplyorganisation og katalysator for klynger. I øjeblikket er der tale om 11 klynger samt tre spirende klynger. CREDC er anerkendt for at have et af de mest udviklede og effektive klyngebaserede økonomiske udviklingsprogrammer i Australien.
CREDC har siden 1997 udviklet en portefølje af netværk og klynger som led i udviklingen af en styrket platform for konkurrenceevne i den tropiske nordøstlige del af
Queensland, Australien.
Klyngeorganisationens paraplystruktur favner netop nu 14 medlemsbaserede erhvervsklynger. Ved at identificere og facilitere dannelsen af klyngerne og gennem
arbejde på tværs af disse er CREDC krediteret for at være en væsentlig drivkraft bag
styrkelse af innovation og erhvervsmæssig dynamik. Og for at have spillet en rolle for
at regionens økonomiske output er øget med 70% siden 1998.
CREDC blev initieret for 10 år siden som redskab til at diversificere den regional
økonomi væk fra udpræget afhængighed af turismeerhvervet. Det er således eksemplet på at en mindre, relativt perifer region kan bruge en klyngetilgang som katalysator for ny væksterhverv.
I kapitlet sættes der særligt fokus på tre aspekter hvor CREDC er eksponent for god
praksis.
For det første den systematik som CREDC bruger til at mobilisere ny klynger og gøre
disse økonomisk og organisatorisk selvkørende.
For det andet aktiviteterne i den mest succesfulde klynge - SuperYacht-klyngen –
med særlig fokus på fælles international markedsføring.
For det tredie de kompetencer som ifølge CREDC’ erfaring har været afgørende for
at udfylde rollen som katalysator og paraplyorganisation for en portefølje af modnende klynger.

2.2.

Fakta om CREDC og regionen

Regionen hedder Far North Queensland og er et udstrakt område med ca. 230.000
indbyggere, heraf halvdelen i byen Cairns Området udgør det nordøstlige hjørne af
delstaten Queensland, Australien. Delstatens hovedstad Brisbane ligger 1.500 km
mod syd, Papua Ny Guinea 800 km mod nord. Området er at betragte som udkantsområde.

Casestudiet om CREDC er gennemført af Bjarne E. Jensen, Analyse-Strategi-Handling i samarbejde med med Tracy
Scott-Rimington, CREDC, og Jim Bitomsky, Kleinhardt Pty Ltd. (Australien).

1
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For 25 år siden var hovedbeskæftigelsen landbrug (bananer og sukkerrør) samt turisme. Turismen har udviklet sig fra indenlandsk rejsemål til industri med 2,2 mio.
besøgende om året fra hele kloden, som kommer for at nyde den unikke kombination
af Great Barrier Reef og jomfruelig regnskov.
Turisme blev på den måde det gode eksempel
på værdien i samarbejde. Men også eksempel
på risikoen forbundet med snævert indkomstgrundlag.
CREDC blev således iværksat som bevidst
forsøg
på at diversificere. Dog med
udgangspunkt i de kernekompetencer og styrker,
som karakteriserer regionen.
CREDC indsats har siden starten for 10 år siden
primært fokuseret på spirende klynger; på at
opdyrke og udvikle ny vækst-klynger.
Indsatsen har i de seneste 10 år medvirket til en mere dynamisk erhvervsstruktur og
kraftig regionaløkonomisk vækst. Samtidig er uddannelses -og videninstitutioner
under ekspansion og området oplever stor befolkningsvækst.
Erhvervsstrukturen er domineret af små virksomheder; kun ganske få har mere end
100 beskæftigede, de fleste mindre end fem.
Klynger og netværk initieret og understøttet af CREDC
Super Yacht Group – Great Barrier Reef

www.superyachtgroup.com

Study Cairns
Australian Tropical Foods

www.studycairns.com.au
www.australiantropicalfoods.com

Australasian Aviation Group – Cairns

www.aviationcairns.com.au

Ecofish TNQ

www.ecofish.com.au

Cairns Region Engineering Network (CREN)

www.cren.com.au

Cairns Landscape Industries Cluster (CLIC)

www.clic.net.au

BioNQ (Bio-based industries)
Farming for the Future
Australian Marine Training Network
Advance Indigenous Business Network

www.bionq.com.au
www.credc.com.au/cluster_fff
www.credc.com.au/cluster_amtn
www.credc.com.au/cluster_aib

Udover de etablerede klynger er der et antal spirende klynger fokuseret på Creative
Industries, Australian Tropical Design og Australian Tropical Health.

2.3.

Drivkræfter bag dannelsen af CREDC

Trådene til klyngebaseret økonomisk udvikling i Cairns-området skal søges for 25 år
siden. I 1982 var regionens økonomi særdeles afhængig af landbrug. En stor del af
landbrugserhvervene var under udfasning eller stod over for alvorlige konkurrencemæssige udfordringer i den globaliserede økonomi. Regionen havde længe haft en
lille, indenlandsk fokuseret turismeindustri, men var også begyndt at tiltrække sportsfiskere, herunder internationale berømtheder på jagt efter den eftertragtede black
marlin. Regionale ledere så potentialet for udvikling af en international turismeindustri
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og lykkedes i 1984 med at få ændret Cairns lufthavns status fra regional til international.
En efterfølgende kontrovers om konstruktion af vej gennem Daintree-regnskove
skabte international opmærksomhed om regionens skønhed og naturattraktioner i
form af adgangen til Great Barrier Reef - bogstavelig talt ved siden af verdens ældste
tropiske regnskov. Begrebet ‘Reef and Rainforest’ blev et brand for området.
Det var starten på en særdeles succesfuld udvikling af turismeindustrien. Tropical
North Queensland er nu landets mest besøgte destination for udenlandske besøgende. I alt ca. 2.2 millioner indenlandske og udenlandske besøgende kommer årligt til
Cairns som blot har 130.000 faste beboere. Lufthavnen er den femte travleste i Australien, og Cairns har den største marine turismeflåde på den sydlige halvkugle.

Det centrale er den måde turismeindustrien udviklede sig. Lufthavnen blev etableret
pga. samarbejde. Industrien indså at det var nødvendigt at samarbejde for at opbygge destinationens image, internationale markedsføring og distributionssystem for at
øge antallet af besøgende. Opgaven var helt klart for stor for de enkelte aktører, især
i starten. Af nødvendighed lærte industrien at samarbejde for at trække kunder til –
for siden at konkurrere om de besøgendes gunst. Således har turismen i 25 år fungeret som en regional showcase og model for, hvordan klyngesamarbejde kan skabe
økonomisk vækst.
I 1996 udarbejdede det daværende regionale udviklingskontor en økonomisk udviklingsstrategi for regionen. I strategien blev klyngedannelse identificeret som en vej til
at diversificere og styrke den regionale økonomi.
Drivkræfterne som kulminerede med etableringen af klyngeorganisationen CREDC
kan således sammenfattes således:


Mange års beviser for at samarbejdsmodeller (inden
for turismeerhvervet) virker.



En administrerende direktør for det daværende
regionale udviklingsselskab, som forstod teorien
bag og potentialerne i klyngeaktiviteter.



En smertefuld lektion i sårbarheden i en regional
økonomi, som er for snæver. Af dette fulgte ønsket
om at diversificere.

På overfladen er den sidstnævnte drivkraft interessant, idet
tendensen er at regioner ønsker at specialisere, snarere end
at sprede fokus. Imidlertid var der en yderligere
drivkræft, som dog måske primært anerkendes i
bagklogskabens lys. Nemlig en begyndende
søgen efter at finde og udvikle de kernekompetencer, som regionen var i besiddelse af. Mere
om dette i tekstboksen nedenfor.
Ønsket om at diversificere betragtes som centralt og afgørende for den strategi som
blev valgt for klyngeudvikling. Der blev i begyndelsen kun brugt lidt tid til analyser og
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kortlægning af mulige klynger. I stedet valgte CREDC at eksperimentere for at se,
hvilke styrker der i realiteten ville vise sig fremdrift i.
Det har således været et gradvist arbejde med at identificere specialiseringer, som
kunne rumme vedvarende komparative fordele. Efterhånden som initiativet har udvik2
let sig, har det fået karakter af at være ”ramme for regional konkurrenceevne.”
”White Spaces” - analyser har begrænset rolle udadtil – men giver vigtig viden
på de indre linier.
På overfladen blev der kun gjort ganske lidt formelt for at identificere og kortlægge klynger. De
er vokset frem af CREDC strategiske tænkning og vurderinger af regionens styrker. Ligeledes
er ideerne vokset frem fra individual erhvervsfolk som har set muligheder og har bragt disse til
CREDC. Tanken har været at bringe ideer hurtigt fra skrivebord til handling.
Ikke desto mindre har der, bag kontakten med virksomhederne, ligget en række analytiske
input som har været helt afgørende for at give CREDC den nødvendige indsigt og ideer. Særligt to rapporter har været centrale:
Den første var en planlægningsøvelse iværksat af Queensland Department of Local Government and Planning i slutningen af 1990’erne. Den skulle anvendes som en 10-års udviklingsplan Far North Queensland og blev refereret til som ‘FNQ2010’. Arbejdet involverede en omfattende interviewundersøgelse og søgte dels at identificere regionale kernekompetencer, dels
at udstikke en kurs for de kommende 10 år. Dokumentet omfatter infrastruktur, erhvervsudviklingsstrategi og socialforhold. Dokumentet har fungeret som en basis af viden for de som
gennem årene har faciliteret klyngerne. Som sådan har facilitatorene haft et fælles udgangspunkt og viden om udgangspunkt og udfordringer for området.
Den anden rapport var en analyse af konkurrenceevnen i den regionale økonomi.3 Denne
rapport konkluderede at regionen havde særlige styrker inden for turisme, transport, fødevarer
og fødevareforarbejdning. Den konkluderede også at der var potentialer for samarbejder på
tværs af turisme og landbrug. Tropical Foods cluster kan siges at være et indirekte resultat af
disse konklusioner.
Sidstnævnte rapport havde endvidere en række pointer om at “strække” de eksisterende erhverv. Tanken var at se på områderne i forlængelse af og imellem de eksisterende styrker i
jagten på erhverv som kunne drive væksten i det 21. århundrede. Med andre ord hvordan
råvarer og lokaliseringsfaktorer i forskellige erhverv kunne kombineres på nye måder for at
skabe ny erhverv. Konceptet blev kendt som ”white spaces’, et begreb som har bidraget til
tænkningen hos CREDC og andre interessenter i overvejelserne af nye veje til vækstklynger.

2.4.

Organisation og finansiering

CREDC blev etableret i 1997 som et not-for-profit offentligt selskab. Medlemmerne
består af medlemmerne i de enkelte klynger som CREDC har faciliteret dannelsen af.
CREDC har i dag ca. 450 medlemsorganisationer. Af disse udgør private virksomheder langt de fleste men disse har antageligt ikke mere end 3.000 beskæftigede. De
største enkeltorganisationer som er medlemmer er James Cook University og TAFE
(Technical And Further Education) som tilsammen beskæftiger mere end 2.000.

CREDC har en årligt valgt bestyrelse bestående af otte directors som altid er erhvervsfolk og oftest er formænd for deres respektive klynger.

Sådan som det for nylig også har været advokeret for i Europa, se bl.a. DIMA - European organisation for knowledge
exchange (professor Phil Cooke m. flere.).

2

3

Roberts, Brian 2000 Benchmarking the Competitiveness of the Far North Queensland Economy.
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CREDC har tre fuldtidsmedarbejdere (mere om organisation og kompetencer i afsnittet ”Kompetenceprofil for paraplyorganisation”). Klyngefacilitatorer ansættes direkte
af de enkelte klyngeorganisationer, som har deres egen ledelse dannet af medlemmerne.

Figur 2.1. Organisationsdiagram for CREDC
Cairns Region
Economic Development
Corporation

Chairman
Robert Blanckensee

Staff
Steve Oldham
Tracy Scott-Rimington
Gina Miles

Membership
206 Businesses

State Funding
$250K
Federal Funding
Nil

CREDC T/As
Superyacht Group Great Barrier Reef

Chairman
Ley James

CEO
Jacqueline Brinkman

Membership
75 Businesses

State Funding
Nil
Federal Funding
Nil

CREDC T/As
Advance Indigenous Business

Chairman
Donnie de Bush

Business
Development Officer
Janet Ross-Kelly

Membership
3 Businesses

State Funding
Nil
Federal Funding
DEWR $175,000

CREDC T/As
Cairns Landscaping Industries Cluster

Chairman
John Sullivan

Facilitator
Cameron Jeffery

Membership
35 Businesses

State Funding
Nil
Federal Funding
Nil

CREDC T/As
Australasian Aviation Group - Cairns

Chairman
Yvonne Wallace

Facilitator
Tracy Scott-Rimington

Membership
18 Businesses

State Funding
Nil
Federal Funding
Nil

CREDC T/As
Farming for the Future - Babinda

Chairman
Lance Rodman

Facilitator
Steve Oldham

Membership
16 Businesses

State Funding
Nil
Federal Funding
Nil

CREDC T/As
BioNQ

Chairman
Paul Gadek

Facilitator
Peter Holden
seconded from
DPI&F

Membership
10 Businesses

State Funding
Nil
Federal Funding
Nil

Board
10 Members

Separate Legal Entities operating under CREDC umbrella
Northern Development Industry
Association

Chairman
Greg Woods

Staff
Nil

Membership
36 Businesses

State Funding Nil
Federal Funding Nil

Study Cairns

Chairman
Janine Bowmaker

Exec Officer
Melissa Bann

Membership
20 Businesses

State Funding QETI
Federal Funding Nil

Cairns Region Engineering Network

Chairman
Steve Pollard

General Manager
Ryan Donnelly

Membership
27 Businesses

State Funding Nil
Federal Funding Nil

Australian Marine Training Network
Cairns

Chairman
Margie McKenzie

Facilitator
Jacqueline Brinkman

Membership
23 Businesses

State Funding Nil
Federal Funding Nil

Kilde: CREDC, april2007. Tabellen viser de aktuelt aktive, betalende medlemmer. Dertil kommer et omtrent tilsvarende antal som er uformelle medlemmer. Denne gruppe består af virksomheder som er aktive i
projekter som går på tværs af klyngerne samt en gruppe af mikrovirksomheder som hverken på kortere
eller længere sigt vil være i stand til at yde et økonomisk bidrag (særligt indenfor Advance Indegenous
Business).

CREDC favner både ”bløde” og ”hårde” netværk. Nogle har udviklet sig til slagkraftige klynger med høj vækst, andre har haft mere begrænsede ambitioner og har mere
karakter af netværk. På tværs af klyngerne er der desuden en lang række forretningsnetværk og konsortier, som er formet med specifikke projekter for øje. Nogle af
disse lukker ned ved gennemført job, andre varer ved. Styrken af sådanne netværk
på tværs af klyngerne vurderes at være et væsentligt resultat af klyngestrategien og
CREDC’ arbejde.
De 450 medlemmer betragtes som den væsentlige ressource. CREDC opfordrer
klyngerorganisationerne til at have en bred medlemsskare som inkluderer både produktion, leverandører, forsknings- og udviklingsinstitutioner og relevante myndighe-
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der. Det skyldes en erkendelse af, at klynger er mest effektive hvis de adresserer
værdikæder.
Aktørerne bag CREDC
De væsentligste interessenter bag CREDC er:


De cirka 450 virksomheder, medlemmer af CREDC, som også er medlemmer af en
eller flere klynger.



The Queensland Department of State Development and Innovation. Delstatsmyndigheden yder basisfinansiering.



The Australian Government Department of Transport and Regional Services yder finansiering til specifikke initiatitiver under programmet Regional partnerships program
(RPP)



FNQACC er en såkaldt ‘Area Consultative Committee’ for regionen, en slags kobling
mellem regionerne og den australske regering. Den administrerer også ovennævnte
RPP-program. Komiteen trækker på græsrødderne fra hele regionen og er således
et godt netværk til lokale myndigheder, virksomheder og erhvervsorganisationer. Der
er tæt, uformel såvel som formel samspil med CREDC og organisationerne er samlokaliserede.

2.4.1. Finansiering
Det årlige budget for CREDC er Ca. 1,9 mio. DKK om året. Heraf betaler delstaten
Queensland Department Of State Development and Innovation 1,15 mio. CREDC
passer ikke ind i et program hverken nationalt eller statsligt. Derfor forhandles der
individuelt ud fra et årligt forslag til aktivitetsplan. Den resterende del af budgettet
kommer fra medlemsbidrag fra erhvervene.
Udover basisbeløbet på ca. 1,9 kroner tiltrækkes der årligt et omtrent tilsvarende
beløb til specifikke projektaktiviteter. Der er som nævnt ingen støtte fra nationale
programmer til CREDC som sådan, men fra tid til anden lykkes det at få midler fra
programmer, som altså ikke direkte er rettet mod klyngeaktiviteter.

2.5.

Strategi

Det erklærede mål for CREDC er:
”At positionere Cairns-regionen på den globale scene som innovativ og attraktiv
lokalisering for virksomheder, investeringer og attraktiv livsstil. Klyngeprogrammet
understøtter denne målsætning ved at diversificere regionens økonomi væk fra afhængighed af turisme og i retning af styrket eksport.”
Hver klynge består af virksomheder som arbejder sammen for at opnå bedre resultater for regionen, i særdelshed mht. eksportmarkeder, samtidig med at der fastholdes
udpræget indbyrdes konkurrence.
CREDC’s specifikke mål er at opbygge økonomien på en måde som:


Kompetenceudvikler lokale, indenlandske og internationale markeder om regionens erhvervsmæssige styrker.



Involverer aktører indenfor en bred vifte af erhverv – bade primære erhverv,
turisme og videnbaserede erhverv.



Er i overensstemmelse med samfundets økologiske værdier.

Meget af CREDC succes tilskrives organisationens struktur og filosofi. Fokus har
været på udvikling af spirende klynger. Det er sket gennem facilitering og støtte i en
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periode for at teste levedygtigheden af den pågældende klynge. Hvis der ikke etableres tilstrækkelig ejerskab fra erhvervet får klyngen lov til at sygne hen.
Når nøgleaktørerne inden for en klynge er tilstrækkeligt sammentømrede, forventes
det at klyngen vil blive relativt uafhængig af CREDC.
CREDC egen rolle er i udgangspunktet som igangsætter; At facilitere og understøtte
aktiviteter i en opstartsfase. Imidlertid har CREDC’ rolle udviklet sig og omfatter i dag
tre delopgaver:


Fortsat understøttelse af opstart af nye netværk/klynger.



Facilitering af samarbejde på tværs af klyngerne for at opdyrke yderligere,
hidtil usete muligheder.



At give en regional strategisk ramme og referencepunkt for udviklingen og
positionering af de etablerede klynger.

CREDC som paraplyorganisation for…. klynger eller netværk?
CREDC anvender udtrykket clusters – klynger – om alle de grupperinger som favnes af organisationen. Flere af disse vil i en dansk kontekst blive opfattet mere som netværk end som
klynger, fordi de enten har begrænset antal medlemmer eller snævre, specifikke formål. I
Cairns opfatter man klynger som en gruppe af virksomheder som samarbejder med hinanden
og med relaterede videninstitutioner og myndigheder. Det er netop derved at klyngen adskiller sig fra blot at være et erhverv/sektor uden klyngefællesskabet.
Endvidere ligger det i hele tilgangen, fokuseringen på spirende klynger, at der fra starten
søges at identificere potentialer på nye områder. I sagens natur er der ikke fra starten tale
om klynger, men der vil typisk eksistere nogle formelle og uformelle netværk på tværs af
aktørerne. Hvornår grupperne kan siges at være klynger, er et åbent spørgsmål. CREDC
omtaler dem som klynger så snart der tegner sig en kernegruppe med fælles interesser og
ønske om at intensivere de fælles aktiviteter. Nogle af disse, i særdeleshed SuperYacht
Group og Study Cairns, har over tid udviklet sig til store grupper med markant vækst

2.6.

God praksis: Model for mobilisering af spirende klynger

Som beskrevet har CREDC præsteret gode resultater i hele perioden siden starten i
1997.
På baggrund af erfaringerne har CREDC etableret et fast koncept for mobilisering og
organisering af nye klynger. Trin-for-trin kan processen sammenfattes således.
1) Åbne seminarer og møder med mindre grupper hos private virksomheder.
Møderne havde til formål at opbygge en fælles erkendelse af udfordringer og
muligheder for virksomhederne. Trin 1 var væsentlig for at skabe åbenhed,
forståelse og medspil. Samtidig var processen vigtig for at skabe begyndende indbyrdes tillidmellem aktørerne.
2) Serie af møder med udvalgt kreds af virksomheder som vurderes at kunne
have sammenfalde interesser og potentialer, fx mht. marked, leverandører
og netværk. Aktørerne udvælges selektivt ud fra følgende kriterier:


Erhverv med kapacitet til at blive internationalt konkurrencedygtige.



Erhverv som kunne rumme unikke konkurrencefordele.



Virksomheder som anvender lokal arbejdskraft og leverandører.



Virksomheder som understøtter eksportorienterede erhverv.



Virksomheder med det bedste potentiale til at etablere internationale joint
ventures.
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Det er desuden et væsentligt kriterium, at der er tale om individer med drivkraft/evne til at sætte handling bag ordene.
Møderne faciliteres af CREDC og beskriver rationalet i klyngeinitiativet og etablerer dialog om forventede resultater for virksomhederne af at samarbejde med
deres naboer/konkurrenter/etc.
3) Det er afgørende for processen, at der hurtigt findes fælles drivkræfter og
sættes gang i handlingsorienterede aktiviteter. Som man vil kunne forvente,
er der væsentlige forskelle på hvilke drivkræfter der ligger bag sammentømringen af de enkelte grupper, eksempelvis:


Ekstern trussel: Ecofish



Mangel på arbejdskraft: Engineering (CREN)



Markedsmuligheder: Super yachts og Study Cairns



Teknologi og videndeling: BioNQ

4) Relativt hurtigt arbejdes mod formalisering af netværk. Så snart der er fælles
fodslag blandt virksomheder opfordrer CREDC til etablering af medlemsbaserede foreninger. Dette gøres dels af økonomiske årsager, dels for at sikre
ejerskab og forretningsmæssig fremdrift. Se også boks nedenfor om overgangen fra offentligt understøttet til virksomhedsdrevet klyngeorganisation.
De enkelte klynger etableres således med deres egen ledelse og organisering. Pga. CREDC’ tilgang vil denne organisering variere fra klynge til klynge.
De enkelte klynger er fra dette tidspunkt 100% egenfinansierede af medlemmerne. Betingelserne for medlemskab bestemmes af klyngerne selv og
varierer altså på tværs af CREDC portefølje; Nogle klynger har få udgifter og
er således billige at være medlem af, andre har besluttet at ansætte en facilitator. Nogle klynger er åbne for alle som ønsker at være medlem, mens andre har en formel indmeldelsesprocedure hvor der forudsættes et forretningsmæssigt potentiale og interessefællesskab.
5) Klyngen opfordres til at udarbejde en strategisk udviklingsplan (plan og proces) og opfordres til at engagere en facilitator til dette arbejde. Strategien
udarbejdes parallelt med de konkrete aktiviteter. Denne proces betragtes
som væsentlig for at underbygge de potentielle resultater af at arbejde som
en gruppe mod fælles målsætninger og en fælles vision.
Når trin 5 er gennemført er CREDC’ rolle i princippet overstået. CREDC har imidlertid
fortsat en supporterende rolle for de enkelte klynger, fx som videncenter, ansøgninger til statslige programmer og koordinator for initiativer på tværs af klyngerne. Det er
en betingelse for medlemskab af klyngerne, at der samtidig betales et mindre
medlemskab til CREDC (ca. 275 kr. om året).
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Overgangen til selvbærende klyngeorganisation
Fra starten informerer CREDC potentielle nye klynger om nødvendigheden af at disse bliver
selvkørende inden for en periode på to år. For klynger som Superyachts og CREN, er dette
opnåeligt. For mange er en femårs periode en mere realistisk tidsramme, men det bliver stadigt vanskeligere at få myndighedernes opbakning til dette.
Den store forskel på hvor lang tid der er nødvendigt kan tilskrives modenhed og rentabilitet i
det pågældende erhverv. CREDCs erfaring er at bestemte klynger, særligt de der starter med
en kerne af rentable og veletablerede virksomheder, er bedre I stand til at bevæge sig mod at
etablere økonomisk selvbærende klyngeorganisationer, end grupper indenfor ny erhverv,
præget af relativt nystartede virksomheder. Det meste af den kapital sidstnævnte har til rådighed bruges til forskning og udvikling, kommercialisering, udvikling af ny teknologier osv. Disse
grupper er i mindre grad i stand til at investere i klyngen.
Udfordringen for CREDC er, at offentligt finansierede programmer ikke tager højde for disse
forskelle mellem forskellige sektorer. Derfor oplever CREDC fra nogle af klyngerne et pres for
at yde vedvarende support ud over toårs-perioden.
Et eksempel er BioNQ, bioindustri-klyngen med fokus på de unikke fødevare- og fiberprodukter i de våde troper. BioNQ’s medlemmer rummer spændende og innovative bidrag til
en bæredygtig fremtid for regionen. De fleste af virksomhederne indenfor denne klynge er i
en udviklingsfase eller i gang med kommercialisering. På trods af, at BioNQ’s medlemmer
udtrykker at klyngen har stor værdi, ser de sig ikke i stand til at investere i facilitering og administrationsomkostninger. Der er gjort kreative og nødtørftige forsøg på at yde klyngen den
nødvendige support gennem de første fem år. Men resultaterne er ikke desto mindre skuffende: Klyngen har ikke udviklet sig med den hastighed som potentialet og entusiasmen fra starten syntes at indikere.
Trods vaskelighederne med at have en stringent model for alle klynger holder CREDC fast i at
gøre forventningerne om økonomisk bæredygtighed klar fra starten. De der har problemer
med dette anbefales at afstå fra at forme en klyngeorganisation.
Det skal dog noteres, at fuldstændig uafhængighed fra offentlig finansiering sjældent opnås;
På et eller andet tidspunkt vil stort set alle klyngerne modtage offentlig støtte, enten til en
facilitatorrolle, til andre omkostninger eller til specifikke projekter.

2.7.

Aktiviteter

Da drivkræfterne bag hver klynge varierer, vil fokus i aktiviteterne følgelig også variere. Typisk omfatter klyngernes aktiviteter:


Netværk, herunder køb og salg til andre medlemmer i klyngen. Netværksdannelse understøttes dels af CREDC rapporter og seminarer, dels af de enkelte klyngers interne arbejde. Sidstnævnte omfatter såvel uformelle kontakter som aktiv matchmaking fra klyngens facilitator eller ledelse.



Lobbying (kommunikation), dels for at påvirke lovgivningsmæssige rammebetingelser, dels for at tiltrække subsidier og projektmidler.



Kommercielle samarbejder (kommunikation, entrepreneurship) omfatter
eksempelvis fælles indkøb, markedsundersøgelser og international markedsføring.



Uddannelse og efteruddannelse. Menneskelige ressourcer er vigtige for en
klynges succes. Uddannelse og efteruddannelse er en central faktor for at
understøtte virksomhederne i et område hvor mangel på kvalificeret arbejdskraft er en stor udfordring. 74% af CREDC medlemmer samarbejder med
universitetet eller tekniske uddannelser om deres kompetencebehov.



Innovation og teknologi. De enkelte klyngers strategi omfatter ofte at promovere ny teknologi. Det sker gennem analyser af ny tendenser indenfor
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teknik, standarders og udbredelse af teknologi. Det øger især SMV’ernes incitament til og muligheder for at optage ny teknologi. For medlemmerne er
der god økonomi i at gøre dette i fællesskab.


Social kapital vurderes at være et væsentligt indsatsområde for og en forudsætning for at skabe resultater. Det drejer sig om virksomhedernes engagement og deltagelse i samfundslivet generelt – altså i projekter og begivenheder som ikke er klyngerelaterede. Cirka halvdelen af CREDC’ medlemmer
mødes under mere sociale former og cirka to-tredjedele er aktivt involverede
i fundraising og andre almennyttige projekter. De fleste mener at den indbyrdes forståelse og tillid i klyngen har en bredere positiv indflydelse på lokalsamfundet.

Som nævnt vil der være forskelle fra klynge til klynge på vægtningen af aktiviteterne.
Sidst i kapitlet beskrives kerneaktiviteterne i CREDC’ mest succesfulde klynge: Super
Yacht Group.

2.8.

Resultater

Der er ikke gennemført en samlet evaluering af CREDC som organisation og den
samlede portefølje af tilknyttede klynger. De evalueringer som er gennemført har
således været rettet mod enkelte klynger, snarere end mod den organisation som har
fostret og understøttet dem.
Det er dog indiskutabelt at der er et antal succesrige klynger, hvis eksistens med stor
sikkerhed kan tilskrives CREDC. Hver af disse udgør regionaløkonomiske væksterhverv.
Der er endvidere en række spirende klynger som måske, måske ikke vil vise sig succesfulde på sigt.
Andre er formet med et specifikt formål og har opfyldt målet og er nu mere eller mindre i dvale. Et sådant eksempel er Ecofish, se boks. At disse har mere karakter af
netværk end klynger finder CREDC ikke problematisk: Tværtimod anses det som en
naturlig konsekvens af at arbejde med spirende, resultatorienterede klynger.
Ecofish: Netværk dannet med afgrænset mål og levetid.
Ecofish er et eksempel på en klynge etableret med et afgrænset, specifikt formål. Ecofish
dannedes af en gruppe af fiskeopdrættere. Drivkraften bag dannelsen var en ekstern trussel, i
form af regeringens planer om at lukke industrien ned pga. en opfattelsen af den ikke var
miljømæssigt bæredygtig.
Det lykkedes Ecofish, som den ene af kun to områder i verden, at tilegne sig klodens skrappeste standarder og akkreditering. Det lykkedes således både at ændre regeringens indstilling
og at ændre offentlighedens opfattelse af erhvervet fra tenderende til negativ til positiv.
Siden denne opgave blev løst har Ecofish ligget i dvale og må betragtes som et netværk snarere end en klynge. Af samme årsag fremgår Ecofish ikke af det aktuelle organisationsdiagram for CREDC, men der er ikke desto mindre 75 medlemmer af Ecofish som lejlighedsvis
deltager i projektaktiviteter på tværs af klyngerne, eksempelvis ifm Australian Marine Training
Skills & Research Centre, se næste tekstboks.
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Vækstraten for klyngerne vil naturligt variere væsentligt. Kun de to største klynger er
blevet resultatevalueret: Study Cairns og Super Yacht Group. Her er resultaterne
særdeles overbevisende:


Study Cairns’ medlemmer vurderedes at bidrage til den regionale økonomi
med AUD$50 millioner (ca. 220 mio. DKK) om året i 2005. Det estimeres at
dette vil vokse til AUD$120 millioner (ca. 500 mio. DKK i 2010.



Super Yacht Gruppens medlemmer bidrog med ca. AUD$1 million (4,4 mio.
DKK) til den regionale økonomi i 2000. I 2005 var dette vokset til AUD$55
millioner (ca. 240 mio. DKK) og estimeres at vokse til AUD$110 millioner (ca.
440 mio. DKK) i 2010.

CREDC har selv initieret årlige evalueringer af klyngeinitiativet gennem den bevilgende myndighed hos delstatsmyndighederne.4 Der er imidlertid to væsentlige begrænsninger. Den ene er problemet med at finde en passende ”kontrolgruppe” som
kan bruges til at sammenligne med resultaterne opnået af virksomhederne i klyngerne. Den anden begrænsning er, at økonomisk analyse alene ikke kan måle direkte
på effektiviteten af de processer som er involveret i en klynge. Det drejer sig eksempelvis om de menneskelige interaktioner, intuitive kommunikation uformel læring og
opbygning af gensidig tillid og åbenhed. Disse kan ganske vist måles indirekte og
gennem kvalitative spørgsmål til aktørerne, men endnu er det ikke lykkedes at finde
en model som kommer videre end relativt simple målinger af økonomiske resultater.
Trods manglen på tilfredsstillende evaluering, er det lykkedes CREDC år for år at
dokumentere gode resultater, jf. de ovenfor nævnte målinger af Study Cairns og SuperYacht-klyngen. Hertil kommer en række håndgribelige, synlige produkter af arbejdet. Eksempler på disse i tekstboksen nedenfor.
Eksempler på synlige resultater af CREDC arbejde.

4



Opbygning af Cairns Aviation Skills Centre (CASC), et træningscenter for luftfartsindustrien ved Cairns Airport. Drevet frem af the aviation industry cluster.



Besøg af superyachts mere end tredobledes fra 10 om året i 2002 til mere end 50 i
2005. Udviklingen ser ud til at fortætte: Faciliteterne i Cairns opererer netop nu med
indtægter som er 13% over det forventede.



Superyacht klyngen har bl.a. opnået afgiftsfritagelse for reparationer og vedligehold
af udenlandsk indregistrerede lystbåde.



Ecofish har som en af kun to regioner i verden opnået ISO 1400 akkreditering som
bæredygtigt trawlfiskeri.



Projektfacilitering af Australian Marine Training Skills & Research Centre som er projekteret til opførelse i Cairns i 2007/8. Dette er et initiativ på tværs af flere klynger, i
særdeleshed Superyacht-klyngen, Ecofish, Dive Queensland og AMTO (Australian
Marine Tourism Operators).



BioNQ har udviklet ‘CAPS’ (Commercial Agroforestry Production System), som integrerer regionale processer for at anvende output fra en affaldsproces som input til en
anden proces. Dette har skabt grobund for et antal ny projekter og virksomheder i regionen.



BioNQ klyngen har facliteret projektet ”I Tropics Centre”, en regional business inkubator for tropiske bioteknologier og erhvervsmæssig innovation.



‘Tropical Science, Knowledge and Innovation’ er nu en central del af delstaten Queenslands stratgier for opbygning af kompetencer og konkurrenceevne. (CREDC alene er ikke ansvarlig for dette, men har været en væsentlig aktør i at dette er opnået).



Værtskab for det første globale Global Tropical Knowledge Symposium i 2007.

Economic Research Unit of the Queensland Department of State Development and Innovation.
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2.9.

God praksis: Fælles branding og international markedsføring som
kerneaktivitet i SuperYacht-klyngen

SuperYacht-klyngen i Cairns omtales som den mest succesfulde, medlemsdrevne
klyngeorganisation i Australien. Klyngeinitiativet blev initieret i 2000 af direktør Ley
James fra Cairns Slipway – beddingen i Cairns- som primus motor. Klyngen blev set
som e mulighed for at diversificere væk fra den hensygnende værftsindustri hen mod
at tiltrække luksus-fartøjer til reparation og vedligehold. Ved at styrke koordinationen
mellem leverandørerne skulle det være muligt at forbedre pris, kompetencer og kvalitet i ydelserne.
Resultaterne taler for sig selv. Den økonomiske værdi for regionen er vokset fra ca.
70 mio. DKK i 2000 til 255 mio. DKK i 2005. En udvikling som fra alle sider tilskrives
klyngeinitiativet som katalysator og ramme
Som de øvrige klynger under CREDC har SuperYacht-klyngen en fungerende bestyrelse. Denne har ansat en klyngefacilitator tre af ugens dage. Der er et årligt budget
på ca. DKK 700.000. Heraf kommer 70 pct. fra medlemsbidrag, resten et markedsførings-sponsorat fra Cairns Port Authority.
De væsentligste aktiviteter er i superyacht-klyngen er:


Networking, videnoverførsel og samarbejde foregår oftest gennem uformel interaktion og kommunikation mellem medlemmer. Konkrete samarbejder er typisk knyttet til reparationer og vedligehold omkring beddingen i
Cairns. Facilitatoren fungerer ofte som matchmaker med at finde relevante
leverandører, særligt ift. de mange meget små virksomheder i klyngen.



Kompetenceudvikling er et meget væsentligt aktivitetsområde for klyngen.
Formålet med kompetenceudvikling har været at udvikle klyngen til højeste
mulige standarder – og blive anerkendt som sådan. Uddannelserne udformes i tæt samarbejde mellem klyngens medlemmer, herunder både virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Fx:





o

Skræddersyet træningsprogram i krav og standarder

o

Udvikling af et akkrediteret uddannelsesprogram med certificering i
maling af superyachts.

o

Etablering af et akkrediteret uddannelsesprogram for besætningsmedlemmer. Udformningen af programmet blev tilrettelagt i samarbejde med the Maritime and Coastguard Agency i Storbritannien for
at sikre at programmet, udviklet lokalt med TAFE som omdrejningspunkt, bliver internationalt anerkendt.

Lobbying for at understøtte klyngens interesser gennemføres i tæt samarbejde med CREDC som har kompetencer til at varetage tilsvarende interesser på tværs af de øvrige klynger. Lobbying-aktiviteter opfattes som tre dele:
o

Påvirkning af statslig regulering mht. eksempelvis indrejseregler og
karantæne.

o

Profilering for at opnå bred anerkendelse af at det er et seriøst erhverv med væsentlig samfundsøkonomisk betydning. Dels for at opnå medspil og opbakning fra relevante myndigheder, dels for at være
attraktiv for kvalificeret arbejdskraft.

o

Ansøgning om projektmidler fra nationale programmer. Over tid er
der tiltrukket ca. DKK 225.000 fra delstatsregeringen til projektaktiviteter.

Branding og international markedsføring er klyngens vigtigste aktivitet og
har været helt afgørende for den kraftige vækst som klyngen har realiseret
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og som ventes at fortsætte i de kommende år. Medlemsbidragene gør det
muligt for klyngen at håndtere al destinations marketing som ville være dyrere for virksomhederne hvis de skulle klare det alene. Resultatet er med andre
ord dels penge sparede på virksomhedernes markedsføringsbudget, dels
væsentlig mere effektiv markedsføring.
Markedsføringen foregår gennem repræsentation ved de væsentligste internationale messer – primært de årlige ”boat shows” i Monaco og Fort Lauderdale. Her har individuelle medlemsvirksomheder mulighed for at få deres
eget materiale formidlet.
Den samme mulighed gælder i markedsføringskampagner i indenlandske og
internationale magasiner. Her vil individuelle medlemsvirksomheder blive
profilerede på skift.
SuperYacht-klyngen har tre niveauer af medlemskaber, hvoraf kun de dyreste niveauer har adgang til at blive promoverede i markedsføringen. Det dyreste niveau koster DKK 22.500 om året. Det billigste niveau koster kun DKK
2.500.

2.10. God praksis: Kompetenceprofil for paraplyorganisation.
CREDC er en velfungerende, dynamisk organisation, hvis profil anses som afgørende for initiativets gennemslagskraft.
CREDC fastholder en kompetenceprofil for medarbejderne, som de mener har været
afgørende for at kunne håndtere rollen som paraplyorganisation og katalysator for en
række forskellige klynger:


Evne til strategisk tænkning.



Systemisk forståelse (hvordan virker det samlede system? Hvordan opnås
bedst samspil? Hvad er de sandsynlige effekter?).



Kendskab til hvordan regering og administration fungerer, hvordan offentlige
politiker udvikles og til aktuelle programmer.



Kendskab til samfundsvidenskab og sociologi.



Høje interpersonelle evner, specielt tovejskommunikation og evnen til at skabe dialog (i den sande forståelse af ordet).



Forståelse af nyere konkurrenceevneteori og modeller.



Evner for facilitering og viden om nye teknikker til samfunds- økonomisk udvikling. Højt niveau af skreven og mundtlig kommunikation, herunder evnen
til at informere, inspirere, motivere og overtale.



Analytiske evner.



Praktiske erfaringer fra privat erhvervsliv.

Den faste stab samarbejder tæt med de enkelte klynger, dvs. med formanden for
klyngen og den facilitator som den enkelte klynge eventuelt måtte have engageret.
Aktuelt (april 2007) er der ansat to klyngefacilitatorer på fuld tid, samt et antal på
deltid; disse er ofte, men ikke altid, samlokaliseret med CREDC.

CREDC stab af medarbejdere
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Den faste stab består af:


En administrerende direktør med baggrund i fremstillingserhverv og med ekspertise
inden for produktionsstyring. Han er uddannet inden for IT og styringssystemer indenfor produktion og engineering.



En “Cluster Project Manager” med baggrund indenfor offentlig service og Human Resource Management. Hendes karriere har involveret økonomiske udviklingsstrategier
i sydaustralske regioner. Hun har en bachelor i kunst, post doc. i voksenuddannelse
og befolkningsstudier. Hun har været medlem af The Competitiveness Institute siden
1999 og er nu TCI Special Commissioner for Oceania-regionen og har været formand for Clusters Asia Pacific Inc 2004-06.



En administrativ medarbejder.

Udover de tre faste medarbejdere er der ofte tilknyttet en trainee.
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3. Styria5

Klynger som løftestang i regional innovationspolitik

3.1.

Resume

Østrigs sydøstlige region Styria (Steiermark) er svær at komme uden om, når vi taler
klyngeinitiativer.
Der er igangsat fire klyngeinitiativer i Styria. Automobilklyngen AC Styria har haft
særlig stor succes og bevågenhed. AC Styria er på mange måder blevet et brand –
og klyngeinitiativet har for alvor sat Styria på landkortet som en region, der kan producere høj kvalitets biler, systemer og enkeltdele til bilindustrien. Styria er blevet
”Detroit of the Alps”.
De første spadestik til klyngeinitiativet AC Styria blev taget af Styrias erhvervsfremme
organisation - SFG - i 1996. Siden 1999 har AC Styria været et aktieselskab, hvor
den klare majoritet af aktierne ejes af private virksomheder.
AC Styria har i dag 180 medlemsvirksomheder fra hele værdikæden omkring udvikling og produktion af biler. Der er over de første 10 år af klyngeinitiativet skabt mellem 10.000 og 15.000 arbejdspladser i klyngen. I alt er der tiltrukket over 3 mia. euro i
investeringer. Blandt andet lykkedes det i 1997 – parallelt til klyngeinitiativet – at
trække Chryslers produktion af ”Grand Voyager” til Styria. Omsætningen i klyngen
beløber sig til næsten 7 mia. euro (2004).
Der er flere afgørende faktorer bag, at AC Styria er blevet en succes:

5



Systematisk afdækning af klyngen og dens potentiale. Man har i Styria
udviklet en særlig systematik til at udvælge, hvilke områder man vil igangsætte klyngeinitiativer på. Klyngeinitiativet i automobilindustrien er således
igangsat efter nøje kortlægning af branchen: overvejelser af styrkerne, specialisering, værdikæder, globale trends, potentialer, osv.



En stærk fælles identitet. Det store fokus på at opbygge en fælles identitet
blandt virksomhederne i klyngen har været afgørende for klyngens succes.
Der er dels skabt en stolthed over at være del af klyngen – og det har haft en
positiv indflydelse på virksomhedernes tro på sig selv. Dels har det fælles
medlemskab af AC Styria gjort, at virksomheder og videninstitutioner i klyngen nu klar over, hvem hinanden er – og hvad de kan bruge hinanden til. Og
mange har haft succes med at samarbejde.



Ledende virksomheder tager ejerskab. Det har haft stor indflydelse på
klynges succes, at 5-10 personer fra de ledende virksomheder i automobilindustrien har taget ejerskab til klyngeinitiativet. De har været drevet af en
blanding af potentielle gevinster for deres egne virksomheder og af en lyst til
at gøre noget for regionens konkurrenceevne.



Udviklingen af de parallelle værdikæder. Automobilindustrien var allerede
ved igangsættelse af klyngeinitiativet karakteriseret af en relativ stærk værdikæde på såvel produktions- som vidensiden. Klyngeinitiativet har i høj grad

Casestudiet om Styria er gennemført af Annemarie Munk Riis, Riis Consulting
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taget udgangspunkt i disse parallelle værdikæder. Der har – og er - fokus på
at styrke disse kæder samt udvikle samarbejdet inden for og mellem de to
parallelle værdikæder.

 Effektiv organisering af klyngen. Den overodnede organisering af klyngeinitiativet – med udviklingen fra projekt i SFG til selvstændig initiativ i offentlig-privat sameje - har vist sig at være effektiv, og kan forklare en del af klyngeinitiativets succes. Og det har vist sig effektivt at tilbudene til medlemsvirksomhederne har udviklet sig over tid med respekt for klyngevirksomhedernes
behov i forskellige faser af klynges udvikling.

3.2.

Fakta om regionen og dens klyngeinitiativer
Styria er med sine godt 1 million indbyggere den andenstørste region i Østrig,
beliggende i den sydøstlige del af landet.
Hovedbyen Graz har 300.000 indbyggere og ligger centralt placeret i Europa
med 200 km til Wien, 400 km til München
og 400 km til Budapest.

Fakta om Styria
Indbyggere: 1,1 million – heraf 300.000 i Graz
Dominerende brancher: bilindustri, high-tech industri, træindustri, papirindustri samt hvidvin.
Eksportvolumen: 12,5 mia. (2005) (20,5 procent stigning ift. 2004)
BNP: 30,1 mia. (2003)
Forskning: 5 universiteter
F&U rate: 3,55 procent (2004) (Østrig: 2,21 procent)
Forskningspersonale (privat og offentlig): ca. 3000
Antal studerende: mere end 45.000

Styria er en af de 25 mest succesfulde regioner i Europa og fremhæves ofte for sin
strategiske tilgang til at udvikle regionens erhvervsliv. Klyngeinitiativerne i Styria er
med andre ord ikke initiativer, der står alene. De indgår i høj grad i en bredere, langsigtet erhvervsudviklingsstrategi for regionen og er tænkt sammen med en række
andre initiativer på forskningsområdet, ventureområdet, etc.
Erhvervspolitik, innovationspolitik og forsknings- og udviklingspolitik stod allerede i
midten af 90’erne højt på den politiske dagsorden i Styria – og gør det stadig. Netop
midt i 1990’erne var Styria blandt de første europæiske regioner, der udformede og
implementerede en innovations/teknologipolitik. Strategien indeholdt mange nyskabende initiativer og instrumenter til at understøtte innovation i regionen. Blandt hovedpunkterne i den regionale innovationspolitik fra 1994 var:


faciliteringen af klynger og netværk



oprettelsen af kompetencecentre med specialiseret forskning rettet direkte
mod virksomhederne (i dag er der 20 kompetencecentre i Styria)
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 oprettelse af inkubatorer (i dag er der 20 inkubatorer, hvoraf de fleste er udviklingsorienterede ”væksthuse” med specialiserede tilbud til virksomhederne).
Der er taget fire klyngeinitiativer i Styria jf. nedenstående tekstboks. Som nævnt er
klyngeinitiativet AC Styria pioneren blandt Styrias – og Østrigs - klyngeinitiativer.
Initiativet begyndte i 1996 og har dannet forbillede for de andre klyngeinitiativer i
regionen samt for klyngeinitiativer i og uden for Østrigs grænser. Ud over de fire
klynger har Styria også en række mindre formalisererde netværk, som typisk har en
teknologi som omdrejningspunkt som fx ”Netzwerk NANONET Styria” omkring Nanoteknologi.
De fire klyngeinitiativer i Styria


ACstyria – Automobilklyngen - http://www.acstyria.com



Holzcluster Steiermark – forst, papir og træ - http://www.holzcluster-steiermark.at



Human.technologiecluster Styria – medicin og bioteknik - http://human.technologie.at



Materialcluster – materialer - http://www.materialcluster.at/

Fælles for flere klynge- og netværksinitiativer i Styria er, at de tager udgangspunkt i
en værdikædebetragtning. Klyngerne faciliteres inden for brancher, hvor der er et
godt udgangspunkt for at kunne bygge videre på en eksisterende værdikæde. Klyngeinitiativernes overordnede mål er at skabe øget værdi til regionen ved bl.a. at øge
samarbejdet mellem eksisterende virk"We bundled the forces already existent in the
automotive value-added chain in Styria to
somheder i værdikæden, øge klyngens
increase our power of innovation and internakendskab udadtil, tiltrække nye virktional competitiveness”.
somheder for at udfylde huller i kæden
og ved at øge samarbejdet mellem
Uwe Galler, Direktør for klyngeorganisationen
vindeinstitutioner og virksomheder.
AC Styria

3.3.

SFG som klyngefacilitator

SFG – Steirische Wirtschaftsförderungssgesellschaft
- er Styrias regionale erhvervsudviklingsorganisation og blev etableret i 1991, jf nedenstående tekstbox. En af SFG’s roller er at facilitere igangsættelsen af nye klyngeinitiativer i Styria. SFGs overordnede vision er ”Styria skal være de bedste, når det
gælder kommercialiseringen af innovationer”.
Fakta om SFG – Styrias erhvervsfremmeorganisation


SFG har 65 ansatte



SFG er ejet af regionen



SFG har fokus på innovation og viden. Ønsker at opbygge og understøtte Styrias
position som videnregion gennem: udvælgelse af styrkefelter, netværksdannelse,
klyngedannelse, direkte udenlandske investeringer, teknologioverførsel, etc.



SFG giver støtte til projektbaseret samarbejde med virksomheder og gav i 2004 65
mio. euro i ”business grants” – heraf 70 pct til SMV’er
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SFG har aktier i alle klyngeorganisationer (mellem 26 og 100 pct’s ejerskab)



SFG har 5-6 ansatte, der arbejder med klyngeudvikling, klyngeafdækning, etc.



SFG driver godt 20 inkubatorer og har etableret 19 kompetencecentre



Læs mere på www.sfg.au

På baggrund af de seneste 12 års erfaring med klyngeinitiativer og dannelse af klyngeorganisationer har SFG opbygget en systematisk tilgang til at igangsætte og gennemføre klyngeinitiativer.
Klyngeinitiativer ses som dynamiske størrelser og har fire stadier:
1) ide og afdækning af klyngepotentialet,
2) opbygning af en klyngeorganisation,
3) performance-fasen (klyngeinitiativet viser hvordan det kan gøre en forskel)
og
4) re-positionering af klyngeinitiativet.
Stadierne er vist i figuren nedenfor. Alle 4 klyngeinitiativer i Styria følger denne udvikling.
Figur 3.1. De fire stadier i et klyngeinitiativ i Styria

SFG har fokus på alle fire faser af et klyngeinitiativ, men det er særligt afdækningen
af klyngepotentialer, som SFG i de senere år har arbejdet på at raffinere og systematisere.
Formålet med systematikken er at give SFG og politikkerne i Styria et solidt grundlag
til at træffe kvalificerede beslutninger om igangsættelse af erhvervspolitiske initiativer
over for udvalgte brancher – i form af klyngeinitiativer eller andre initiativer. Systematikken er altså ikke snævert fokuseret på, at udvikle et område via at facilitere klyngedannelse. Klyngeinitiativer er bare ét muligt instrument. Tiltrækning af udenlandske
investeringer, særlige erhvervspolitiske programmer, facilitering af mindre formelle
netværk, teknologipolitiske tiltag etc. er andre mulige – og evt. supplerende tilgange.
3.3.1. God praksis: Afdækning af klyngepotentialer i Styria
SFGs systematik til afdækning af potentielle klyngeinitiativer har fire faser:


Fase 1: Start-impuls-fasen



Fase 2: Statistisk afdækning af potentialet



Fase 3: Mapping



Fase 4: Valg af instrument
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Fase 1: Start-impuls-fasen
SFG får en eller flere henvendelser fra industriorganisationer, forskere, politikere eller
virksomheder om, at der kunne være et potentiale i en indsats over for et bestemt
område. Det være sig en branche, som fx bilindustrien, eller mere bredt som fx materialeteknologi.
I tilfælde af automobilbranchen var det en tænketank under ”Styrian Industrial Federation” der i 1993-94 såede ideen til at se nærmere på klyngerdannelse. Organisationen havde ladet sig inspirere af en klyngeekspert i Skotland og udsendte i en periode
en medarbejder til Skotland for at lære mere om klyngedannelse. På baggrund heraf
så man muligheder for lignende initiativer i Styria.

Fase 2: Statistisk afdækning af potentialet
Det første skridt i afdækningen er, at SFG – ofte hjulpet af et konsulentfirma - udarbejder en statistisk analyse af den pågældende branche/område. Formålet er at få et
overordnet billede af substansen og dimensionerne i branchen.
Analysen er baseret på en model, som SFG har udarbejdet sammen med Styrias
kompetencecenter for knowledge management ”KNOW” (http://en.know-center.at/).
Modellen bygger på 27 indikatorer, som falder inden for tre overordnede områder:
1. markedsmæssige nøgletal for branchen (fx omsætning, antal nye virksomheder, ansatte, vækstrater, etc.)
2. nøgletal for kompetencerne i/relateret til branchen (fx antal relevante studieretninger, antal studerende, F&U intensitet, etc.)
3. nøgletal for netværksdannelsen i branchen (fx antal brancheorganisationer, )
På baggrund af den statistiske udredning beslutter SFG, om der er basis for at skal
gå videre i mappingen af det pågældende område. Om man vil droppe indsatsen helt
- eller sætte ”området” på venteliste?
Udgangspunktet er altid, at man kun vil yde en indsats, hvor der er noget at bygge
videre på. Dvs. at der er tale om et område, hvor man kan øge eksisterende styrker. I
visse tilfælde vil der derfor være tale om, at man i denne fase finder, at et område fx
ikke er modent nok til en indsats.

Fase 3: Dybdegående ”mapping” af branchen
I denne fase går SFG et spadestik dybere i afdækningen og bevæger sig primært på
virksomhedsniveau. Her ser man på faktorer som:


struktur i branchen (typer af virksomheder, nøglevirksomheder, nøglepersoner, nicher etc.)



specialiseringsgrad i branchen



virksomhedernes evne til at følge nye trends i branchen og leve op til kundernes skiftende krav

 dynamik – relationer mellem virksomhederne (fx om udviklingsopgaver, totalkoncepter, etc.)


værdikæder (er der en fuld værdikæde til stede på produktionssiden? Er der
mulighed for at styrke den? Hvor er de svage led i kæden? Er der tendenser i
branchen, der har indflydelse på den fremtidige dynamik?)
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innovationsformer (er virksomhederne innovative? hvordan innoverer de?
Hvem inddrager de?)



virksomhedsstrategier og forretningsmodeller i branchen



virksomhedernes åbenhed over for samarbejde fx med videninstitutioner



virksomhedernes åbenhed over for at samarbejde med offentlige instanser

 store virksomheders vilje til at ”trække en del af læsset” og gå foran
I denne fase kortlægger man også de eksisterende kompetencer på videninstitutionerne i Styria inden for det pågældende felt, dvs:


Hvad er de vigtige videninstitutioner?



Har institutionerne den fornødne viden i form af forskningsaktiviteter rettet
mod de specialer, der er repræsenteret i klyngen?



Er videninstitutionerne gearet til at samarbejde med virksomhederne? På
hvilke områder udspiller dette samarbejde sig? Hvilken karakter har samarbejdet (forskning, udvikling, test, uddannelser?)

 Er uddannelserne rettet mod de behov, der er i branchen?
Afdækningen tager imellem tre og seks måneder og foregår i form af dybdeinterview
med ca. 60 virksomheder i branchen samt med videninstitutioner og interesseorganisationer.
Det er medarbejdere fra SFG, der foretager interviewene. SFG har 5 medarbejdere,
der bl.a. arbejder på denne type udredninger. Virksomhederne er generelt meget
åbne over for at deltage i disse interview.
Mappingen af branchen giver SFG et meget detailleret billede af om og hvordan hvor
det er, der evt. kunne skrides ind for at øge Styrias konkurrenceevne på det pågældende felt. Er branchen fx karakteriseret af en relativ stærk værdikæde, som man via
et klyngeinitiativ kunne videreudvikle?
I denne fase arbejder man også allerede på at ”sælge” et ejerskab til et eventuelt
klyngeinitiativ til nogle af de større virksomheder samt har følere ude for at få lokalpolitikere til at bakke op om ideen.
Fase 4: Beslutning om indsats
På baggrund af ”mappingen” besluttes det, hvorvidt og hvordan der skal sættes ind
på området. SFG vurderer på baggrund af de bagvedliggende analyser samt erfaringer fra andre område, hvilke indsatstyper, der vil være bedst egnede. Samtidig vurderes det, hvad omkostningerne vil være ved de forskellige typer af indsatser. Og
man skeler til, hvad der rent praktisk vil være håndterbart. SFG arbejder med følgende hovedindsatstyper:


Klyngeinitiativ med opbygning af klyngeorganisation, hvis drift inden for kortere eller længere tid skal være selvfinansierende



Infrastruktur i form af særlige inkubatorer, testfaciliteter, etc.



”Lukke huller” i værdikæden ved at 1) tiltrække udenlandske investeringer eller 2) hjælpe styriske virksomheder til udfylde rollen

 Særlige monetære programmer i SFG (F&U-støtte, kompetenceudvikling,
etc.).
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3.4.

Klyngeinitiativet AC Styria

I 1995 tog man i Styria for første gang initiativ til at facilitere videreudviklingen af en
klynge – nemlig automobilklyngen AC Styria. Hovedfakta om klyngeinitiativet kan
læses i boksen nedenfor.
Fakta om klyngeinitiativet AC Styria
Start: 1996 – projekt under SFG indtil 1999
Klyngeorganisation: 8 ansatte
Ejerskab: Siden 1999 har AC Styria været et aktieselskab ejet af fire virksomheder (tilsammen 82%) og SFG (18%).
Finansiering: Driften har siden 1999 været finansieret af medlemskontingenter. Dertil kommer offentlige og private projektmidler
Antal medlemmer: 180 virksomheder (med i alt ca. 40.000 medarbejdere)
Videninstitutioner engageret i initiativet: 4 universiteter, en specialiseret Fachhochschule,
flere Höhere Techniche Lehranstalten
Initiativets fokus: Styrke de parallelle værdikæder på virksomheds- og vidensiden, kompetenceudvikling, fælles branding, afdækning og formidling af fremtidige muligheder i branchen.

3.4.1. Klyngens karakter
Medlemmerne af automobilklyngen er specialiserede underleverandører inden for
produktion af højkvalitetsbiler i det øvre prissegment – især firhjulstræk og sportsvogne. Det vurderes, at 95 procent af de relevante virksomheder er medlemmer af
AC Styria.
Klyngen tæller virksomheder inden for stort
set alle de elementer, der indgår i en bil.
Altså en fuld værdikæde. Denne værdikæde
illustreres ofte som et leverandørhierarki,
som pyramiden i figuren, hvor virksomheder
i bunden ofte leverer til virksomhederne højere oppe i pyramiden. Øverst finder vi de
store bilmærker som BMW, VW, Volvo etc.,
som også kaldes OEM’er. (Original Equipment Manufacturer). Der er ingen OEM’er i
Styria.
Styria har dog én producent af hele biler til de store bilproducenter – nemlig Magna,
der har 90.000 medarbejdere i hele verden. Magna Steyr har 12.000 medarbejdere i
regionen og producerer bl.a. BMW X3. Desuden producerer Magna en række
kompelette indre og ydre bilsystemer, som fx døre og sidespejle.
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Figur 3.2 Medlemmerne af automobilklyngen i Styria
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Under Magna ligger de fire ”tier 1” leverandører, der udvikler og leverer hele systemer/moduler til de store bilproducenter. Det gælder fx AVL List, der er specialiseret i
motorer.
I næste niveau finder vi underskov af ”tier 2-4” leverandører af delkomponenter,
værktøj, serviceydelser, etc. Det er de ca. 150 ofte ret lavteknologiske SMV’er i klyngen: metalvirksomheder med specialer inden for svejsning og stansning, maskinproducenter, redskabsproducenter, måleinstrumenter, producenter af plastik og gummidele til biler, elektronik til biler, læder og tekstiltilbehør til biler, producenter af produktionslinier og logistikfirmaer. Visse underleverandører leverer alene til bilindustrien –
andre er mere løst tilknyttet.
Omsætning internt i klyngen er på 9,1 pct. - de mindre virksomheder i klyngen er
altså ikke alene afhængige af de store virksomheder i klyngen. Det gør klyngen mindre sårbar i tilfælde af krise i en af de store virksomheder. Det er altså ikke alene
Magna Steyr, der driver klyngens succes.
Den parallelle viden-værdikæde
Automobilklyngen i Styria tæller en række videninstitutioner med specialer inden for
områder relateret til udvikling og produktion af biler og bildele:


Technical University Graz



University of Loeben



University of Montan



Joannenum Research.

Disse videninstitutioner har allerede længe før klyngeinitiativet kom til haft produktion
af specialiserede forskningsresultater til bilindustrien om fx udstødning, motorer, akustik, gearing, materialer, etc. Og af kandidater på alle niveauer (fra PhD til kortere
uddannelser), som har fundet arbejde i bilindustrien.
Fachhochschule Joanneum blev i 1999 etableret efter pres fra AC Styria. FH Joannenum har en særlig uddannelse og testfaciliteter rettet mod bilindustrien i Graz, jf
afsnit 3.4.8.
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Endelig ligger der en række HTLer (Höhere Technische Lehranstalt), som udbyder
erhervsuddannelser rettet mod automobilindustrien, i Styria.
På forskningssiden er der etableret fem kompetencecentre, der tilbyder kontraktsforskning
i samarbejde med bilindustrien i Styria (inden
for akustik, ren bil, fremtidens transport, luftfartsteknologi og det virtuelle køretøj).
Der har med andre ord helt fra begyndelsen af
klyngeinitiativet været en værdikæde på forsknings- og uddannelsessiden parallelt til værdikæden på produktionssiden. Klyngeinitiativet
har været stærkt medvirkende til at udvikle og
styrke disse parallelle værdikæder.
3.4.2. Baggrunden og hovedudfordringen for klyngeinitiativet
AC Styria-initiativet var oprindeligt en
del af Styrias satsning for at øge
konkurrenceevne efter regionens
nedtur i 70-80’erne affødt af krisen
især i stålindustrien.
Desuden var automobilindustrien
under et pres for at omstille sig. Presset kom dels som følge af hastigt øget
priskonkurrencen fra Østeuropa og
Kina. Dels som følge af nye krav fra
de store bilproducenter – Styrias
kunder – om at:
1. reducere antallet af underleverandører
2. underleverandører skal kunne tilbyde totalkoncepter – dvs. arbejde sammen
om hele systemer som fx motorer, døre, gearsystemer etc.
3. underleverandører, skal kunne være med i udviklingsprocessen, når det
gælder nye biler med fokus på design, miljørigtighed, etc. – og de skal bære
en del af finansieringen af denne proces
Mappingen viste også, at lå der en udfordring - og et stort potentiale i at:


Styrke bevidstheden om tilstedeværelsen af værdikæden på produktionssiden – og udvikle denne. Virksomhederne samarbejdede i alt for ringe grad ofte fordi de ikke havde kendskab til hinandens eksistens og specialisering.



Styrke den parallelle videnmæssige værdikæde – og samarbejdet mellem de
to parallelle værdikæder. Der var brug for yderligere forskning og udannelser
inden for klyngens specialer. Og de var brug for at forskningen blev omsat til
innovation i virksomhederne fx gennem samarbejdsprojekter.



Opkvalificere underleverandørerne i ”bunden af pyramiden”, så de kunne
fungere som kvalificerede sparringspartnere til de store virksomheder i klyngen – og tage en del af initiativet/bære omkostningerne ved udvikling af nye
komponenter, systemer etc.
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3.4.3. Organisering, finansiering og ejerskab
Klyngeinitiativet AC Styria havde i godt tre år (fra 1996) form af et projekt under SFG.
Projektet var bemandet med 1-2 fuldtidsmedarbejdere med kompetencer inden for
projektledelse og networking. Medarbejderne have en stor forståelse for at initiativet
skulle udvikles ”bottom-up”, og de var udvalgt bl.a. på grund af deres evner til at kunne trække virksomhederne ind i processen.
Selv om klyngeinitiativet blev drevet af – og var placeret i SFG - trådte SFG fra begyndelsen på mange måder i baggrunden. Gert Holzschlag fra SFG nævner, at man
var bevist om ikke at ”løbe med æren”, for at sikre at der fra begyndelsen var et stort
ejerskab til projektet fra virksomhedernes side.
Der blev fra begyndelsen etableret et ”advisory council” – altså en slags bestyrelse med medlemmer fra de fire store bilvirksomheder i området (AVL, Steyr, TCM og
Krenhof), to SMV’erer, arbejdsmarkedets parter, regionalpolitikkere og to videninstitutioner. ”Bestyrelsen” indtog en vigtig rolle i at udvikle strategien for klyngeinitiativet og
de tilbud AC Stryria skulle udvikle til medlemmerne.
Den egentlige klyngeorganisation AC Styria blev dannet i
1999 og har siden da haft kontorer i et industriområde 5 minutter Magna Steyr. Klyngeorganisationen ledes af Uwe Galler og han er i dag en nøgleperson i klyngen. Han kommer fra
bilbranchen og er særdeles god til at netværke og kommunikere, jf. boksen nedenfor.
Klyngeorganisationen AC Styria
AC Styria har i dag otte medarbejdere:


Adm. direktør: Uwe Galler (lang videregående uddannelse samt mange års erfaring
fra branchen)



Direktionsassistent



Projektleder: marketing (baggrund inden for bilindustrien)



Projektleder: uddannelse (klyngeerfaring, international erfaring)



Assistent: uddannelse



Office-manager



2 assistenter: diverse projekter

Klyngeprojektet blev i de første 3 ½ år finansieret af SFG. Samlet var budgettet på
ca. 1,5 mio. euro. Hertil kom projektmidler i en ukendt størrelse. Der lå fra begyndelsen en aftale om at udfase den offentlige driftsstøtte efter 3 år, hvilket understregede
vigtigheden af at få de private virksomheder til at tage ejerskab. I 1999 omdannedes
AC Styria til et aktieselskab (GmbH) og medlemsvirksomhederne begyndte at betale
et årligt kontingent6.
I dag betaler SFG ikke længere til driften af AC Styria, men AC Styria søger – og får stadig projektmidler fra SFG. Omtrent 50 procent af projektmidlerne kommer fra
SFG’s kasser. Især projekter, hvor gevinsterne først kan høstes på det mellem-lange
eller lange sigt, er det svært at få medlemmernes opbakning til at finansiere af medlemskontingenterne.

6

I andre af Styrias klynger har startfasen med fuld offentlig finansiering været noget kortere end i AC Styrias tilfælde. I
visse tilfælde har denne fase kun været på omkring et år – hvorefter man har omdannet klyngeorganisationen til et
aktieselskab.
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AC Styria ejerkreds siden 1999
AC Styria er et aktieselskab (GmbH) ejet af:


AVL List (forskningstung virksomhed/bl.a. motorer) 18%



Magna (den dominerende virksomhed med 14.000 ansatte i Graz) 18%



Krenhof (service) 18%



TMC (værktøj) 18 %



SFG 28%



De fire ejere – kernevirksomhederne i AC Styria – har tilsammen 26.000 af de totalt
40.000 medarbejdere i klyngevirksomhederne. Og de står for 4,8 mia. euro i omsætning – ud af klyngens 6,8 mia. euro omsætning.

3.4.4. Faddere
De store virksomheder og senere ejere af AC Styria – AVL List, Steyr, Krenhof og
TCM – indtog fra begyndelsen en vigtig rolle i at markedsføre klyngeinitiativet og give
klyngen en fælles identitet. Det gjaldt både over for de mindre virksomheder og over
for de store bilproducenter.
Det skyldes at det var de store virksomheder, der først mærkede de nye tendenser i
bilindustrien, som var i gang med at ændre dynamikken i markedet. Det var dem, der
forstod, at OEM’erne var i gang med at reducere antallet at underleverandører, ønskede at inddrage underleverandører i udviklingsarbejdet, etc.
Det var ildsjæle fra de fire store virksomheder, der i høj grad var med til at drive initiativet frem. Flere af dem er stadig involveret i at udvikle AC Styria. Der er tale om
særdeles visionære og dynamiske personer, der har prioriteret initiativet højt - på det
strategiske og udviklingsmæssige plan, ifm. lobbyarbejde og i kontakten med de
mindre virksomheder. De er drevet af at kunne se store gevinster for deres egne
virksomheder i, at også de mindre virksomheder ”bliver løftet” videnmæssigt.
Det skal dog ikke overses, at det også var et ønske om at gøre noget for ”deres”
region, der drev engagementet.
Endelig var det afgørende, at et par af nøglepersoner i regionens ledelse tog ejerskab til projektet – det gjaldt især Herbert Paierl, som var medlem af Styrias ”regering” med ansvar for økonomiske forhold og erhvervslivets rammebetingelser.
Ildsjælenes opbakning til klyngesatsningen
Opbakningen fra AC Styrias faddere kommer bl.a. i form af:


støtte ifm at sælge ideen til andre virksomheder og det offentlige system – og dermed få finansiering



bistand med markedsføringen af initiativet internt og over for kunderne: de store bilproducenter i fx Tyskland og USA



ejerskab i forbindelse med oprettelsen af AC Styria som aktieselskab



medinitiativtager til diverse samarbejdsprojekter i klyngen



spredning af viden om de seneste trends i bilindustrien



stille undervisere til rådighed for kurser til andre medlemmer af klyngen



engagement i udvikling af klynges strategi – fx i forbindelse med udviklingen af nye
uddannelser, fremtidige ydelser, etc.
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3.4.5. Medlemskontingent
Medlemskabs-kontingent for AC Styrias medlemmer fastsættes på baggrund af den
del af virksomhedernes omsætning, der er relateret til bilindustrien, jf. tabel.
Videninstitutioner er afgørende at have med som medlemmer. De betaler et reduceret kontingent (i andre af Styrias klynger er en eller flere videninstitutioner medejere
af klyngen).
Omsætning
Kontingent
Det var afgørende for overgangen af AC
Styria fra offentligt finansieret initiativ til
fuldt medlemsfinansieret aktivitet fra 1999,
at man kunne hverve nok medlemmer. Det
var naturligvis noget helt andet at få virksomhederne involveret, når de selv skulle
til lommerne.

Op til 5 mio. euro

1.500 euro/år

5-25 mio. euro

3.000 euro/år

25-75 mio. euro

5.200 euro/år

Over 75 mio. euro

7.500 euro/år

Der var fra initiativets begyndelse blevet gjort en del ud af at formidle, at SFGmidlerne ville løbe ud. Og en stor del af arbejdet i klyngeinitiativet de første 3 år lå
netop i forberede AC Styria på at kunne klare dette finansielle ”paradigme-skift”.
”Servicepakken” til virksomhederne (se omtale i det følgende afsnit) var blevet godt
forberedt og markedsført over for virksomhederne. Der var på den måde synlighed
omkring, hvad medlemmerne kunne få for deres kontingent.
Da AC Styria blev omdannet til aktieselskab faldt medlemstallet drastisk fra 150 medlemmer til ca 20. I løbet af 2000 kom man dog op på 64 medlemmer. Og i dag er der
180 medlemmer.
Igen spillede de store virksomheder en væsentlig rolle. I de afgørende måneder i
1999/2000 gjorde de endnu engang et enormt salgsarbejde for AC Styria ved at stille
op til møder etc., hvor medlemmerne blev hvervet. Det gjaldt fx prominente personer
som Magnas direktør og Professor List (AVL List). Det samme gjorde flere ministre
fra regionen.

3.4.6. God praksis: aktiviteterne i AC Styria i de første 2-3 år
AC Styria blev ikke bygget på en dag – og heller ikke på et år!
Udviklingen af AC Styria er et godt eksempel på, hvordan man kan drive et klyngeinitiativ frem i et tempo og en form, der får alle interessenter med. Og dermed skaber
en langtidsholdbar klynge. Via en række konkrete – og ofte kortsigtede – projekter
med de relevante virksomheder og videninstitutioner har man opbygget en gensidig
tillid og fælles identitet, som man kan bygge videre på over mange år. Først efter at
denne fælles identitet var opbygget fandt man frem til, hvad klyngeorganisationen på
længere sigt skulle tilbyde medlemmerne. Neden for beskrives nogle af de afgørende
indsatsområder i klyngens første 2-3 års levetid.

Skabelse af fælles identitet og fællesskabsfølelse via netværk
Den fælles identitet og de personlige relationer er ifølge Uwe Galler, direktør for AC
Styria, hele hemmeligheden bag AC Styrias succes. I de første år var der da også
fokus på at skabe en fællesskabsfølelse om klyngeprojektet, dvs på at binde klyngen
sammen. Ideen om at ”the locations is a team” skulle med andre ord brandes indadtil.
Før denne fælles ånd var skabt, kunne der ikke tales om en klynge - og de potentielle
gevinster ville ikke kunne opnås.
De første aktiviteter SFG tog initiativ til var derfor møder omkring tværgående emner
og uformelle sociale arrangementer, som kunne føre virksomhederne i klyngen
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sammen. Man etablerede også ret hurtigt en række platforme (erfa-kredse), hvor folk
kunne mødes og drøfte specifikke emner – fx produktivitetsplatformen, logistikplatformen, kvalitetsledelses-platformen og indkøberplatformen. Også nyhedsbrevet var
medvirkende til at skabe dette netværk – og dermed en fælles identitet.
Det var vigtigt, at virksomhederne i klyngen hurtigt fik en fornemmelse af, at de kunne
bruge klyngeinitiativet til noget konkret. De skulle på kort sigt kunne hente noget i at
være en del af klyngen. Der blev derfor igangsat initiativer, som virksomhederne
kunne få gavn af på det korte sigt.
Det var fx fælles delegationsrejser til større bilmesser, hvor flere fik ordrer med hjem.
Disse ture var desuden med til at brande klyngen udadtil. Her såede man med andre
ord de første frø til ”AC Styria” som brand, som flere virksomheder i klyngen – store
som små – nævner som afgørende for succesen. Alle internationale spillere i branchen ved i dag, hvad at man i Styria finder høj kvalitets underleverandører til bilindustrien, specialiseret inden for motorer og all-wheel drive.

Igangsættelse og facilitering af samarbejdsprojekter
Samarbejdsprojekter mellem virksomhederne i klyngen og mellem virksomheder og
videninstitutioner var i de første år et væsentligt omdrejningspunkt for klyngens medlemmer. Og er det for så vidt stadig.
I de første 2-3 år løb 40-50 projekter af stablen. Projekterne var en afgørende måde
til at få virksomhederne engageret. En analyse af aktiviteterne i Styrias klynger viser
da også, at der i høj grad er to ting, der er vigtige forudsætninger for den læring medlemsvirksomhederne får ud af automobilklyngen: 1) læring via formelle møder i barer
og på konferencer og 2) læring via deltagelse i projektteams7.
SFG havde stor succes med projekter
omkring kvalitetsledelse og affaldssystemer, mens projekter omkring
benchmarking og højteknologi i begyndelsen viste sig at være for abstrakte og langsigtede. Devisen var
derfor at sætte projekter i gang, som
var konkrete og havde et relativt kortvarigt sigte.

“Through bottom-up communication with
and among the companies – facilitated by
ICT – and focus on ‘soft’, organizational
topics (instead of pure technology), clustering results gradually became visible
for the firms.”
Gerd Holzschlag, Klyngearkitekt, SFG.

SFG fungerede som igangsætter af projekterne. Medarbejderne i AC Styria projektsekretariatet var med til at skabe nye ideer til, hvilke områder, der kunne sættes ind
på. De indkaldte til opstartsmøder med potentielt interesserede virksomheder og
videninstitutioner, og var med til at kvalificere debatten om, hvilke former projekterne
skulle tage. Derefter trak de sig tilbage og var kun ”med på sidelinien”, mens projekterne kørte. SFG kom så ind i processen igen ved evalueringen af projektet med
henblik på at opnå en læring til udformningen af fremtidige tilbud til klyngens medlemmer.
For eksempel igangsatte man et kvalitetsprojekt, hvor de involverede virksomheder
kunne benytte sig af 5 udvalgte konsulenthuse i processen omkring at forbedre kvaliteten i produkter og processer. Virksomhederne skulle gå sammen i projektgrupper –
og deltagelse var gratis frem til certificeringsstadiet, som virksomhederne selv skulle
finansiere. 160 virksomheder endte med at blive certificeret.

Steiner og Hartmann (1996) ”Organisational Lerarning in Clusters. A Case Study on Material an Immaterial Dimensions
of Cooperation” i Regional Studies vol 40,5 – July 2006.
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Eksempler på samarbejdsprojekter
AC Styria igangsatte de første 2-3 år 40-50 samarbejdsprojekter. Et par eksempler på projektoverskrifter er:


Genbrug af materialer (7 virksomheder samt TU Graz)



Udvikling af en ny oliepumpe (AVL List, diverse universiteter samt SMV’er fra klyngen)



Digital billedbehandling (Et antal virksomheder med Joanneum Research)



Nye måleteknikker



Den hurtige vej til prototyper (et antal virksomheder og Montan University)



Stål som alternativ til plastik (et antal virksomheder og Montan University samt Aachen University i Tyskland)



Automatisering af processer



Laser-svejsede gearboks dele (med Laser Centeret på Joanneum Reserch)



Motor- og køretøjs akkustik (AVL List med Institute of Internal Combustion Engines
and Thermodynamics, TU Graz)

Udvikling af AC Styrias ”servicepakke”
Med udgangspunkt i det man havde lært om klyngens virksomheder og deres behov
igennem 40-50 samarbejdsprojekter, erfagrupper, delegationsrejser, etc. var AC
Styria ved overgang til aktieselskabsmodellen i 1999 klar til at tilbyde medlemmerne
en servicepakke. ”Servicepakken” indeholder følgende tilbud:

1. Information og kommunikation


Webside med information om klyngens virksomheder, kalender med
aktiviteter i AC Styria, uddannelsestilbud under qualifications.at (se
afsnit 3.4.8.), etc.



Nyhedsbrev



Erfa-kredse, workshops, delegationsrejser,
messedeltagelse



Hjælp til kontakt til OEM’er



Adgang til markedsdata



Mulighed for at trække på AC Styrias
viden om: ”who knows what/who needs
which information/who is the point of
contact/how do I get to him?”

2. Samarbejdsprojekter

 Klyngesekretariatet kender virksomhedernes behov og udfordringer
– og er i nær kontakt med videninstitutionern. Sekretariatet kommer
løbende med ideer til igangsættelse af fælles projekter blandt klyngens medlemmer


Sparring og igangsættelse af projekter mellem virksomheder og mellem virksomheder og videninstitutioner omkring teknologiudvikling,
internationalisering, kompetenceudvikling, etc.
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 Hjælp til at søge projektmidler i EU og SFG
3. Kompetenceudvikling

 Diverse uddannelsestilbud under qualifications.at (se afsnit 3.4.8.)
4. Marketing


Planlægning og afholdelse af delegationsrejser



Hjælp til kontaktskabelse til OEM’er



Planlægning af stor automobilmesse i Graz



Hjælp til deltagelse i automobilmesser

 Ret til brug af AC Styria logo
Det er den generelle erfaring fra klyngeinitiativer i Styria, at virksomhederne i klyngerne efterspørger ydelser, der kan gavne virksomhederne på kort sigt. Det er især
udtalt i startfasen, hvor skepsisen er størst. Virksomhederne vil kunne se gevinsterne
af deres klynge-kontingent ret hurtigt – og gevinsterne skal være målelige på de
”daglige behov” i virksomhederne.
I automobilklyngen har medlemmerne som hovedregel bakket op om medlemsfinansierede initiativer, hvor gevinsterne kan høstes inden for 2-3 år. Derimod er medlemmerne af ”Human Technology”-klyngen villige til at igangsætte initiativer med et
sigte på 5-8 år.

3.4.7. Fit for the Future
I 2005 - 10 år efter etableringen af AC Styria - formulerede de 5 ejere af AC Styria i
fællesskab med medlemmerne den første egentlige langsigtede strategi for klyngen:
”AC Styria Strategie 2011: Fit for the Future”. I processen inddrog man også en del af
OEM’erne, for dermed at sikre at klyngestrategien levede op til kundernes behov.
Visionerne i Fit for the Future 2011
Fit for the future opstiller en vision for AC Styria i 2011. Nogle af elementerne i visionen er, at
Styria i 2011 skal være:


et verdenskendt center of exellence for biludvikling i Europa



et ”intellektuelt impulscentrum” når det gælder spørgsmål omkring ikke alene biler,
men ”mobilitet”



kendt for interdisciplinær problemløsning



ledende spiller i ”automobilregionen Sydøsteuropa”



bedre til at servicere OEM’erne end nogen anden automobilregion – pga. underleverandører, der kan samarbejde i netværk; stærkt videnbaseret produktion; åbenhed
over for nye samarbejdsmodeller.

Fit for the future-strategien peger på en fremtidig indsats inden for fire områder:


Fit for knowledge: Styria skal være en uddannelsesmæssig hub for bilindustrien – det skal Automobile Academy bidrage til, jf afsnit 3.4.8. Der skal ikke
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alene være fokus på teknisk viden men også viden om nye trends, brugerdreven innovation etc.


Fit for South East Europe: Styria skal være drejeskiven til bilindustrien i de
sydøstlige lande. AC Styria faciliterer samarbejdsprojekter, joint-ventures,
grænseoverskridende netværk, udvikling af
nye markeder etc.



Fit for technology: Udbygning af eksisterende teknologiske styrker, fx: intelligent
sensorik, elektronik, aktuatorik og materialeteknologi.

 Fit for the future: Styria som fremtidsværksted. Styria vil på landkortet som et sted, hvor man tænker nye tanker
om transport/mobilitet – også i relation til miljø, turisme, antropologiske
spørgsmål etc. Der skal tænkes tværfagligt og langt ud i fremtiden.
3.4.8. God praksis: Uddannelsesaktiviteter i AC Styria
Såvel i ”servicepakken” som i ”Fit for the Future” er kompetenceudvikling rettet mod
bilindustrien et omdrejningspunkt. Nedenfor beskrives tre elementer af uddannelsesaktiviteterne i klyngen:


qulifications.at – uddannelsestilbud skræddersyet til klyngens virksomheder



Oprettelsen af FH Joanneum – Fachhochule med mellemlang uddannelse
og testfaciliteter rettet mod bilindustrien

 Automobile Academy Styria – Styria som knudepunkt for specialiseret viden til den lokale og internationale bilindustri
qualifications.at
Siden 2001 har AC Styria tilbudt virksomhederne i klyngen en række kurser inden for
følgende emner:


Kvalitet



Projektledelse



Juridiske områder



Logistik



Produktion



Teknologi



Controlling



Indkøb

 Ledelse
Kurserne under qualifications.at fremgår på meget overskuelig vis af AC Styrias
hjemmeside. Her håndteres også alle tilmeldinger. Flere gange om ugen begynder
nye forløb, og forløbene er typisk ret korte – ca. 1-2 dage.
Der er en særlig pris for medlemmer, men alle er velkomne. Ca. 70 procent af deltagerne er medlemmer. Undervisningen foregår på små hold – typisk med 6-8 deltagere. Undervisningen forløber som oftest i virksomhederne, og underviserne er ofte
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specialister fra fx Magna eller AVL List, som som i mange tilfælde også underviser på
et af universiteterne eller Fachhochule Joanneum.
Eksempel på kursustilbud: ”Kennzahlen in Produktionssystemen”
Ziele
Sie möchten Ihre Prozesse in der Produktion erfolgreich steuern und Ihre Effizienz messen.
Für Entscheidungen und Verbesserungen brauchen Sie eine verlässliche und transparente
Grundlage. Erfahren Sie, welche Kennzahlen in der Produktion und in produktionsnahen
Bereichen wichtig sind und wie Sie ein funktionierendes Kennzahlensystem aufbauen. Unsere Referenten stellen Ihnen Beispiele vor, wie durch die Gegenüberstellungen bereichsübergreifender Kennzahlen wesentliche Zusammenhänge und Optimierungspotenziale sichtbar
werden.
Zielgruppe
- Technische Geschäftsführung
- Werks- und Betriebsleiter, Technisches Controlling
- Produktion und Instandhaltung
- TPM- und KVP-Verantwortliche
Inhalt
- Produktionssysteme und Controllingaufgaben
- Übersicht durch Auswahl der richtigen Kennzahlen
- Aussagefähigkeit und Interpretation von Kennzahlen
- Aufbau und Einführung eines Kennzahlensystems
- Visuelles Management und Hilfsmittel
- Den KVP durch Kennzahlen steuern und unterstützen
Termin
06.12.2007 von 09:00 bis 17:00 Uhr
Kosten
Für ACstyria-Partner: € 350,-- (exkl. MwSt.)
Für alle anderen: € 400,-- (exkl. MwSt.)
Pro Teilnehmer inkl. Seminarunterlagen, Pausengetränken und Mittagessen.
Referent(en)
Manfred Lackner, Johannes Stimpfl, GAMED Gesellschaft für Angewandte Mathematik +
EDV mbH
Ort
TMC Grambach, Grambach, Teslastraße 2

Tilbudene under ”qualifications.at” drives af Sandra Kober fra klyngeorganisationen
AC Styria. Kober har en baggrund inden for kommunikation og medier og har tidligere været med til at starte et netværk i medieindustrien. Hun har opbygget stort netværk i AC Styrias medlemsvirksomheder, og kurserne udvikles på baggrund af de
samtaler hun har med virksomhederne om deres behov. En stor del af hendes arbejde består dermed i at tale med HR-cheferne i virksomhederne. I visse tilfælde er hun
også i kontakt med de store bilproducenter i fx Tyskland, for at få deres input til, hvad
de ser som kompetenceudviklingsbehovene i Styria.
Der er ca. 370 personer, der hvert år gennemgår en af de kurser, der tilbydes af qualifications.net.
Tiltrækningen af FH Joanneum
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AC Styria var sammen med SFG allerede i 1996 med til at lægge et markant pres på
regeringen i Wien, for at lægge en Fachhochschulen i Graz. Det lykkedes, og i dag er
FH Joanneum placeret i Graz. Afdelingen for ”Fahrzeugteknik” er kendt for en højt
specialiseret kvalitets-uddannelse rettet mod bilindustrien. Afdelingen markedsfører
sig som en slags interface mellem F&U, uddannelse, efteruddannelse og virksomheder i AC Styria.
Uddannelsen inden for Fahrzeugtechnik er en teknologisk orienteret men tværfaglig
uddannelse med all-round studerende. Uddannelsen er udviklet i samspil med klyngens virksomheder. Uddannelsen har 60 studiepladser og varer 8 semestre. Uddannelsen udbydes på tysk og engelsk.
Hvad kan en kandidat fra FH Joanneums automobil-linie?


Forstår køretøjet som system – og hvordan det indgår i samfundet



Forstår samspillet mellem automobilindustriens underleverandører og kunder –
samt relationer til andre erhverv



Kan løse komplekse tekniske problemer under hensyn til sociale, retslige, økonomiske og miljømæssige forhold



Har evner inden for projektledelse



Forstår udviklingstendenser på markedet – og evne til at omsætte disse tendenser i
projekter og løsninger



Har evner til at igangsætte og drive innovationsprocesser



Har sprogkundskaber

Ud over uddannelsen ”Fahrzeugteknik” har FH Joanneum specialiseret sig i at lave
holdbarhedsanalyser på motorer, måling af udstødning friktionsanalyse etc. for klyngens virksomheder. Især SMV’er gør brug af disse tilbud.
Automobile Academy Styria (AAS)
Som led i AC Styrias nye strategi 2011 vil man i endnu højere grad udvikle regionen
til et internationalt knudepunkt for viden og uddannelse relateret til automobilindustrien. Automobile Academy Styria skal være med til at realisere dette.
Med 4 universiteter, det næststørste private forskningsinstitut i Østrig – Joanneum
Research - flere kompetencecentre og selvfølgelig FH Joanneums tilstedeværelse i
regionen er der ikke behov for nye institutioner. Initiativet går derimod ud på at skabe
en sammenhæng mellem de eksisterende uddannelser – og øge den mængde viden,
der formidles ud af forskningsresultaterne.
Ideen til udviklingen af dette uddannelsesnetværk kom fra Magna Steyrs direktør.
Udviklingen af AAS er sket i samarbejde mellem AC Styria og den prominente professor Erich Hödl fra Technische Universität Graz. Udviklingstiden for AAS har været
ca. 2 år. Der er oprettet et projektteam, hvor alle uddannelsesinstitutioner er repræsenteret. Projektteamet ledes af Peter Gössler.
Man regner med omkring 600 deltagere per år. Det årlige budget er 700.000, hvoraf
400.000 kommer fra regionen og fra staten.
AAS har siden april 2007 udbudt kurser og undervisningsforløb, der er målrettet den
enkelte virksomheds behov for så vidt angår niveau, fagligt indhold og forløbets karakter, jf. boksen nedenfor.
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Tilbud i Automotive Academy Styria
Tre niveauer:
Premium: Målrettet personer med kandidateksamen (universitet/Fachhochule)
Medium: Målrettet mestre og faglærte på tilsvarende niveau
Basic: Målrettet ufaglærte samt personer fra andre brancher
Tre typer af indhold:
Automotive Technology: Alt det, der for køretøjer til at bevæge sig - især fokus på elektronik,
mekatronik, sensorik og aktuatorik
Automotive Business: Alt hvad der relaterer sig til forretningsudvikling, handel og strategi:
soft –skills, ledelse, personlighedsudvikling, viden om marekdet, trendsetting
Automotive Periphery: Alt hvad der vedrører regionen og virksomhederne i relation til bilindustrien: casestudier, benchmarking, udviklingstendenser, best-practice fra andre regioner, etc.
Fire typer af undervisningspakker:
Automotive Open University: Regelmæssige aftenarrangementer (”Trends erkennen, Impulse
setzen, von den Besten lernen”. Foredrag af absolutte top fagfolk fra fx universiteter omkring
topaktuelle emner og nye tendenser).
Automotive Customised Training: Det der i dag ligger i qualifications.net ( ”Qualifizieung im
lernenden Netzwerk”)
Automotive Summer Academy: Blockseminarer rettet mod internationale spillere fra automobilindustrien. Kombineres med tilbud i Styrias kultur- og naturfaciliteter. (”Internationalen
Wissendurst mit erfrischenden Sommerangeboten stillen”).
Automotive Core Competences: (“Zertificierte Qualifikation für Jeden”).
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4. Culminatum8

Regionalt udviklingsselskab og paraplyorganisation for klyngeindsatsen i Helsinki-regionen.

4.1.

Resume

Culminatum fungerer i dag som paraplyorganisation for Helsinki- regionens klyngeindsats, der i dag omfatter ni forskellige klynger inden for områder med stort fremtidigt vækstpotentiale.
Culminatum har haft ansvar for klyngeindsatsen siden 1995 og opbygget betydelig
erfaring med udvikling og facilitering af klynger og fremhæves som blandt de mest
succesfulde regionale operatører under Finlands nationale klyngeprogram Centres of
ekspertise.
Culminatum er organiseret som et aktieselskab, der ejes i fællesskab af universiteter,
regionale myndigheder, science parks og branche organisationer. Selve organiseringen er således et interessant eksempel på et formaliseret ”triple Helix”-samarbejde
blandt regionale erhvervspolitiske aktører.
Klyngearbejdet i Helsinki regionen har resulteret i en række konkrete resultater og
erfaringer, som vurderes at være særligt relevante i en dansk sammenhæng. I denne
case er det valgt at gå i dybden med tre områder, hvor klyngearbejdet i Helsinki kan
siges at være eksponent for god praksis. Eksemplerne er alle hentet fra Software
business klyngen, der anses for at være en af de mest succesfulde klynger som
Culminatum har det overordnede ansvar for.
Det drejer sig om følgende tre områder:
1) Identifikation og analyse
I software business klyngen gennemføres hvert år omfattende analyser af klyngens
udvikling og udfordringer. Et centralt element i dette arbejde er en årlig State-of-thenation survey, som beskriver og analyserer udvikling, ufordringer og muligheder for
klyngens virksomheder.
2) Information- og videndeling
I software product business klyngen er det lykkedes at skabe en yderst velfungerende portal for information og videndeling i klyngen. I casen sættes fokus på at beskrive, hvad der ligger bag succesen.
3) Skræddersyet forskning og uddannelse
For at styrke innovationskapaciteten og den langsigtede konkurrenceevne i klyngen
er der etableret en særlig forskningsenhed og særlige uddannelser målrettet klyngens virksomheder. Casen sætter fokus på at beskrive den forudgående proces og
det konkrete indhold i dette initiativ.

8

Casestudiet om Culminatum er gennemført af Jens Bjerg Carlsen, FORA
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4.2.

Fakta om Culminatum

I Helsinki-regionen har man siden midten af 1990’erne arbejdet med udviklingen af
regionale erhvervsklynger. Helsinki-regionens udviklingsselskab Culminatum har det
overordnede ansvar for klyngeindsatsen, der i dag omfatter 9 klynger af varierende
størrelse og ”modenhed”.
Hovedformålet med klyngeindsatsen har været at skabe en mere robust og diversificeret regional erhvervsstruktur gennem udviklingen af styrkepositioner inden for erhvervsområder med stort vækstpotentiale.
Figur 4.1: Fakta om Helsinki Region

Culminatum har ansvar for centrale dele af den regionale erhvervsudvikling i hele
Helsinki regionen med i alt 1,2 mio. indbyggere (heraf 560.000 i Helsinki kommune),
9 universiteter, 61.500 virksomheder.
Kort om Culminatum


Culminatum er ejet i fællesskab af erhvervsorganisationer, universiteter/videnmiljøer samt regionens offentlige myndigheder (kommuner og regionsråd)



Culminatum har to hovedansvarsområder: 1) Udvikling af og opfølgning på
Helsinki-regionens erhvervsudviklingsstrategi, 2) Ansvarlig for regionens arbejde med klyngeudvikling



Culminatum har siden oprettelsen i 1995 været Helsinki-regionens operatør
på det nationale klyngeudviklingsprogram Centres of expertise.



I dag er Culminatum paraplyorganisation for 9 klynger:
o

Software product Business cluster

o

Environmental Technology cluster

o

Food Processing Development cluster

o

Health Bio cluster
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o

Living cluster

o

Nano and Micro Systems and Future Materials

o

Tourism and Experience Industry

o

Ubiquitous Computing

o

Well-being cluster



Software Product Business klyngen, der er en national klynge med stærk
forankring i Helsinki regionen, er den største af de 9 klynger.



I alt omfatter Software product business klyngen 183 virksomheder, heraf er
de 109 lokaliseret i Helsinki regionen. Klyngen har godt 12.000 beskæftigede
og en årlig omsætning på 1,3 mia. euro, heraf eksport på 0,5 mia. euro.

4.2.1. Organisering af Culminatum
Culminatum er organiseret som et aktieselskab, hvor kommuner, regionsråd, videnstitutioner, forskerparker og erhvervsorganisationer alle er ejere. Der er tilknyttet
en bestyrelse bestående af repræsentanter fra ejerkredsen.
Figur 4.2: Ejerkredsen bag Culminatum

Culminatum er således et konkret eksempel på et formaliseret triple-helix samarbejde, hvor offentlige myndigheder, videninstitutioner og erhvervslivet har samlet ansvaret for centrale dele af det regionale strategi- og udviklingsarbejde i det fælles selskab.
Culminatum har ca. 15 medarbejdere, hvoraf de 5-7 arbejder med klyngeudvikling på
fuldtid. Derudover har Culminatum udliciteret arbejdet med enkelte af klyngerne til
regionens Science parks ligeledes svarende til 5-7 personer.
Culminatum råder over et årligt budget på ca. 2,0 mio. euro til basisfinansiering af
klyngearbejdet. Midlerne kommer som en fifty-fifty finansiering fra hhv. det nationale
Centres og Expertise program og fra regionens myndigheder.
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Figur 4.3: Culminatums mission og prioriteter

Culminatum har i perioden 2007-2013 det overordnede ansvar for ni regionale klyngesekretariater.
Et typisk klyngesekretariat består af en erfaren projektkoordinator og 1-2 medarbejdere. Til hver klynge er der desuden etableret et advisory board bestående af repræsentanter fra virksomheder og videninstitutioner i klyngen.
De enkelte klyngesekretariater har vide rammer til selv at tilrettelægge deres arbejde
og igangsætte aktiviteter og projekter, der vurderes relevante for den specifikke klynge.
Typiske aktiviteter som varetages af sekretariaterne er; kortlægning og analyse af
klyngen, netværksskabelse mellem virksomheder og virksomheder og forskningsinstitutioner, afholde seminarer og workshops, udvikling af strategi og vision for klyngen, initiere innovationsprojekter mellem virksomhederne og andre initiativer, der kan
styrke rammebetingelserne for klyngernes udvikling samt koordinere nationale og
regionale tiltag, så de bedst muligt understøtter klyngens udvikling.

4.3.

Baggrund og drivkræfter

Finland topper i dag de internationale ranglister over de mest konkurrencedygtige
lande i verden og Helsinki regionen er i dag en af de mest konkurrencedygtige regioner i Europa. På European Competetiveness index 2006 rangerer Helsinki regionen
som nummer to på listen over EU's mest konkurrencedygtige regioner kun overgået
af Bruxelles.
Men tilbage i begyndelsen af 1990’erne var situationen en ganske anden. Den Finske økonomi var i krise og det gjaldt også for Helsinki Regionen, der i løbet af kun tre
år i begyndelsen af 1990’erne mistede 100.000 job.
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4.3.1. Målrettet national og regional indsats for øget vækst
Den dybe økonomiske recession var baggrunden for en række erhvervspolitiske
initiativer fra både nationalt og regionalt hold, med henblik på at skabe rammerne for
fornyet vækst og udvikling.
Fra nationalt hold blev der igangsat et nationalt Centres og Expertise program, der
har til formål at fremme udviklingen af erhvervsmæssige styrkepositioner på tværs af
de finske regioner.
Det nationale expertise-program har til formål at styrke og forny det erhvervsmæssige fundament i de finske regioner. Expertise-programmet yder støtte til driften af et
lille regionalt sekretariat (1-3 personer) inden for hver klynge. I perioden 2007-2013
er der udpeget 13 nationale fields of expertise. Under hver af disse er der typisk 2-4
regionalt forankrede centres of expertise – ét af disse regionale centre udpeget til
national koordinator.
Expertise-programmet har spillet en central rolle for udviklingen af klyngeinitiativer i
alle de finske regioner.
Krisen i begyndelsen af 1990’erne var også den direkte anledning til etableringen af
Culmuinatum. For at vende den negative regionale udvikling satte ledende erhvervsfolk, borgmestre og ikke mindst rektorerne fra regionens universiteter sig i spidsen for
et arbejde med at styrke innovationskapaciteten i regionen.
Et af de konkrete initiativer var etableringen af et fælles regionalt udviklingsselskab Culminatum, der bl.a. fik ansvar for at skabe rammer for udviklingen af en mere diversificeret erhvervsstruktur baseret på videnintensive erhvervsområder med stort
vækstpotentiale. Culminatum blev som led heri også udpeget til regionens operatør
af det nationale centres of expertise-program.

4.4.

Resultater og udvikling

Culminatum har gennem de seneste 10-12 år opbygget betydelig erfaring med facilitering og udvikling af regionale klynger og antallet af klynger i Helsinki regionen er
gradvist blevet udvidet.
Culminatum anses for at være blandt de mest succesfulde operatører under det nationale Centres of Expertise-program. For alle de klynger som Culminatum arbejder
med, er det lykkedes at samle og engagere virksomheder, uddannelsesinstitutioner
og erhvervsfremmeaktører i regionen i arbejdet med at styrke de regionale rammebetingelser.
Men klyngerne er samtidig meget forskelligartede, hvor nogle er veletablerede, modne klynger, mens andre er relativt små og spirende klynger. Og nogle klyngesekretariater har fokuseret målrettet på at udvikle klyngespecifikke rammebetingelser gennem adskillige år, mens andre klyngeinitiativer først er etableret i de seneste år.
Der er ikke foretaget en samlet opgørelse af de konkrete resultater på tværs af de ni
klynger. Men der er ingen tvivl om at nogle klynger har været meget succesfulde og
skabt en række konkrete resultater, mens andre klynger kun kan fremvise få konkrete
resultater blandt - andet fordi de har haft fokus på at skabe netværk og øget samarbejde mellem virksomhederne og på tværs af de mange regionale aktører.
Eksempler på resultater af klyngeindsatsen
Af de ni klynger som Culminatum har ansvar for er Software Business Klyngen blandt
de mest succesfulde.
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Klyngen har været i stærk vækst både omsætningsmæssigt og beskæftigelsesmæssigt. I perioden 1999-2005 blev omsætningen i klyngens virksomheder øget fra 600
mio. euro til 1.200 mio. euro og antallet af beskæftigede i klyngens virksomheder er
øget fra knap 8000 beskæftigede i 1999 til godt 12.000 beskæftigede i 2005.
Klyngeorganisationen for Software Product Business-klyngen har spillet en central
rolle i forhold til at udvikle og styrke de klyngespecifikke rammebetingelser i regionen.
Blandt de konkrete resultater kan nævnes:


Software Business Lab: Etablering af en specialiseret forskningsenhed
”Software Business Lab”, ved Helsinki Tekniske universitet, som udfører anvendelsesorienteret forskning i samarbejde med klyngens virksomheder og
udbyder særlige uddannelsesforløb målrettet virksomhederne i software
klyngen.



Software Product Cluster vision 15:40: En fælles vision for klyngens udvikling frem mod 2015. Visionen er udviklet i dialog med op mod 400 aktører
i klyngen og danner grundlag for det fremadrettede arbejde med at styrke
rammerne for klyngens fortsatte udvikling.



Internationalization Handbook: Der er udarbejdet en håndbog i internationalisering målrettet software virksomheder mhp, at virksomhederne i klyngen
kan analysere og vurdere deres internationaliseringsparathed. Samtidig er
håndbogen et vigtigt redskab for rådgivere, der arbejder med at hjælpe klyngens virksomheder i deres internationaliseringsproces.



The National Software Industry Survey: En omfattende survey, der gennemføres årligt blandt klyngens virksomheder med henblik på at analysere
klyngens udvikling og identificere barrierer for klyngens udvikling.



Classification of the Software Product Cluster: Der er gennemført en omfattende kortlægning og analyse med henblik på at kategorisere og forstå de
forskellige sub-clusters som klyngen består af.



Business Development and Internationalization Programs: Der er udviklet en række forskellige programmer der gør det muligt for klynges virksomheder at få eksperthjælp og anden rådgivning i forbindelse med internationaliseringsprocessen.



SWbusiness Café/Breakfast Meetings: Er månedlige uformelle møder hvor
repræsentanter fra klyngens virksomheder og relevante videnmiljøer mfl.
mødes for at netværke og få ny viden i form af oplæg og workshops.

Udover aktiviteter som de ovenfor nævnte, er Culminatum endvidere lykkedes med at
af få regionens mange erhvervspolitiske aktører til at bakke op om en fælles langsigtet regional erhvervsudviklingsstrategi med en lang række konkrete initiativer til øget
vækst. Udviklingen af regionens klynger udgør en central del af den fælles strategi.9

4.5.

Strategi og aktiviteter

Som det fremgik af figur 3 er det Culminatums overordnede mission ”to combine the
capacities of universities, business sector and local government in order to catalyse
knowledge based industries.”
Nedenstående figur 4 er en generel illustration af Culminatums arbejdsområde. For
at gennemføre missionen samarbejder Culminatum med de mange erhvervspolitiske
aktører i regionen.

9

Se. http://www.culminatum.fi/content_files/InnovationStrategy.pdf
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Figur 4.4: Culminatums væsentligste samarbejdspartnere

´
Overordnet set består Culminatums arbejde i at udvikle, formulere og skabe regionalt
ejerskab til en fælles regional udviklingsstrategi på tværs af universiteter, science
parks og incubatorer, regionale myndigheder og regionens virksomheder, samt at
initiere konkrete projekter, der kan styrke regionens rammebetingelser.
Arbejdet med de 9 regionale klynger udgør et helt centralt element i Culminatums
arbejde. Det er i høj grad sekretariaterne for de enkelte klynger, der spiller rollen som
katalysator for udviklingen af videnbaserede erhvervsklynger.
I det følgende sættes særligt fokus på at beskrive arbejdet som foregår inden for
Software product business klyngen, der som nævnt hører til blandt de mest succesfulde klynger.

4.5.1. Organisering og arbejdsopgaver for software product business klyngen
Sekretariatet for Software product business klyngen består - på linie med de øvrige
klynger - af tre medarbejdere: en sekretariatsleder, der har det overordnede ansvar
for klyngeindsatsen og to medarbejdere, der arbejder med konkrete projekter inden
for klyngen. Derudover er der tilknyttet en kommunikationsmedarbejder til sekretariatet.
Sekretariatslederen har en uddannelse som IT-ingeniør og har stor arbejdserfaring
inden for software-området. Hun har bl.a. indgået i ledelsen i flere software virksomheder. Samtidig fremhæves hendes gode evner til at skabe netværk, samt en god
forståelse af spillereglerne i den offentlige sektor. De øvrige medarbejdere har en
samfundsvidenskabelig uddannelse og kun i mindre udstrækning erfaring fra arbejde
i den private sektor.
Klyngesekretariatet har fysisk til huse i Helsinki-regionens store teknologipark Otaniemi i byen Espoo, i en af de forskerparker/inkubatorer som Technopolis Ventures
driver.
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Placeringen fremhæves som en klar fordel, der sikrer, at medarbejderen i klyngesekretariatet dagligt har kontakt med mange af de små iværksættervirksomheder inden
for klyngen.
Hidtil har det været helt gratis for virksomhederne at gøre brug af de tilbud som klyngeorganisationen udbyder, men det er planer om at indføre en form for begrænset
brugerbetaling i form af medlemskontingent eller deltagergebyr.
De væsentligste aktiviteter som klyngesekretariatet har ansvar for er:


Kortlægning og analyse af klyngen

Grundige klyngeanalyser er nødvendige for at skabe legitimitet og sikre fokus i
klyngearbejdet og for at kunne monitorere og følge klyngens udvikling fra år til år.
Traditionel branchestatistik er utilstrækkelig i forhold til at foretage grundige klyngeanalyser. Der er behov for at analysere klyngen med udgangspunkt i enkeltvirksomheder (eller dele af enkeltvirksomheder). Der er behov for tæt dialog og
kontakt med nøglevirksomheder og videninstitutioner i klyngen for at identificere
og forstå klyngens fremtidige udfordringer. Surveys, interview og foresight studier
er ofte nyttige og nødvendige redskaber. Se under afsnittet ”God praksis” for en
uddybende beskrivelse af, hvordan klyngesekretariatet for software product business klyngen arbejder med kortlægning og analyse af klyngen.


Udvikling af vision og strategi i samarbejde med klyngens aktører

Det er vigtigt at skabe en fælles identitet og forståelse af klyngen og dens udfordringer og udviklingsmuligheder.
Klyngesekretariatet har stået i spidsen for en proces, hvor op imod 400 personer
fra klyngens virksomheder og videnmiljøer mv. har formuleret en fælles vision,
der danner grundlag for klyngearbejdet.
Vision 15:40 (Finnish Software Product Cluster Vision for 2015)
"By 2015 the software product cluster will be a new cornerstone of the Finnish economy playing a significant role in the value chains of other industries. At least 40 companies will be global leaders or in the top three in their chosen sectors."



Udvikling og vedligehold af informationsportal for klyngen

Klyngesekretariatet har etableret en yderst velfungerende informationsportal, der
både fungerer som hjemmeside for klyngen og samtidig indeholder omfattende
viden om virksomhederne i klyngen. Via informationsportalen er der bl.a. adgang
til en database med virksomhedsprofiler for virksomhederne i klyngen og der annonceres dagligt nyheder om nye analyser, ny forskning mv. af relevans for klyngens virksomheder. Klyngesekretariatet har bl.a. lavet en aftale med kommunikationsstuderende ved Helsinki Universitet der som en del af deres uddannelse
samler nyheder og vedligeholder informationsportalen. Se under afsnittet ”God
Praksis” for en uddybende beskrivelse af arbejdet med informationsportalen.


Netværksaktiviteter og seminarer (breakfast meetings, Software café
mv.)

Klyngesekretariatet afholder løbende seminarer og netværksarrangementer om
relevante emner for klyngens virksomheder. Bl.a. afholdes månedlige ”Breakfastmeetings”, der er uformelle møder, hvor ledere fra klyngens virksomheder, vide-
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ninstitutioner mv. kommer forbi og spiser morgenmad. Typisk er der inviteret en
oplægsholder til at fortælle om et emne som virksomhederne har valgt. Derudover afholdes løbende seminarer og workshops med relevante oplægsholdere
fra ind- og udland.


Matchmaking og facilitering af konkrete samarbejdsprojekter

Medarbejderne i klyngesekretariatet bistår ofte virksomhederne i udvikling og facilitering af konkrete udviklingsprojekter. Arbejdet kan både bestå i matche virksomheder og videninstitutioner, der ønsker at indgå i konkrete innovationssamarbejder og bistå i formuleringen af projekterne. Ofte hjælper klyngesekretariatet
også med at finde finansiering til projekterne, bl.a. ved at skrive ansøgninger til
nationale programmer mv.


Udvikling af skræddersyede rammebetingelser

Klyngesekretariatet fungerer ofte også som katalysator og indpisker i forhold til at
udvikle skræddersyede rammebetingelser målrettet klyngens virksomheder. Det
kan fx handle om at gå i dialog med relevante uddannelsesinstitutioner om at udvikle nye typer af uddannelser eller igangsætte forskningsprojekter inden for områder hvor virksomhederne har peget på konkrete behov. Se under afsnittet ”God
praksis” for en uddybende beskrivelse af, hvordan klyngesekretariatet arbejder
med at styrke de klyngespecifikke rammebetingelser.


Dialog og lobbying i forhold til nationale initiativer mv.

Medarbejderne i klyngesekretariatet inviteres ofte med i nationale arbejdsgrupper
omkring udviklingen og evalueringen af nationale programmer. Der er også eksempler på at klyngesekretariatet har identificeret konkrete behov blandt virksomhederne som som har ført til etableringen af nye nationale programmer. Bl.a.
har arbejdet med at undersøge barrierer for internationalisering af software klyngen ført til et nationalt program for ”Global clusters”
Culminatum peger på tre centrale forhold som har været vigtige for de mest succesfulde klynger.
1. Man har haft held til at rekruttere en engageret koordinator med betydelig erfaring fra den private sektor og en god forståelse af spillereglerne i politisk
ledede offentlige organisationer.
2. Man har valgt at åbne for et bredere nationalt klyngefokus frem for et regionalt fokus ud fra en betragtning om at virksomhederne har relationer til virksomheder fra hele landet.
3. Grundige analyser har været med til at sikre legitimitet og bred opbakning til
klyngearbejdet
Klyngeaktiviteterne har haft et stærkt internationalt fokus. Konkrete eksempler aktiviteter er fx: seminarer med udenlandske oplægsholdere, matchmaking med udenlandske samarbejdspartnere, bistand i forbindelse med at trænge ind på udenlandske markeder fx i form af fælles eksportfremstød og repræsentation på internationale
messer mv. Alt sammen opgaver som især mindre virksomheder kan have svært ved
at klare på egen hånd.

4.6.

Tre eksempler på god praksis i Culminatum

I det følgende er der valgt at beskrive tre eksempler på særlig god praksis fra arbejdet i med Software product business klyngen. Det drejer sig om:
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1) Identifikation og analyse af klyngen
2) Etablering af informationsportal for klyngen
3) Skræddersyede uddannelser og målrettet forskning

4.6.1. God praksis: Identifikation og analyse
Klyngesekretariatet for software product business klyngen har gennem en længere
årrække arbejdet med at analysere og beskrive klyngen og dens udvikling fra år til år.
Formålet med analysearbejdet har været at skabe overblik over klyngen og dens
virksomheder, at kunne overvåge klyngens udvikling fra år til år, men også at få virksomhedernes vurdering af de regionale rammebetingelser med henblik på at identificere konkrete barrierer for deres fortsatte udvikling. Samtidig peges der på at grundige analyser er nødvendige for at skabe fælles identitet og sikre legitimitet i arbejdet.
Analysearbejdet bygger både på traditionel industri- og branchestatistik, på en grundig årlig survey blandt virksomhederne i klyngen og på interview med nøglevirksomheder, forskere og brancheorganisationer mv.
Figur 4.5: Tekes analyse af brancher i vækst

Hvorfor software products?
Baggrunden for at fokusere på software klyngen var bl.a. en national analyse gennemført af Tekes, der pegede på at Software products var et område i hastig global
vækst og samtidig et område, hvor finske virksomheder besidder et stort potentiale.
Vurderingen baserede sig bl.a. på, at der var et stort antal finske virksomheder inden
for software-området og at området havde oplevet betydelig vækst op gennem
1990’erne.
Samtidig pegede en række forskere inden for området og virksomhedsledere fra
succesfulde software virksomheder på, at det var et område med stort fremtidigt potentiale hvor Finland havde gode forudsætninger for at gøre sig gældende.
På den baggrund indledte klyngesekretariatet et arbejde med at beskrive og analysere klyngen. Analysearbejdet forløber i tre overordnede trin.
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Identifikation og beskrivelse af enkeltvirksomheder



Kortlægning af klyngen i sub-klynger



Årlig State-of-the nation survey blandt klyngens virksomheder

Identifikation og profilbeskrivelser af enkeltvirksomheder
Det indledende analysearbejde viste hurtigt at traditionel industristatistik var for
grovmasket og ikke i tilstrækkelig grad kunne anvendes til at beskrive klyngen. Der
indledtes derfor et arbejde med at identificere de enkelte virksomheder i klyngen og
udarbejde profil de enkelte virksomheder mht. forretningsfokus, størrelse, omsætning, vigtigste eksportmarkeder, osv.
Første skridt var at gennem gå samtlige enkeltvirksomheder inden for udvalgte brancher med henblik på at afgøre om virksomheden arbejder med software produkter.
Denne liste over virksomheder blev derefter suppleret og udbygget med yderligere
virksomheder via dialog med centrale personer i branchen, brancheorganisationer og
nøglepersoner ved relevante videnmiljøer.
Den enkelte virksomhedsprofiler er samlet i en database, der er tilgængelig via klyngens webportal. Her har virksomhederne også mulighed for løbende at opdatere
deres profiler og nye virksomheder, der ønsker at indgå i klyngen kan oprette en
profil.
Virksomhedsdatabasen har vist sig at være et nyttigt redskab både for virksomhederne, der bruger den til at finde relevante samarbejdspartnere internt i klyngen.
Virksomhederne er således flittige til selv at opdatere deres profil i databasen, som i
dag indeholder opdaterede profiler for 1200 virksomheder.
Databasen er imidlertid også et nyttigt redskab for klyngesekretariatet, der har nem
adgang til både kontaktoplysninger mv. om virksomhederne.
Mapping af klyngen – subklynger og relationer
På baggrund af viden om virksomhedernes forretningsområde mv. og et større antal
interviews med virksomhedsledere, brancheorganisationer eksperter mv. blev der
udarbejdet nedenstående mapping af software product klyngen og dens sub-klynger.
Formålet med denne mapping var først og fremmest at skabe en fælles forståelse af,
hvad software product business klynger består af og hvad den ikke består af, at få et
mere detaljeret billede af hvor klyngen står særligt stærkt samt bedre at forstå relationerne mellem de forskellige områder.
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Figur 4.6: Mapping af software product business klyngen

Klyngesekretariatet har været primus motor bag en årlig state-og-the-nation surveyanalyse af den finske software klynge. Analysen er gennemført systematisk hvert år
siden 1999 og giver en grundig beskrivelse af klyngens udvikling.
Den årlige analyse har dels til formål at måle på udviklingen i antallet af virksomheder, antal medarbejdere, omsætning og eksport i klyngen. Men analysen fokuserer
også på at identificere de væsentligste barrierer for klyngens fortsatte udvikling og
identificere nye vækstmarkeder og anden form for viden, der kan danne grundlag for
at styrke de klynge specifikke rammebetingelser.
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Figur 4.7: Eksempler fra den årlige survey

Analysen bygger på et spørgeskema, der er udviklet af Software business Lab, der er
en specialiseret forskningsenhed ved Helsinkis Tekniske Universitet. Sørgeskemaet
sendes hvert år til virksomhederne, der indgår i klyngedatabasen.
Hvert år gøres der de betydelig indsats for at få så mange som muligt til at besvare
spørgeskemaet, og det sikres bl.a. altid, at de store spillere i klyngen alle udfylder
skemaet.
Analysen er finansieret i et samarbejde mellem den nationale brancheorganisation
for software-området, Tekes og det nationale Centres of expertise-program.

God praksis: Informationsportal for klyngen
Det er lykkedes at skabe en yderst velfungerende informationsportal for klyngen, der
spiller en central rolle for arbejdet med at skabe en stærkere klynge-identitet og understøtte fælles videnopbygning blandt aktørerne i klyngen. Her annonceres nye
rapporter, nye forskningsresultater, afholdelse af netværksarrangementer, opdaterede virksomhedsbeskrivelser og oplysninger om nye virksomheder, der engagerer sig
i klyngen osv.
Det er typisk en meget vanskelig opgave at etablere en portal som virksomheder og
andre aktører i klyngen benytter aktivt. Meget ofte ender hjemmesider og portaler
med at være uaktuelle og uden effekt efter kort tid.
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Figur 4.8: Informationsportal

Når Culminatum og klyngesekretariatet for software business klyngen har fået succes
med deres portal skyldes det primært tre forhold:
1) Brugervenligt interface
Informationsportalen giver mulighed for, at virksomheder og videninstitutioner i klyngen selv kan lægge nyheder på portalen. Der er udviklet et simpelt, men velfungerede system, som gør det muligt for alle aktører i klyngen at annoncere nyheder på
portalen.
Ved hjælp af en funktion på hjemmesiden, kan alle i princippet skrive en nyhed, fx om
at en af virksomhederne i klyngen udvider, at universitetet har afsluttet et vigtigt
forskningsprojekt osv.
Det at samtlige virksomheder og organisationer i klyngen kan bidrage er med til at
sikre en konstant strøm at aktuelle og relevante nyheder.
2) Kontrakt med Helsinki Universitet om opdatering og redigering
Klyngesekretariatet har indgået en kontrakt med studerende ved kommunikation på
Helsinki universitet om at være redaktør af de mange indlæg, som kommer fra klyngens aktører. Derudover står de kommunikationsstuderende også for dagligt at ind-
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samle, redigere og formidle relevante nyheder på portalen. Da dette indgår som et
led i det praktiske projektarbejde i kommunikationsuddannelsen er det meget begrænset hvad de får at penge for denne opgave.
Men det spiller en vigtig rolle for aktualiteten på portalen, at der dagligt er opdaterede
nyheder af relevans for virksomhederne og det er med til at sikre at virksomhederne
lægger vejen forbi portalen, og også selv begynder at lægge nyheder ud.
3) Virksomhedsdatabasen som en integreret del af portalen
Databasen med virksomhedsprofiler indgår som en del af portalen, og det fremhæves som en klar fordel. Virksomhederne i klyngen vil gerne kunne følge med i hvad
der sker i de andre virksomheder og det giver databasen til en vis grad mulighed for.
Der er bl.a. indbygget en funktion som sikrer at hver gang en virksomhed har været
inde og foretage ændringer og opdateret sin profil så annonceres det som en lille
nyhed på portalen. Dette simple tiltag er med til at sikre en løbende strøm af nyheder
og give mulighed for at følge lidt med i udviklingen blandt klyngens virksomheder.
Informationsportalen har et stort antal daglige besøgende, der kommer for at tanke
nyheder om alt fra:


Business news



Nye forskningsresultater og analyser



Offentlige programmer



Netværksarrangementer, Seminarer



Opdaterede virksomhedsprofiler i klyngedatabasen

www.swbusiness.fi har 80.000 hits og 320.000 sidevisninger pr. måned (2005) og der
ligger for tiden ca. 1200 detaljerede virksomhedsprofiler i databasen, heraf er de 550
egentlige software virksomheder

4.6.2. God praksis: Skræddersyet uddannelse og målrettet forskning
Klyngesekretariatet for Software klyngen har bl.a. været katalysator for etablering af
Software business Lab (SBL). SBL er del af Department of computer sciences and
engineering ved Helsinki University of Technology, og står blandt andet for at gennemføre en række konkrete forskningsprojekter i samarbejde med virksomheder
inden for klyngen og for at udbyde skræddersyede uddannelsesforløb målrettet software klyngen.
Det var oprindeligt styregruppen for Software Product Business klyngen, der består
af repræsentanter for en række førende softwarevirksomheder samt repræsentanter
fra de inkubatorer, der er specialiseret inden for software-området, der pegede på
behovet for et multidisciplinært forskningsmiljø målrettet software-klyngen.
Det lykkedes, at overbevise Helsinki Tekniske Universitet om at der var en efterspørgsel og et behov for en specialiseret forskningsenhed med fokus på virksomhedsrettet og anvendelsesorienteret forskning.
Software Product Business Lab er en del af et større erhvervsrettet forskningscenter
ved navn BIT, der går på tværs af fakulteterne på Helsinki Tekniske Universitet.
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Figur 4.9: Det erhvervsrettede forskningscenter BIT

SBL har ca. 20 forskere, der udfører anvendelsesorienteret forskning og undervisning
inden for organisering, produktudvikling og internationalisering af software virksomheder.
Forskergruppen bag SBL består af internationalt anerkendte forskere inden for et
bredt felt af discipliner som fx industrial management, business administration, software engeneering, naturvidenskab mv.
En betydelig del af SBL’s forskning udføres i samarbejde med førende finske softwarevirksomheder, branche organisationer og offentlige myndigheder som fx den
nationale teknologistyrelse TEKES.
Områder som SBL udfører forskning inden for dækker bl.a.:


the strategic management of software business



internationalization of software business



software entrepreneurship



marketing in the software industry



software technology management



the financing of software ventures



software engineering



software industry analysis



research, technology, and innovation policy in the software area



the development of state-of-the-art empirical research methodology

Forskningsprojekterne er typisk multidiciplinære og tager udgangspunkt i konkrete
problemer som udspringer af virksomhedernes arbejde.
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Som eksempel på virksomhedsrettede aktiviteter som SBL har ansvar for kan bl.a.
peges på projektet ”Internationalisation Clinic”
Internationalisation Clinic
Internationalisation Clinic er et samarbejde mellem SBL og virksomheder i softwareklyngen. Projektet har til formål at styrke internationaliseringen af den finske software
industri.
Der er tale om et samarbejdsprojekt, hvor ledere fra førende virksomheder i softwareklyngen sammen med forskere fra SBL i fællesskab analyserer og udvikler internationaliseringsplaner for klyngens virksomheder.
Udbyttet for de deltagende virksomheder er bl.a. at de får bistand til at udvikle en
internationaliseringsplan for deres virksomhed, og samtidig får de sparring fra forskergruppen i forbindelse med den konkrete implementering af internationaliseringsstrategien. For forskerne giver samarbejdet en indsigt i de konkrete problemer som
software virksomhederne står overfor.
Uddannelser målrettet virksomheder i softwareklyngen
Udover de erhvervsrettede forskningsprojekter udbyder SBL også en række uddannelsesforløb, der er udviklet i samarbejde med virksomheder i software klyngen.
Der udbydes både kurser på grunduddannelsen og på overbygningsniveau. I foråret
2007 udbydes følgende fire forløb af SBL:
T-128.4200, Management of a Software Company
T-128.5400, Software Entrepreneurship Seminar
T-128.6790, Special Course in Software Business
T-128.7900, Thesis seminar in Software Business
Fællesnævneren for de kurser som udbydes af SBL er, at de har til formål at give den
studerende en indgående forståelse af software business området, bl.a. forhold vedrørende prisfastsættelse og positionering af software produkter, ledelse og strategi i
software virksomheder samt viden om vækst og internationalisering af software virksomheder. For samtlige kurser gælder det endvidere at de er tilrettelangt som en
kombination af teori og casebaseret undervisning bygget op om konkrete
problemstillinger hentet fra virksomheder i og uden for klyngen.
Formålet er at give de studerende den nødvendige viden og kompetencer til at kunne
lede en software virksomhed eller til at kunne starte egen software virksomhed.
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5. SubSea 10

Fra uformel klynge til formel organisering og fremdrift

5.1.

Resume

NCE SubSea er en klyngeorganisation for virksomheder i Bergenområdet. Klyngens
medlemmer beskæftiger sig med installation, drift og vedligeholdelse af undervandsinstallationer.
SubSea casen er først og fremmest interessant, fordi det er et eksempel på, hvordan
en succesfuld moden klynge kan opnå endnu større succes ved etableringen af en
klyngeorganisation. Klyngens organiseringsproces begyndte i 2004 og kulminerede
med opnåelse af Norwegian Centre of Expertise (NCE)-status i 2006.
I forhold til de fremadrettede læringsperspektiver er det specielt i forhold til den analyse- og identifikationsprocessen, der førte til valg og organisering af klyngen, at der
kan udledes spændende erfaringer fra SubSea casen. Samtidig er det også spændende at et nationalt top-down klyngeprogram i dette tilfælde synes at have stimuleret og styrket de eksisterende bottom-up bevægelser. Sådan bør det naturligvis være
– men det er absolut ikke altid det fungerer så optimalt som i denne case.
Derudover er der, selvom det er en ung klyngeorganisation, mange spændende læringselementer:
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Identifikationsanalyserne har typisk været kvalitative og baseret på en bottom-up tilgang. Det var en central succesfaktor at man i identifikationsprocessen havde den rigtige bemanding allerede i starten. Rigtig bemanding er i
denne sammenhæng personer med troværdighed i branchen.



Koblingen til nationale kompetencemiljøer bidrog til at koble initiativet til
lignende initiativer i andre dele af Norge og til nationale finansieringsprogrammer. Kombinationen af lokale og nationale kompetencer og kontaktnet
var således en vigtig succesfaktor.



Klyngens organisering viser, at det er muligt at lave modeller, hvor virksomheder og andre ikke behøver at indgå i formelle aktieselskaber. Dette
kan være særligt vigtigt når virksomhedernes hovedkvarter ligger uden for
regionen/klyngen. En statslig højskole blev central i etableringen af aktieselskabet, mens virksomhederne og de andre aktører organiserede sig i en forening i tæt samspil med aktieselskabet. Samspillet med højskolen har medført, at der på relativt kort tid blevet oprettet en specialiseret ingeniøruddannelse, der specifikt er målrettet SubSea –klyngens behov.



Klyngeinitiativets omdrejningspunkt er fem faglige fora, der har store
bemyndigelser. Foraene ledes af personer, som er deltidsansat i selskabet.
Lederne af disse fora udgør sammen med projektlederen en ledergruppe.



Klyngeinitiativet finansieres af mange aktører. Særligt interessant er måden hvorpå forsknings- og undervisningsaktører stiller trækrettigheder til disposition. Trækrettigheder betyder at der stilles et aftalt arbejdstimer og

Casestudiet om Subsea er gennemført af Harald Furre, Helene Päivärinta og Simon Schou, Oxford Research
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forskningsressourcer til rådighed for klyngen. Aktørerne forpligtes på den
måde uden at de afkræves direkte medfinansiering, hvilket ofte er svært i
denne sektor. Trækrettighederne er en spændende nyskabelse som evt. kan
inspirere i Danmark. Trækrettighederne har været medvirkende til at klyngen
har relativt god forpligtende deltagelse fra FoU aktører. (Tre højskoler/universiteter, to forskningsinstitutter og to videregående skoler.)

5.2.

Klyngens fokusområde og baggrund for initiativet

NCE SubSea initiativets fokusområde er som nævnt opbygget omkring installation,
drift og vedligeholdelse af undervandsinstallationer. Kernekompetencerne i klyngen
fremgår af boksen nedenfor.
Undervandsteknologiklyngens kernekompetencer
-

brøndhoveder, templet, manifolds, kontrolledninger, rørledninger (umbilicals) osv.

-

nøjagtigt placering, intervention og effektiv operation af undervandsudstyr fra flydende indretninger og ROVer.

-

vedligeholdelse, reparation, maskinering og opgradering af mekanisk og elektronisk
udstyr

-

overvågningsmetoder og grundlæggende forståelse for miljøet og livet i havet

-

strømforsyning, kontrolsystemer, fjernovervågning, fjerstyring inklusiv e-drift

-

tilstandovervågning og instrumentering

-

seismik og anden brug af akustiske metoder under vand

-

robotteknologi og monteringsteknologi

-

flerfasetransport og undervandsprocessering

Virksomhederne klynger sig med andre ord omkring et fælles markeds- og teknologiområde. De lokaliserer sig i Bergenregionen fordi der her findes baser, der betjener
Nordsøen, dvs. en fælles infrastruktur. I en undersøgelse gennemført af Oxford Research udtaler 80% af virksomhederne, at lokaliseringen giver fordele i forhold til
andre lokaliseringsalternativer.
Klyngen er en del af et
stort maritimt og stærkt
driftsmiljø
omkring
driftsorganisationerne
hos Statoil og Hydro.
Sammen med Houston
og Brasilien udgør
Bergens-området det
stærkeste fag-miljø i
verden inden for driftstjenester på undervandsproduktion. Statoil og Hydro er i dag
blandt de 5 ledende
undervandsoperatører – begge har deres operative fagmiljøer i området og udfører
deres handlinger fra denne region også internationalt. Rundt om Statoil og Hydro er
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der udviklet en række virksomheder med unikke kompetencer, der leverer tjenester
og udstyr til drift.
Undervandsklyngen har en samlet omsætning på 8 milliarder NKK eksklusiv olieselskaberne.
Klyngens vækstrate for værditilvækst og beskæftigelse
I perioden 2002-2004 var væksten i klyngen på 10-15% per år. I 2005 og 2006 har væksten
været større (20-30%). Der har gennem perioden været en generel imponerende vækst i
norsk olie- og gasindustri, hvilket også gælder for denne klynge.
Vækstprognosen for det globale undervandsmarked viser en fordobling i antallet af undervandsbrønde i løbet af 5-8 år. Sådan en udvikling vil betyde, at antallet af aktive brønde og
installationer vil være fordoblet om 5-6 år. Denne udvikling vil betyde en fordobling af markedet for klyngen.
På den norske sokkel forventes der i løbet af de næste 5-7 år 100 nye undervandsbrønde,
mens der til sammenligning blev færdiggjort 180 fra 2000 til 2005.
Potentialet øges yderligere gennem større fokus og brug af nye metoder fx fjernstyring, tilstandskontrol, smarte brønde, reservoir overvågning, øget udvinding, undervandsprocessering, nul-udslip og bærekraftighed. Dette giver ikke mange flere brønde at forholde sig til,
men en større indsats på hvert enkelt brønd.
En markedsvurdering giver grundlag for at fordoble omsætningen og eksporten fra klyngen.
Dette vil give mulighed for at etablere mange hundrede nye arbejdspladser og give en betydelig værdiskabelse fremover. De tekniske udfordringer giver god mulighed for innovation,
nye metoder, teknologier og produkter.

På vidensiden står regionen også stærkt med bl.a. havforskningsinstituttet og Højskolen i Bergen (HiB), som har en særlig position hvad angår overvågning af ressourcer og miljø i havet. De har været i front i udviklingen af en metodik til dette formål og de har været en drivkraft i udviklingen af akustiske måleteknikker og kommunikation i havet.

5.2.1. Formålet med klyngeinitiativet
Globaliseringen af olie- og gasindustrien har reduceret aktiviteten i Nordsøen og
tilsvarende øget aktiviteten ude. Regionen omkring Bergen har som nævnt nogle
meget stærke kompetencemiljøer og virksomheder, der er verdensledende på deres
områder. Men det er imidlertid kun nogle få virksomheder, der har en position, hvor
de opererer globalt. En vigtig drivkraft bag klyngeinitiativet var derfor at gøre flere af
klynges virksomheder i stand til at betjene globale markeder.
Det handler altså om, at de fleste virksomheder i klyngen i dag har et ringe internationalt engagement, idet de primært leverer til Statoil og Hydro. Underleverandører
driver begrænset international markedsføring og har sjældent en synlig position i
internationale teknologifora og markedspladser.
Udfordringen er at komme ud af en situation, hvor langt de fleste underleverandører i
klyngen som i dag er henvist til at forsøge at holde trit med de store aktører og dermed er begrænset af disses forretningsstrategier.
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NCE SubSea (EUT11) har derfor som formål at etablere et udviklingsmiljø, der giver
klyngen en global førerposition inden for undervands teknologi. Klyngens produkter
skal bidrage til bærekraftige løsninger, øget udvinding og omkostningseffektivitet.
Det skal ske ved at NCE SubSea sætter ind for at forstærke innovationsaktiviteten,
højne det internationale engagement samt øge kapaciteten, konkurrencekraften og
værdiskabelsen hos de forskellige aktører i klyngen - og for klyngen som helhed.
Resultatet skal være øget omsætning og eksport fra området i milliardstørrelsen. Det
søges gjort gennem:
-

eliminering af barrierer og forbedring af infrastrukturen for samarbejde

-

sikring af oplæring og tilgængelighed af kompetente fagfolk

-

styrkelse af forskning og udvikling af vigtige udviklingsprojekter

-

støtte udviklingen af idéer til produkter og kommercielle etableringer

-

kanalisering af øget intern, ekstern og international finansiering rettet mod
udviklingsprojekter og etableringer i klyngen

-

højnelse af internationaliseringsniveauet gennem øget synliggørelse af klyngen og målrettede internationaliseringsprojekter for underleverandører

Det forventes at klyngeinitiativet vil sikre en differentieret leverandørindustri med
betydelige leverancer til det internationale marked, som også er levedygtigt når aktiviteten i Nordsøen aftager. Og som på langt sigt bidrager med arbejdspladser og værdiskabelse i hele Norge.
Mere konkret vil man i NCE SubSea:
-

Sikre varig adfærdsændring gennem øget samarbejde mellem virksomheder,
videninstitutioner, finansinstitutioner og myndigheder.

-

Koble regionale og internationale innovationsmiljøer blandt andet forskning
og undervisning, der støtter satsningen.

-

Være katalysator for koordinering af regionale ressourcer og nationale virkemidler, for at udvikle internationalt konkurrencedygtige virksomheder og
innovationsmiljøer.

NCE SubSea har formuleret en række succeskriterier, som fremgår af boksen nedenfor (samt af afsnittet ”god praksis” – sidst i casen).
Overordnede succeskriterier
-

Synlige resultater af indsatsen

-

Følelse af deltagelse og kompetenceforøgelse hos SME-virksomheder

-

God klyngeproces;

-

Bred involvering

-

Balance mellem igangsættere og sekretariatet

-

Fokus på virksomhedernes kernebehov

-

Udvikling af samhandel og kreativitet mellem virksomheder og kompetenceaktører.

-

Bidrage med viden, trends og strategier

Før 2006 hed initiativet EUT – Ekspersenter UndervannsTeknologi og navnene EUT og NCE-SubSea bruges lidt synonymt i dag
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5.3.

Vejen til klyngeinitiativet

Etableringen af NCE SubSea kan kort fortalt deles op i følgende 4 faser:
Fase 1: Kommunerne etablerer ”Gode Sirklar”
Det lokale organisering af klyngen startede ved at kommunerne Fjell, Sund og Øygarden i Sotra (en del af regionen, der ligger omkring Bergen) etablerede selskabet
”Gode Sirklar” for at varetage deres erhvervsarbejde. Det særlige var, at selskabet
blev etableret i samarbejde med SINTEF, der er Norges største FoU-institut.
”Gode Sirklar” var ansvarlig for den første succesfulde kortlægning af virksomhederne som førte til etableringen af klyngeinitiativet (se mere om denne kortlægning i
afsnittet om god praksis).
Gode Sirklar
Gennem Gode Sirklar A/S går kommunene Sund, Fjell og Øygarden nye veje for at tilføre
regionen forskningsbaseret viden og kompetencer på international niveau til erhvervsudvikling, innovation og udviklingen af nuværende forretninger. Selskabet stimulerer udviklingen af
en kultur til næring for regional udvikling.
Kommunerne har ejerskab, lægger rammerne og finansierer driften, mens SINTEF på opdrag
har ansvaret for udvikling og drift af selskabet gennem en partnerskabsaftale og ressourcer
fra kommunen. SINTEF tilfører selskabet forskningsbaserede kompetencer fra egen virksomhed og andre kompetencemiljøer. SINTEF er Norges største forsningsinstitutter, faktisk
ett av de største i Nord_Europa.
Forretningen er karakteriseret ved initiering og gennemførelse af udviklingsprojekter, hvor
også tredjepart bidrager med finansiering.
Uddannelses- og forskningsinstitutioner skal blive mere tilgængelige for erhvervsliv og samfundet på regionalt niveau.
”Gode Sirklar” har fokus på følgende hovedområder:
- Erhvervsudvikling – Uddannelse - Byudvikling – kultur og erhverv
Kilde: www.godesirklar.no

Fase 2: HiB viser sin interesse
Da det blev kendt, at et klyngeinitiativ var på bedding meldte Høgskolen i Bergen
(HiB) sig på banen. HiB ønskede at engagere sig i regional erhvervsudvikling og blev
involveret i klyngeinitiativet. Højskolens ansvarlige kendte til NCE programmet fordi
vedkommende havde kontakter i Ålesund mens der eksisterede et NCE forprojekt.
Højskolen i Bergen søgte og fik penge af kommunen til et forprojekt. Der blev dermed
etableret et samarbejde mellem HiB og Gode Cirklar/SINTEF, hvilket drev udviklingen frem.
Fase 3: Foreningen EUT (Ekspertsenter UndervannsTeknologi) etableres
Det sker i januar 2006. EUT-navnet er siden opstarten blevet ændret til NCE SubSea, der fungerer bedre i international sammenhæng. Klyngen er nu en formel forening med egen ledelse. HiB vælges som kontraktpartner i forhold til NCE-midlerne
fra de nationale myndigheder.
Fase 4: Der søges om at blive et Nationalt Center of Expertice
Det sker i slutningen i foråret 2006. I april 2006 får Sub Sea NCE-status sammen
med 5 andre centre i Norge.
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5.4.

Organisering og aktører

NCE SubSea blev således etableret i løbet af 2004-2006 som et lokalt bottom-up
initiativ, der blev stimuleret af det nationale NCE-program, som blev udviklet i samme
periode. Klyngeinitiativet er et godt eksempel på et privat-offentligt samarbejde, hvor
både virksomheder, FoU-miljøer og offentlige myndigheder har bidraget. Klyngen er
dog kendetegnet ved at være et meget virksomhedsdrevet klyngeinitiativ. Til at starte
med var det offentlige organer og FoU aktører som tog initiativet, men virksomhederne blev hurtigt engageret og satte sig i førersædet. Virksomhederne har engageret
sig aktiv og påvirket indhold og form. Nogle af de store virksomheder har været ansvarlige for udviklingen indtil nu. Efter at klyngeorganisationen er begyndt at fungere
har enkelte af virksomhederne trukket sig lidt tilbage, men er fortsat stærk engagerede.
Jorden var godt gødet for samarbejdet, idet mange af virksomhederne og videninstitutionerne allerede havde samarbejde i andre sammenhænge, jf. boksen nedenfor.
Virksomhederne er vandt til at samarbejde
Virksomhederne i området har længe haft egne foreninger, netværk og samarbejde, der
danner baggrund for udviklingen af det aktuelle klyngeinitiativ:
-

Underwater TechnologyFoundation. Organisationen holder en global konference
hvert andet år. Konferencen regnes globalt for en af de vigtigste indenfor branchen.
De lokale virksomheder sidder i ledelsen. En tilnærmelse/fusion med NCE SubSea
er muligt på sigt, men på nuværende tidspunkt er dette to forskellige organisationer.

-

Forening for fjernstyrt undervannsteknologi. Virksomhederne fra NCE SubSea udgør i dag et flertal i bestyrelsen af denne organisation.

-

Bitring (Berget IT-ring) – IT forening rettet mod offshore. Samarbejde med “næringsråd” og lignende i regionen.

-

Hordaland Olje og Gass (HOG) – paraplyorganisation drevet af ”fylkeskommunen”
og de største virksomheder. Har egen administrerende direktør.

5.4.1. Aktørerne i klyngen
Klyngeinitiativet består overordnet af følgende aktører:


Virksomheder: 55 virksomheder er i dag medlemmer af klyngeinitiativet
NCE SubSea. Blandt virksomhederne er der en lille gruppe centrale virksomheder som har defineret sig selv som ”lokomotiver”. Lokomotiverne skal
deltage aktivt i udviklingen af centret gennem strategiudvikling, projektudvikling og målstyring. Dette er: Statoil, Hydro, FMC Kongsberg, AkerKværner
SubSea, FRAMO, AGR og CCB. De nævnte virksomheder er internationalt
ledende og står for over 50% af verdensmarkedet. I alt er der ca. 4000 er ansatte i de virksomheder, der er direkte tilknyttet undervandsklyngen.



Offentlige myndigheder: Totalt fire kommuner (Bergen, Fjell, Sund og Øygarden), hvoraf tre er med gennem det tværkommunale udviklingsselskab
Gode Cirkler samt én fylkeskommune (Hordaland) og Hordaland Olje og
Gass.



Kompetenceaktører/FoU aktører: tre højskoler/universiteter, to forskningsinstitutter og to videregående skoler udgør videninstitutionerne i klyngen.
Kompetenceaktørerne skal deltage med deres kompetence i udvikling og
gennemførelse af aktiviteter samt strategiudvikling. De skal også drive faglige fora indenfor deres respektive kompetenceområder. Højskolen i Bergen
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(HiB) og SINTEF har været de mest aktive og har været drivende for udviklingen. De har været bekendt med de nationale finansieringsmuligheder og
taget ansvar ved at vare tage sekretariatsfunktionen i klyngen, skrive ansøgninger, etablere et nyt selskab til varetagelse af kontraktansvaret i forhold til
de nationale myndigheder mm. Andre FoU-miljøer har deltaget, men dette
har primært været i en underordnet rolle som videnleverandør til centret.


Øvrige udviklingsaktører: Søværnet, Nordhordland Industrilag, Offshore
Media Group Vest Næringsråd, Sarsia Innovation AS, Connect Vest-Norge,
Norsk Petroleumsforening og Underwater Technology. Regionale udviklingsaktører og finansinstitutioner skal deltage ved at skabe basis for et aktivt erhvervsudvikling og ved at støtte de politiske og strategiske processer.

I SubSea klyngen har man været meget bevidst om at fokusere på motivationen for
deltagelse hos de forskellige aktører. Motivationen for at deltage i klyngeinitiativet
opsummeres i boksen nedenfor.
Motivation for deltagelse i klyngesamarbejdet
Store virksomheder:
-

Sikringen af den regionale underleverandørindustris levering af varer og tjenester til
den rigtige tid, pris og kvalitet.

-

Når de store virksomheder profilerer sig som del af en komplet klynge giver det
desuden fordele ift rekruttering af arbejdskraft.

Mindre virksomheder:

-

Adgang til lokomotivvirksomhedernes markedsvurderinger og strategier

-

Vejledning fra lokomotivvirksomhederne og kompetenceaktørerne i produkt- og teknologiudvikling

-

Adgang til brugerne, kompetencerne og idéskaberne i teknologiforumerne

-

Tilbud om stærk subsidierede teknologi- og virksomhedsudviklingsprojekter

-

Ekspertrådgivning mht. finansiering af udviklingsprojekter

-

Støtte til internationalisering i form af markedsvurderinger, strategier, repræsentation, kampagner etc.

-

Del af en større international markedsføring

-

Øget synlighed og mulighed for at promovere egen virksomhed i forhold til kunderne

-

Aktiv dialog med kunder, konkurrenter og samarbejdspartnere

-

Omfattende oplærings tilbud til reducerede priser

-

Mulighed for at påvirke uddannelser og etablere tidlige relationer med studenter og
elever

Forsknings og uddannelsesaktører:
-

deltagelsen i NCE giver adgang til forskellige opgaver.

-

det giver prestige for FoU-miljøet at være tilknyttet et NCE.

Den offentlige sektor:
-

generel interesse i at støtte innovation og regional udvikling.

67

5.4.2. Organisering af klyngeinitiativet
Organisatorisk er klyngeinitiativet organiseret i to hovedelementer: en forening og et
aktieselskab. Foreningen ledelses af et klyngesekretariat – ofte benævnt: faclitatoren.
Foreningen: Virksomhederne, kompetenceaktørerne og de øvrige udviklingsaktører
er medlemmer af foreningen.
Foreningens organer består af generalforsamlingen og ledelsen. Foreningen ledelse
består af repræsentanter fra alle aktørgrupper, men flertallet kommer fra de centrale
aktører (partnerskabet). Desuden kan ledelsen oprette arbejdsgrupper der rapporterer til ledelsen. HiB varetager sekretariatsfunktionen for klyngen.
Der er to medlemskategorier i NCE SubSea: Partnere og ordinære medlemmer. Det
er i særdeleshed partnerne, der driver arbejdet fremad. Partnerne skal:
- deltage aktivt i fremme af visionen og målsætningen for partnerskabet
- have et særligt ansvar for at fremme samhandel og strategiudvikling
- have et særligt ansvar for at sikre ekspertcentrets økonomi
- give træk-rettigheder for eksperthjælp, hvilket betyder at klyngesekretariatet
kan disponere interne ressourcer i virksomheden til arbejde for klyngen som helhed.
Aktieselskabet: Aktieselskabet er kontraktspartner i forhold til det nationale NCEprogram. Selskabet står for den operative drift og ansættelser i sekretariatet samt
styrer økonomien. Aktieselskabet er oprettet af HiB (Højskolen i Bergen). Dekanen
for ingeniøruddannelsen på HiB udgør den formelle ledelse i selskabet, men det er
bestyrelsen af foreningen NCE SubSea, der er den reelle leder af aktiviteterne i klyngeinitiativet.
Denne konstruktion er lavet, da det letter opbygningen af initiativet ift hvis virksomheder og andre aktører skulle indgå som formelle aktionærer. Køb af aktier ville typisk
kræve bemyndigelse fra højt niveau i potentielle medlemsvirksomheder - mens deltagelse i en forening ikke kræver en sådan. Eftersom flere af virksomhederne i klyngen er afdelinger af større nationale koncerner kunne beslutningerne på denne måde
forblive på lokalt niveau.
Klyngesekretariatet: Klyngesekretariatet ligger på HiB. Lederen af sekretariatet er
ansat på fuld tid. Ydermere er der ansat en kommunikationsrådgiver og der er tilknyttet fire personer på deltid, hvilket tilsammen udgør et årsværk. Endelig er der lederne
af 5 fora (se afsnit x), som er ansat på deltidsbasis, hvilket total udgør et tredje årsværk. Disse personer er frikøbt fra deres ordinære jobs og kommer hovedsageligt fra
FoU-miljøer og konsulentfirmaer. På trods af dette fremstår foraene som styret af
virksomhederne. Indenfor rammerne af budgettet er der plads til at udvide sekretariatet med yderligere ét årsværk. Dette vil sandsynligvis blive gjort gennem en forøgelse
af enkelte af de deltidsansatte fora lederes arbejde.
Daglig leder er Trond Olsen, der kommer fra en stilling som daglig leder i Allons Consulting og har bred erfaring fra offentlige og private foretagender. Han er uddannet
ved Sjøkrigsskolen og BI.
Kommunikationsrådgiveren har en baggrund fra information og samfundskontakt.
HiB driver klyngesekretariatet
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Funktioner
-

Skal implementere vedtagelserne fra NCE SubSea-foreningens styrende organer
og operationalisere strategier.

-

Fungere som driver og sælger i forhold til klyngeudvikling

-

Ansætte personale

-

Øvrige funktioner, lokaler og relevante faciliteter må skaffes af HiB.

-

HiB kan erhverve dele af tjenesten fra underleverandører. Særskilt skal der trækkes på partnerskabets kompetenceaktører og medlemsvirksomheder.

Kompensation
-

HiB bliver kompenseret for dokumenterede udgifter til lønninger, rejser, kontorer,
udstyr etc., og et dækningsbidrag på 10% på interne udgifter.

Intern organisering og gyldighed
-

HiB har oprettet et selvejet datterselskab til at facilitere klyngen.

-

Aftalen gælder første fase (ca. 3 år) af NCE-engagementet.

-

Begge kan sige op, med 6 måneders varsel.

5.4.3. Finansiering
NCE finansieres gennem bidrag fra følgende kilder:
Partnerskabet, dvs. de vigtigste virksomheder og andre aktører, giver 2,5 millioner
NKK i 2006 og herefter minimum 5 millioner NKK årligt. Bidraget fra hver partner
varierer fra 100.000 til 500.000 NKK. Private virksomheder og offentlige aktører bidrager med likvide midler mens kompetenceaktørerne (forskning og undervisning)
bidrager med trækrettigheder på 250.000 NKK hver. Trækrettigheder skal forstås på
den måde at klyngesekretariatet har rettigheder til at benytte sig af ressourcer hos de
deltagende FoU aktører på til den maksimale grænse på 250.000 NKK. Trækrettighederne kan både være i form af timeforbrug hos forskere og brug af forskningslaboratorier etc. Hvis NCE SubSea benytter tjenester for mere end dette beløb betales
partnerne efter normale vilkår.
I den centrale partnergruppe er fordelingen af bidrag således:
- Olieselskaberne

500.000 NKK (2 stk)

- Hovedleverandørerne

250.000 NKK (4 stk)

- Andre virksomheder

150.000 NKK (4-5 stk)

- Kompetenceleverandører100.000 NKK (4 stk)
Centrale myndigheder gennem NCE-programmet yder ressourcer svarende til ca.
50% af det samlede budget.
De ordinære medlemsvirksomheder betaler et kontingent på 9.000 NKK for virksomheder med under 10 ansatte og 20.000 NKK for virksomheder med flere end 10
ansatte.
Bidragene fra kompetenceaktørerne er opjusteret for nyligt og ligger på nuværende
tidspunkt på 250.000 NKK per aktør.
I tillæg til ovennævnte budget kommer udviklingsprojekter, der finansieres af deltagerne og andre aktører (NFR, IN, EU etc).
NCEs samlede budget
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Budget
Finansiering 2006-2009 (1000 NKK)
Regionalt erhvervsliv
Regionale udviklingsaktører
FoU / Kompetenceaktører
Centralt, NCE
Total

5.5.

2006
1333
854
313
2500
5000

2007
2667
1708
625
5000
10000

2008
3200
2050
750
6000
12000

2009
3200
2050
750
6000
12000

Aktiviteter

NCE SubSea startede sin funktion i foråret 2006, og har igangsat en række aktiviteter. Det er etableret fem fora, som har ansvaret for at igangsætte og gennemføre
aktiviteter på hver sit område. Hvert forum består af repræsentanter for virksomhederne og andre aktører og ledes af en person som er knyttet til projektledelsen i en
deltidsstilling.
Hvert forum består af 5-7 medlemmer, hvor erhvervslivet har majoriteten. Foraene
arrangerer møder og igangsætter forskellige projekter. De har deres eget budget,
som tildeles af den overordnede ledelse. Inden for disse rammer bestemmer foraene
selv hvilke aktiviteter, der skal iværksættes og de kan forpligte NCE SubSea.
5 fora igangsætter aktiviteter
FORUM 1: Klyngeudvikling
-

Indkalde og arrangere møder
Ekstern og intern netværksbygning
Kortlægge klyngens ressourcer
Strategiprocesser
Markedsføring.

FORUM 2: Teknologi & miljø
-

Initiere miljøprojekt med behov- og mulighedsstudium, strategier og finansiering
Initiere projekter på tilstandkontrol og e-drift med mulighedsstudier, strategier og finansiering
Vurdere projekt på branchestandard
Aktiv drift af forum for teknologi, miljø og internationalisering (inkl. Markedsvurdering
og strategier)
Teknologioverførsel og kompetencemægling, samspil med SFI’er og interesserede
selskaber

FORUM 3: Kompetenceudvikling
-

Efteruddannelse undervandsproduktion
Lederoplæring

FORUM 4: Internationalisering
-

Udvikling af planer og projekter med finansiering
International innovation
Vurdere muligheden for et udlandskontor i Houston

FORUM 5: Innovation og nyskabelse
-

Vejledernetværk
Inkubator

En af årsagerne til at foraene har så store beføjelser er den store ledelsesgruppe i
foreningen. I starten var det en fordel af have mange med, men ingen ønskede af
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trække sig da tiden for at reducere antallet og etablere en mere operationel ledelse
kom. Resultatet er, at ledelsen består af 23 medlemmer, som mødes fire gange årligt. Derfor er ledelsen mere strategisk end operationel.
Aktiviteterne organiseres i praksis som et en række udviklingsprojekter og seminarer.
For hvert projekt laves en projektplan og for hvert seminar laves et program.
Nogle af projekterne er:


Integreret miljøovervågning; sikring af 0-udslip



E-drift; overførsel af opgaver fra platform til land



Branchestandard;
etablere
undervandsoperationer



Internationalisering af underleverandører



Maskineringskapacitet; bedre tilgang til og kvalitet på maskineringskapacitet i
regionen



VilVite; etablere SubSea pavillon på Bergen Videncenter

”best

practice”

løsninger

og

forenkle

Eksempelvis gennemførte NCE SubSea i foråret 2006 et internationaliseringsprojekt
rettet mod specielt de mindre virksomheder. I boksen neden for er dette projekt kort
beskrevet.
Projekt international innovation
International innovation er tema for et virksomhedsprojekt der er skræddersyet for mindre
virksomheder i NCE SubSea. Markeds- og teknologiudvikling er et hovedtema i dette virksomhedsrettede udviklingsprojekt. I løbet af projektet skal deltagervirksomhederne gennemføre et større udviklingsprojekt inden for international innovation. Bag det unikke tilbudet står
Innovasjon Norge, CMR og SINTEF.
Deltagelsen stiller store krav til virksomhederne. De skal have en aktuel problemstilling eller
en udviklingsopgave de ønsker at gøre noget ved. Derudover skal de have tilstrækkelige
interne ressourcer til at de kan prioritere udviklingsopgaverne. Minimumskravet er, at virksomheden må kunne investere internt arbejde svarende til ca. et halvt årsværk og en egenandel på kr. 60.000 i kontanter. Tiltaget må derfor være strategisk forankret i virksomhedens
ledelse. Indsatsen vil blive belønnet med 160.000 kroner i offentlig støtte, øremærket til køb
af ekstern kompetence i virksomhedernes udviklingsprojekter. At stimulere til nytænkning og
nyskabning i virksomhederne er en vigtig målsætning med projektet. Norske virksomheder
bruger langt mindre til forskning og udvikling end konkurrerende virksomheder i lande man
plejer at sammenligne sig med. Mange virksomheder er bedre til at drive teknologiudvikling
end til at tænke på markedspotentiale. Netværkselementet i projektet og i projektets fællessamlinger er en unik anledning for virksomhedslederen til at træffe andre som er optaget af
de samme problemstillinger i forhold til internationalisering som dem selv.

5.5.1. Foreløbige resultater
Som omtalt er dette klyngeinitiativ meget nyt og de foreløbige resultater er typisk
aktivitets- og procesorienterede – ikke resultat- og effektorienterede.
Det kan konstateres at klyngen, forstået som klyngens virksomheder og andre udviklingsaktører, har haft en meget positiv økonomisk udvikling. I løbet af de sidste år er
antallet af ansatte, omsætningen og resultatet øget betragteligt.
Når der ses på klyngeinitiativet isoleret set, må det siges at være en succes, at aktørerne havde så meget tillid til hinanden – og forpligtede sig til samarbejde – at det
lykkedes at få status som NCE. NCE-programmet er rettet mod modne klynger, der
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allerede er veludviklede, men som har et stort potentiale for videreudvikling særligt i
international regi. De fem øvrige klynger, der fik NCE-status i Norge havde arbejdet
betydeligt længere med deres initiativer.
På relativt kort tid fik man engageret en lang række aktører og fik skabt en solid organisation, som gjorde at man fik ”overhalet” en række klyngeorganisationer med en
noget længere baggrund. NCE-status blev tildelt i april 2006, men først i efteråret
kom aktiviteterne ordentlig i gang.
Fra NCE SubSea’s førte leveår er det særligt to elementer, der kan trækkes frem
som succeshistorier.
1. Samarbejdskompetencerne i klyngen (den sociale kapital) er øget drastisk.
Der er etableret nye relationer mellem selskaber og personer, relationer som
ikke tidligere har eksisteret. Dette skaber grundlag for innovationssamarbejde i de kommende år.
2. Oprettelsen af en skræddersyet ingeniør-uddannelse ved HiB. I august
2007 skal 40 studerende starte på denne ingeniøruddannelse, der er specialtilpasset de behov som virksomhederne i SubSea har. Det forventes at dette
vil bidrage betydeligt i forhold til den kompetenceudfordring, som virksomhederne står overfor.
Øvrige resultater fremgår af tekstboksen nedenfor.
Foreløbige resultater i NCE SubSea


Ca. 20 nye partnere og medlemmer



Etablering af en driftsorganisation herunder fem fora



Stor tilstrømning og interesse fra medierne og pressen



Den første ingeniøruddannelse rettet specifikt mod SubSea



Oprettelse af nyt web for NCE SubSea



Gennemført SubSea kurser



Åbne forummøder



Samarbejde med andre organisationer i bransjen nasjonalt og internasjonalt



Kontakt med Innovasjon Norges udlandskontorer



Foredrag på konferencer og seminarer



Deltagelse på konferencer, seminarer og messer



Studenter fra Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet (NTNU) skriver
masteropgave om aktører i klyngen

5.6.

God praksis

SubSea casen er inspirerende og lærerig for danske klynger. I forhold til god praksis
skal der fremhæves tre eksempler fra SubSea klyngen:
A) Identifikationsprocessen der førte til organiseringen af klyngen
B) Metoder til inddragelse af uddannelsesaktører
C) Konstruktivt samspil mellem det regionale bottom-up og top-down dynamikker
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5.6.1. God praksis: Identifikationsprocessen der førte til organiseringen af
klyngen
SubSea klyngen har på kort tid opnået stor opbakning fra et stort antal aktører. En
vigtig årsag til denne opbakning, er at man, ifølge nøgleaktørerne, har grebet det
meget fornuftigt da man i 2004 begyndte at identificere de virksomheder og aktører,
der kunne være en del af initiativet. Det blev gjort på en måde, der skabte tillid mellem aktørerne og samtidig spredte budskabet om, at det ville være til fælles bedste at
indgå et mere forpligtende klyngefællesskab. Med andre ord fremhæves:
1. God metodik i forbindelse med at identificere klyngen.
-

Overordnet kortlægning. Organisationen ”Gode Sirklar” startede med at
kortlægge, hvilke virksomheder og klynger der fandtes i regionen. Analyserne var hovedsageligt været af kvalitativ art. Der er ikke benyttet nogen form
for traditionel statistisk analyse for at identificere klyngen. Metoden var interviews med virksomhederne, seminarer og arbejdsmøder. Kortlægningen blev
foretaget ved at stille generelle spørgsmål, der fokuserede på hvilken form
for assistance virksomhederne havde brug for i fremtiden. Her har der været
særligt fokus på behovet for kompetencetilførsel med hensigt på at øge den
internationale konkurrencekraft. Ydermere har der været kvantitativ dataindsamling.

-

Møder med virksomheder. Første møde med virksomhederne blev afholdt i
april 2005. Dette var et år før klyngen fik NCE status. Der blev afholdt møder
med alle virksomhederne, møder med grupper af virksomheder, etableret arbejdsgrupper mm. I alt var 135 virksomheder og 11 andre aktører involveret i
arbejdet. Arbejdet blev udført af ca. et årsværk og 1,8 million NKK blev brugt
på konsulentbistand, møder, rejser mm. Det blev hurtigt konkluderet at SubSea-miljøet var stærkt og unikt. Der eksisterede dog ikke noget netværk mellem de lokale virksomheder, de eksisterende netværk var enten for mere
overordnede (Hordaland Olje og Gass) ellers havde de en større geografisk
dækning.

Den kvalitative ”vi vil løse Jeres udfordringer”-tilgang til virksomhederne gjorde, at
der blev skabt stor opbakning til at arbejde videre med organiseringen af klyngen.
Metodikken betød, at aktørerne opfattede initiativet som meningsfuldt i forhold til at
løse deres specifikke problemer, hvilket medførte relativt stor opbakning til projektet.
I identifikationsfasen havde man også meget glæde af inspiration fra mere erfarne
klyngemiljøer. En initiativgruppe besøgte NCE forprojektet på Raufoss, hvor de fik
megen inspiration.
2. Rigtigt valg af drivkræfter for initiativet. Det har været afgørende, at man
tidligt fik fat i de rette personer til dette indledende tillidsopbyggende arbejde.
Disse centrale personer i klyngeorganisationens udvikling har haft et højt niveau af troværdighed hos medlemsvirksomhederne. Gode kommunikationsog relationsegenskaber har været centralt, men også indsigt i klyngens teknologiområder, markeder og virksomhedsstruktur har været vigtig. I den indledende analysefase var det særligt vigtigt at de personer, der interviewede
virksomhederne og efterfølgende begyndte at skabe netværk havde troværdighed i branchen. I dette tilfælde var det senior medarbejdere fra SINTEF,
der besad denne troværdighed.
Valget af den rette person til det indledende benarbejde har ud fra en foreløbig vurdering været meget succesfuldt. Denne vurdering er baseret på de
elementer, der kan trækkes frem som umiddelbare succeshistorier fra nøgleaktørerne i klyngen. I løbet af det første år for NCE SubSea bliver det frem-
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hævet, at samarbejdskompetencerne (den sociale kapital) er øget drastisk i
klyngen. Der er etableret nye relationer mellem selskaber og personer, relationer som ikke tidligere har eksisteret. Dette skaber grundlag for innovationssamarbejde i de kommende år.

5.6.2. God praksis: Inddragelse af videninstitutioner (træk-rettigheder)
SubSea klyngeinitiativet har med den korte tidshorisont i baghovedet været relativt
succesfuld i forhold til at skabe koblinger mellem uddannelsesaktører og erhvervslivet.


National højskole i spidsen. Det er interessant at en national højskole (uddannelsesaktør lige under universitetsniveau) har sat sig i spidsen for et lokalt/regional klyngeinitiativ. På kort tid har denne kobling medført oprettelsen af
en ingeniøruddannelses specifikt rettet mod SubSea klyngens behov. De første
studerende er i gang med uddannelse, hvilket vil få stor betydning for klyngevirksomhedernes fremtidige rekrutteringsmateriale.



Trækrettigheder. Det er interessant, at FoU aktørerne deltager i klyngeinitiatiavet med de såkaldte trækrettigheder. Det handler om, at videninstitutioner giver
et bidrag til klyngen ved at forpligtigte sig selv til at udføre gratisarbejde for klyngen. På den måde kan denne type aktører deltage uden at det kræver finansielle
midler, som der ofte er knaphed på i denne sektor. Trækrettighederne bliver benyttet i gennemførelsen af projekter, som klyngen initierer. Hvis projekterne kræver yderligere ressourcer end den aftalte trækramme, godtgøres indsatsen fra institutionen på ordinære vilkår.



Høj motivation hos FoU aktørerne. NCE-programmet har fået meget stor bevågenhed blandt uddannelsesaktører i Norge, hvilket har medvirket til at de i højere grad end tidligere har vist motivation for at deltage i erhvervspolitisk arbejde.
I Norge har universiteter og højskoler fået flere opgaver, der er tilknyttet erhvervsog samfundslivet, hvilket deltagelsen i et NCE er materialiseringen af. Derfor kan
det konkluderes, at NCE-status blandt virksomheder giver dem en fordel, da de
bliver attraktive samarbejdspartere. Boksen nedenfor beskriver samspillet med
FoU miljøer fra miljøet omkring Norges Handelshøjskole og deres kontakt med
NCE SubSea. Der er et tydeligt tegn på, at man i denne case har formået at sælge
budskabet om at udviklingen af en stærk klynge absolut også er i en forskningsinstitutions interesse.
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Forskningsenheden ”Samfunds- og næringslivsforskning AS (SNF)” er medlem
af NCE SUBSEA. Hvorfor?
- ”En sjælden anledning til at følge væksten til en spændende erhvervsklynge på nært hold
over lang tid. Samarbejdet vil kunne give os vigtige indspil både til udvikling og anvendelse af
teori, særlig på områderne klyngeudvikling og internationalisering. ”
Sådan lyder den spontane forklaring fra forsker Inger Beate Pettersen fra SNF på partnerskabet i NCE SubSea. Det lidt uvanlige langsigtede perspektiv vil give forskerne anledning til
at oparbejde kompetencer inden for SubSea-industrien udover det som er muligt gennem
kortvarige projekter:
-”Gennem dette partnerskab kan vi i handelshøjskole-miljøet bidrage med forskningsbaseret
vejledning og rådgivning for SubSea-klyngen. Forskere i vores miljø er i forskningseliten med
hensyn til teorier inden for klyngeudvikling, internationalisering og generel strategiudvikling.
Vores teorikundskaber vil i kombination med den tætte kontakt med SubSea-industrien, kunne føre til et frugtbart samarbejde med stor interesse og nytte for begge parter”, siger Pettersen.
Forskning, forskningsbaseret rådgivning og uddannelse er SNFs kernekompetence. Inden for
disse områder vil forskningscenteret kunne tilbyde tjenester og skræddersyede tilbud.
- ”Vi kan gennemføre medlemsundersøgelser for at kortlægge behovet for specielle tiltag, og
vi kan gennemføre markedsundersøgelser for at identificere og kortlægge nye markeder. På
en række områder kan vi bidrage til at forbedre videns- og beslutningsgrundlaget når medlemmerne i NCE SubSea skal træffe vigtige strategiske beslutninger.”
Skræddersyede kurser til medlemmerne i NCE SubSea vil også kunne tilbydes ved efteruddannelsen på NHH og AFF. SNF ønsker også at knytte partnerskabet med NCE SubSea til
uddannelsen af NHH-studenter. Forsker Inger Beate Pettersen tror mange studenter vil finde
det interessant at kunne skrive masteropgaver om en fremtidige verdensførende klynge:
”Studenterne på NHH synes det er sjovt med teori, men studiet bliver endnu mere interessant
hvis de kan knytte teori og modeller til virkelige virksomheder med spændende fremtidsudfordringer”, siger hun.
For virksomhederne i NCE SubSea burde dette være interessant på flere måder. Her kan de
få adgang til dygtige NHH-studenter som kan studere vigtige problemstillinger i virksomhederne og klyngen
- ”Bare sæt det i gang og begynd at tænke mulige problemstillinger vi skal undersøge”, opfordrer Pettersen.
Ved at engagere NHH-studenter vil SubSea-industrien samtidig blive bedre kendt og dermed
også mere attraktiv som arbejdsplads for nyuddannede økonomer. Partnerskabet kan dermed indgå i det langsigtede rekrutteringsarbejde hos klyngens medlemmer.
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5.6.3. God praksis: Samspil mellem lokal mobilisering og nationalt klyngeprogram
Etableringen af Norges nationale klyngeprogram NCE har været afgørende for den
relativt hurtige dannelse af et succesfuldt klyngeinitiativ.


For det første er det tydeligt at den 10-årige markante støtteordning har
virket som en vigtig gulerod for både virksomheder og FoU aktører. Hele
processen i Bergen tog voldsomt fart, da man først fik blik for perspektiverne i
NCE-programmet. Der er tale om et nationalt program, der åbenlyst har formået
at styrke de regionale bottom-up dynamikker. Programmet har mange steder i
Norge sat gang i klyngedannelsesprocesser – og det er også spændende at disse processer i sig selv har vist sig at være en succes. Mange af de klynger, som
ikke kom igennem NCE-nåleøjet har således som resultat af ansøgningsprocessen alligevel valgt at fortsætte deres udviklingsarbejde.



For det andet er det spændende at klyngeinitiativet åbenlyst er rettet mod
modne virksomheder. De ledende virksomheder i klyngen har eksisteret i mange år og er allerede ledende inden for deres niche. Klyngen er stærk på det norske marked (Nordsøen), men det er udelukkende hovedvirksomhederne, der
opererer internationalt.
Klyngen i Bergen består af en række store verdens-ledende og meget succesfulde virksomheder – virksomheder som i en dansk erhvervspolitisk kontekst oftest
vil regnes til virksomheder ”der kan selv”, og som derfor typisk ikke vil være genstand for erhvervspolitisk bevågenhed. NCE-programmet har netop fokuseret på
modne klyngemiljøer – og i Bergen har dette betydet, at der er skabt opbakning
til en spændende organisation, der har til formål at koble de store virksomheder
sammen med de mange mindre og skabe et fælles fokus på øget internationalisering. Den økonomiske NCE-gulerod har været afgørende for at skabe den hurtige opbakning til projektet.



For det tredje er det interessant at deltagelsen i det ambitiøse NCEprogram medfører en omfattende metodisk evalueringsproces. SubSea
klyngen og klyngeorganisationen bliver genstand for en løbende omfattende evaluering og benchmarking med de øvrige norske NCE-klynger. NCE-programmet
har et indgående evalueringssystem. Dette består bl.a. af en nulpunktsanalyse
ved opstart. Nulpunktsanalysen skal ligge til grund for evalueringer efter 3, 7 og
10 år. Evalueringerne skal gennemføres af uafhængige konsulenter/forskere. Årligt bliver der indsendt en årsrapport og regnskab til NCE-programmet. Et element i disse er gennemførelsen af en tilfredshedsundersøgelse blandt klyngens
aktører.
I forhold til målopnåelsen for NCE SubSea har centret defineret en række satsningsområder, måleparametre og konkrete mål, som fremgår af boksen nedenfor.



For det fjerde er det spændende at NCE-programmet tiltrækker FoU aktører
til klyngeinitiativet. Dels giver deltagelse i NCE-programmet direkte adgang til
forskningsmidler, men derudover har det også betydning at deltagelse i NCEprogrammet er meget prestigefyldt. NCE-programmet er højt prioriteret og stort
iscenesat fra den norske regerings side – og umiddelbart virker det som om denne prestigeeffekt har haft stor tiltrækningskraft i forhold til FoU aktørerne.
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SubSea klyngens måleparametre
Vigtigste satsninger er defineret som:
Internationalisering af underleverandører
Forøgelse af kapaciteten i klyngen
Tilførsel af ny teknologi
Udvikling og modning af klyngen
Naturlige måleparametre:
Øget eksport, omsætning, og udviklingsmidler (økonomiske parametre)
Antal nye arbejdspladser og virksomheder
Virksomhedsetableringer i udlandet blandt underleverandører
Årlig rekruttering/uddannelse af fagpersonel
Antal nye udviklingsprojekter, kommercielle produkter og iværksættervirksomheder
Antal og volumen af nye kontrakter, hvor flere virksomheder samhandler
Tilførsel af kapital til iværksætterleverandørvirksomheder
Innovation i og mellem virksomhederne samt nyetableringer i inkubatoren
Operative mål
Fordobling af eksportværdien i klyngen hvert 5. år
Fordobling af FoU-aktiviteten
Fjernelse af samhandelsbarrierer, mangedobling af samarbejdsprojekter (kontrakter, tilbud
etc.)
Skabelse af faglige fora på de vigtige områder
Etablering af 3-5 nye virksomheder årligt
Operativt regionalt venturefond på 50 millioner NKK efter 3 år
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