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Forord
Traditionelle industrierhverv som jern, metal, maskinindustri og fødevarer fylder
meget i store dele af Danmark. Disse erhverv udsættes for et stadigt stigende
konkurrencepres pga. globaliseringen med overhængende risiko for tilbageslag i den
regionale økonomi og beskæftigelse.
Det positive budskab i denne fokusanalyse er, at der ikke er nogen naturlov der
dikterer ovenstående trusselsbillede. Tværtimod viser analysen, at det kan lade sig
gøre at drive konkurrencedygtig industrivirksomhed i Danmark.
Fokusanalysen giver en systematisk kortlægning af succeshistorier i to danske og tre
udenlandske regioner, hvor det er lykkedes at skabe omstilling og vækst inden for
traditionelle industrierhverv. Både økonomisk vækst og nye job. Der sættes fokus på,
hvad succesvirksomhederne og ‐regionerne konkurrerer på, og hvordan de regionale
rammebetingelser har understøttet klyngernes udvikling. Og hvordan danske amter,
kommuner, videninstitutioner, erhvervsorganisationer, virksomheder og ministerier
kan lære af eksemplerne.
Det er REG LAB’s første fokusanalyse. Den er målrettet REG LAB’s medlemmer og
fokuserer på de udfordringer som de regionale aktører står over for og skal tackle i
fællesskab fremover.
Analysen er finansieret dels af REGLAB’s medlemsmidler, dels af en gruppe
sponsorer:
• Ringkøbing Amt,
• Viborg Amt,
• Nordjyllands Amt
• Århus Amt
• Erhvervs‐ og Byggestyrelsen
• Det jysk‐fynske erhvervssamarbejde.
Sponsorerne er blevet inddraget undervejs, dels i form dialog om udformning,
metode og prioriteringer i arbejdet, dels undervejs med indspil til identifikation og
udvælgelse af cases. Som afslutning på forløbet er afholdt en workshop 13. december
2005 med præsentation og diskussion af de samlede konklusioner samt indlæg fra
flere af de case‐regioner som indgår i analysen.
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Analysen er gennemført af projektteam bestående af:
•
•
•
•

Bjarne E Jensen, Analyse . Strategi . Handling.
Jens Nyholm, Inside Consulting.
Anne Raabye Olesen og Martin Hvidt Thelle, Copenhagen Economics.
Annemarie Munk Riis, Riis Consulting.

Arbejdet bygger blandt andet på en lang række interview og fokusgrupper med
virksomhedsledere og andre nøglepersoner i fem regioner i ind‐ og udland. Der skal
her lyde en samlet tak til de mange, der har bidraget undervejs med uvurderlig ny
viden.
Januar 2006
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Sammenfatning
De traditionelle industrierhverv udsættes i disse år for et stigende konkurrencepres.
Inden for metal, fødevarer, maskinindustri, grafisk industri og møbelindustri udgør
egentlig produktion fortsat en stor del af jobbene og værdiskabelsen i Danmark.
Disse job er under kraftigt pres og rapporten dokumenterer, at Danmark siden 1995
har mistet 66.000 arbejdspladser i de traditionelle industrierhverv.
Spørgsmålet er om denne udvikling vil fortsætte, og hvad der er den rette strategi for
at fremme konkurrenceevnen i disse erhverv?
Vil de fleste produktionsjob forsvinde fra Danmark, og kan de traditionelle
industrierhverv kun overleve gennem en markant transformation til videnintensive
job for veluddannede mennesker? Eller kan vi tage kampen op med lavomkostnings‐
landene og bevare det meste produktion i Danmark gennem automatisering? Og er vi
i stand til at skabe job inden for design, produktudvikling, logistik og markedsføring
i de erhverv, hvor en stor del af produktionen out‐sources?
Formålet med denne rapport er for det første at bidrage med svar på disse spørgsmål.
For det andet skal rapporten give REG LABs medlemmer inspiration til at udforme
strategier og initiativer, der kan styrke konkurrenceevnen i de traditionelle erhverv.
Kort fortalt indeholder rapporten følgende overordnede konklusioner:
•

Alle de fem nye regioner i Danmark har netto mistet mange job inden for
traditionelle erhverv siden 1995. Men bag de generelle tal gemmer sig lokale
succeshistorier, der dokumenterer, at tab af job og produktion ikke er nogen
naturlov.

•

Både i Danmark og i andre europæiske lande findes en række højdespringere
inden for traditionelle erhverv. Det er lokale grupper af virksomheder inden
for samme erhvervsmæssige specialiseringer, der skaber job og vinder
markedsandele trods hård konkurrence.

•

Fra højdespringerne kan vi lære, at det er muligt at bevare store dele af
produktionen i Danmark gennem stærk automatisering. Selv produktion af
emner i store serier kan omkostningsmæssigt bringes ned til et niveau, hvor
vi kan konkurrere med Kina, Polen m.fl.

•

Det er kombinationen af et højt vidensniveau (om automatisering, kunde‐ og
markedsforhold, ny teknologi, etc.), entrepreneurship og stærke klynge‐
relationer, der skaber konkurrenceevne i de områder, hvor de traditionelle
erhverv klarer sig bedst.

Side 7 af 119

Traditionelle erhverv i videnøkonomien

•

Viden handler om meget andet end formelt uddannelsesniveau. Nogle af de
mest succesfulde virksomheder konkurrerer på højteknologi, stærke
kernekompetencer og en høj markedsforståelse og har alene ansat faglært og
ufaglært arbejdskraft.

•

De danske højdespringer‐klynger er betydeligt mindre og mere isolerede end
højdespringere i andre europæiske lande. Det skyldes fraværet af en
gennemtænkt og systematisk indsats for at afdække og udvikle mulige
klynger i Danmark.

•

Fraværet af store klynger og stærke klyngestrategier er en afgørende årsag til,
at Danmark ikke har større regioner, der kan udvise fremgang inden for
traditionelle erhverv

•

Med udgangspunkt i erfaringerne fra specielt udenlandske succeshistorier er
det muligt at opstille en guide for, hvordan danske regioner kan skabe stærke
klynger inden for traditionelle erhverv. Denne guide præsenteres i kapitel 5.

De traditionelle industrierhverv er truet af globaliseringen og uden indsats er de
på vej i samme retning som landbruget
De traditionelle industrierhverv er sammen med bygge‐anlægsbranchen den gruppe
af erhverv, der har oplevet størst tilbagegang de sidste 35‐40 år. Samlet er disse
erhvervs andel af den danske værdiskabelse faldet fra 21 pct. til 16 pct. Det svarer til
et fald på 66.000 arbejdspladser. Trenden har været jævnt faldende, men nedgangen
er taget til efter 1995. Med andre ord er der noget, der tyder på, at det stigende
globaliseringspres slår igennem.
Region for region og erhverv for erhverv er billedet det samme. Både Region
Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region
Hovedstaden mister job inden for de traditionelle erhverv. Og ingen ”traditionelle”
brancher kan samlet udvise positiv vækst på landsplan.
Men går vi et spadestik dybere, finder vi lokale succeshistorier. Fx har den
nordvestlige del af den nordjyske region samlet oplevet en vækst på 600 job siden
1995. Og lokalt finder vi højdespringere med ekstraordinære vækstrater. Fx har
metalklyngen i Vildbjerg (20 km vest for Herning) oplevet en vækst på 45 pct. siden
1995 svarende til ca. 300 nye job.
Generelt dokumenterer rapporten store regionale forskelle, når vi kommer ned på
delområder i de fem regioner. Det vidner om, at det ikke er en naturlov, at
beskæftigelsen skal falde i de traditionelle industrierhverv som følge af
globaliseringen.
Fem succeshistorier
Med henblik på at analysere hvad traditionelle erhverv skal konkurrere på i
fremtiden, har vi gennemført dybdegående casestudier i fem regioner, hvor grupper
af virksomheder udviser ekstraordinært gode præstationer. Det drejer sig om:
•
•
•
•
•

Metalvirksomheder i Vildbjerg
Aluminiumsvirksomheder i Vestsønderjylland
Papir‐ og emballage virksomheder i Värmland (Sverige)
Etniske fødevarevirksomheder i Yorkshire (England)
Virksomheder inden for bilindustri og relaterede brancher i Styria (Østrig).
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Disse casestudier er valgt ud fra kriterier om høj specialisering og stærk vækst.
Samtidig har det været et kriterium, at regionerne og de pågældende brancher har
haft et vanskeligt udgangspunkt. Der er således i høj grad tale om regioner og
erhverv, der har formået at gå mod strømmen og omstille sig til den globale
videnøkonomi. Det har også været et kriterium, at væksten skulle komme fra en
gruppe af virksomheder og ikke alene fra enkeltstående succesfulde koncerner (som
fx Vestas).
Der er store forskelle på de fem cases, når det gælder størrelse og geografisk
udbredelse. Aluminiumsklyngen i Vestsønderjylland er den største af de to danske
cases med op mod 2.000 medarbejdere. Til sammenligning er bilklyngen i Styria på
ca. 30.000 medarbejdere.
Vi har gerne villet foretage casestudier for større grupper af virksomheder i
Danmark. Men pointen er her, at der ikke findes større grupper inden for
traditionelle erhverv, der lever op til kriterierne. Der mangler tilsyneladende en
større mobilisering omkring de unikke kompetencer som tydeligvis findes rundt
omkring. De danske højdespringere er simpelthen små grupper af virksomheder
lokaliseret i forskellige regioner med stor geografisk afstand.
De traditionelle
klyngerelationer

erhverv

konkurrerer

på

viden,

entrepreneurånd

og

Vi har foretaget en tværgående analyse af de fem cases med henblik på at afdække,
om der på tværs af de fem regioner kan identificeres nogle fælles træk. Analyserne
afslører en række gennemgående ligheder ved succesvirksomhederne i de fem
regioner. Samlet konkluderer vi, at succesfulde virksomheder inden for traditionelle
erhverv konkurrerer på viden, entrepreneurånd og klyngerelationer. Eller hvad man
samlet kan kalde ”clusterpreneurship”.
I alt har vi identificeret syv forskellige styrker, som adskiller virksomhederne i vore
fem caseregioner fra konkurrenter i andre regioner. Der er tale om fire
virksomhedsstyrker og tre såkaldte ”klyngestyrker”, jf. nedenstående figur.
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Model: Syv styrker for konkurrencedygtige traditionelle erhverv

Komplet
værdikæde

Klyngestyrker
Klyngestyrker

Høj markedskompetence

Faglige
kompetencer

Specialiserede
videninstitutioner

Virksomhedsstyrker

Veludviklet
entreprenørånd

Stærk
automatisering

Relationer og
åbenhed

Klyngestyrker

De fire virksomhedsstyrker omfatter tre former for viden – nemlig høj
markedskompetence, faglige kompetencer og stærk automatisering (indførelse af ny
teknologi). Hertil kommer en veludviklet entrepreneurånd. Netop samspillet mellem
viden og entrepreneurånd er ekstremt vigtigt i succesregionerne. Iværksættere og
risikovillige topledere i eksisterende virksomheder er drivkraften i at udnytte et højt
vidensniveau. De foretager dyre investeringer i industrirobotter i en dyb tro på, at det
kan betale sig at producere i Danmark. Og de investerer ressourcer i at udvikle tætte
partnerskaber med kunderne og i at forstå fremtidens markedstrends (høj
markedskompetence).
Det er en væsentlig konklusion, at viden i traditionelle virksomheder er langt mere
end formel uddannelse. Vi finder fx i Vildbjerg højteknologiske virksomheder, der
har gennemautomatiseret produktionen, og hvor arbejdskraften alene består af
faglært og ufaglært arbejdskraft. Og vi finder virksomheder uden højtuddannede
med ekstremt stærke faglige kompetencer. Det gennemgående mønster i
virksomheder med stærke faglige kompetencer er en årelang satsning på at forfine og
videreudvikle et speciale. Dermed har virksomhederne udviklet en tavs viden, som er
unik på markedet. I mange tilfælde er denne tavse viden indlejret hos både ufaglærte
og veluddannede medarbejdere, der har været mange år i virksomheden og brænder
for deres arbejde.
Klyngestyrkerne er et centralt element i de fem succeshistorier. Virksomhederne er i
alle de fem casestudier præget af et meget tæt og integreret samarbejde. De indgår
med andre ord i en samlet klynge.
Vi ved fra andre analyser og forskningsarbejder, at virksomheder kan ”klynge” sig på
mange måder. Det kan fx være gennem fælles teknologier, fælles produktområder,
fælles udnyttelse af naturressourcer og værdikæder.
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Det helt gennemgående træk ved de fem casestudier er, at virksomhederne klynger
sig omkring en fælles værdikæde. Heri ligger en stor del af hemmeligheden, bag
virksomhedernes evne til at opnå succes inden for traditionelle erhverv.
Undersøgelserne viser, at de succesrige virksomheder baserer sig på stærke relationer
til lokale samarbejdspartnere. Som underleverandører, kunder, serviceydere,
udviklingspartnere, videnagenter osv. Og meget tyder på, at denne relation er
tiltagende: Selv de globale virksomheder som tidligere styrede et eget,
steduafhængigt produktionssystem, indgår nu i symbiotiske samspil lokalt – og
styrker derigennem deres globale konkurrencekraft. I de succesfulde klynger kan der
således spores en fæles bevidsthed om at klyngen på sin vis fungerer som én
virksomhed med forskellige afdelinger (virksomheder/organisationer) med hver sit
speciale. Tilstedeværelsen af alle kompetencerne er væsentlig, men de behøver ikke at
være inden for rammerne af én virksomhed. Man kan sige, at det er virksomhedernes
evne til at overskue behov og til at organisere nødvendige arbejdsgange og
samarbejdsrelationer inden for udvikling, design, produktion, kvalitet mv. som er
afgørende. Virksomhederne er gået fra en sekventiel model, hvor emnerne
gennemgår en række klart adskilte forarbejdningsprocesser, til en netværksmodel.
Værdistjernen
Den relationsorienterede tilgang til
værdikæden har man i Värmland
illustreret ved en ”værdistjerne”, der
samtidig illustrerer de kompetencer,
som Värmland skal være i front på
for at blive en globalt førende
emballageregion. Pointen er, at
kompetencerne
er
nødvendige
forudsætninger for styrket konkur‐
renceevne, men at ingen virksomhed
besidder dem alle; gennem en form
for klyngebevidsthed og ‐samarbejde
er alle i klyngen i stand til at trække
på kompetencerne.
Denne form for klyngerelationer er et ekstremt stærkt kort i globaliseringen. For det
første giver de et meget stærkt grundlag for at konkurrere på højværdiproduktion
ved at lade kundens behov gennemsyre hele værdikæden. For det andet er denne
form for relationer meget sværere at kopiere i værdikæder, hvor de forskellige
funktioner er geografisk spredt. For det tredje knytter de virksomhederne til
regionen, fordi deres konkurrenceevne baseres på samspillet med stærke lokale
samarbejdspartnere. Dermed er klyngerne som helhed mere robuste ift.
globaliseringen.
Det bringer os frem til en anden vigtig konklusion. Nemlig at nærhed betyder meget
for traditionelle erhverv – selv i den globale videnøkonomi! En velfungerende lokal
værdikæde med mange komplementære kompetencer og specialer er en styrke på
følgende måder:
•
•
•

Reducerede transportomkostninger
Effektiv logistik
Hurtigere problemløsning når løsningen kræver involvering af medarbejdere
i flere led af kæden
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•
•
•
•

Stærkt kendskab til hinandens specialer, styrker og begrænsninger
Bedre muligheder for at give slutkunder et billede af leverandørkæden
Personlige relationer, der giver anledning til uformel kommunikation,
videndeling og indbydes sparring.
Bedre muligheder for at udvikle fælles, innovative løsninger med
udgangspunkt i en slutkundes behov.

Med andre ord er det langt lettere at opbygge stærke værdikæderelationer for
virksomheder, der ligger i et område med flere, sammenhængende dele af
værdikæden repræsenterede. . En forudsætning er dog gode relationer og åbenhed som
vi også finder i de fem regioner.
Ovenstående har en vigtig implikation. Nemlig at produktion og
produktionskompetencer er en vigtig forudsætning for at konkurrere på de
funktioner, der ligger inden for produktionsforberedelse (design, produktudvikling
mv.) og produktionsopfølgning (salg, markedsføring, service mv.). Med andre ord
bliver en stærk satsning på automatisering – for at bevare store dele af produktionen i
Danmark ‐ en forudsætning for at realisere de øvrige styrker.
Den tredje klyngestyrke er specialiserede videninstitutioner. Det er meget forskelligt
fra klynge til klynge, hvor mange og hvor stærke videninstitutioner, der ligger i
regionen. I den ene ende finder vi Vildbjerg uden videninstitutioner. I den anden
ende finder vi Styria med fem forskningsinstitutioner, der alle har stærke bånd til
bilindustrien.
Trods den store variation i omfang og niveau af videninstitutioner, finder vi alligevel
et fælles mønster i de fire regioner, der huser videninstitutioner. Nemlig at mange
videninstitutioner er blevet og opfatter sig som en del af klyngen. Erhvervsskolen
EUC Syd i Tønder har som den eneste institution i Danmark lavet et specialiseret
aluminiumsværksted. Thomas Danby i Leeds har lavet et særligt program for etniske
fødevarekompetencer. Fachhochschule Joanneum Styria har flere testlaboratorier og
en samlet uddannelse rettet mod bilindustrien. Karlstad Universitet har specialiseret
sig i tværvidenskabelig forskning rettet mod papir‐ og emballageområdet. Med andre
ord nærmest vokser videninstitutionerne ind i klyngerne og skaber sammen med
virksomhederne en fælles videnpool, der fører til innovation og en højt specialiseret
arbejdsstyrke. Viden flytter på kryds og tværs gennem en lang række af
samarbejdsprojekter, studenterprojekter, via nye kandidater, gennem efter‐
uddannelse, via uformelle netværk, osv.
Med videninstitutioner som en del af klyngen skabes det, der kaldes stedbunden
viden. Man skal så at sige være i regionen for at drage nytte af den videnpool, som
videninstitutioner og virksomheder skaber i et integreret netværk. Det får
virksomheder til at blive i regionen. Og det lokker andre virksomheder til.
Ny guide til omstilling af traditionelle erhverv
Sidst i rapporten har vi udformet en guide til omstilling af traditionelle erhverv.
Guiden gennemgår en række initiativer og rammebetingelser i succesregionerne, som
understøtter opbygningen af de syv centrale styrker nævnt i modellen på side 10. Den
baserer sig på, at der ‐ også når det gælder rammebetingelser – kan konstateres
mange fælles træk mellem de fem succesregioner.
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Guiden indeholder to former for initiativer. For det første initiativer der er afgørende
for at udvikle de tre klyngestyrker. For det andet initiativer der påvirker de fire
virksomhedsstyrker.
Nedenstående tabel sammenfatter de vigtigste rammebetingelser for at udvikle
klyngestyrkerne og dermed for i det hele taget at udvikle klynger inden for
traditionelle erhverv.
De vigtigste rammebetingelser for etablering af klynger inden for traditionelle
erhverv
Rammebetingelser
1. Systematisk kortlægning
klyngen

af

2. Effektiv klyngeorganisation

3.
Strategisk
samspil
videninstitutioner

4. Fælles identitetsskabelse

med

Beskrivelse
Kortlægning
af
virksomhedernes
specialisering,
indbyrdes relationer, potentialerne for samarbejde,
styrker, svagheder, udfordringer mv. Fokus på hvad der
skal til for at opbygge en stærk værdikæde.
Etablering af enhed der udvikler relationerne mellem
klyngens virksomheder og til relevante partnere uden for
klyngen. Klyngens virksomheder tager aktivt ejerskab for
organisationen, hvis medarbejdere kommer fra klyngen
og har et stort netværk at trække på.
Stærke
strategiske
partnerskaber
mellem
videninstitutioner og virksomheder, fx gennem
deltagelse i hinandens bestyrelser og via tæt, uformelt
samarbejde.
Stærk branding af klyngen i og uden for regionen.
Bevidsthed blandt alle aktører i regionen om klyngens
eksistens og betydning – lige fra folkeskole til ledende
erhvervsfolk.

Værdikædetankegangen gennemsyrer disse rammebetingelser. For det første er det
vigtigt, at regionerne foretager en systematisk kortlægning af værdikæderne med
udgangspunkt i de toneangivende erhverv og virksomheder. Styrker, svagheder og
udfordringer må identificeres for at den rette erhvervsstrategi kan udvikles. Fx er det
vigtigt, at en investeringsfremmeindsats fokuserer på at trække virksomheder til
regionen på de områder, hvor et væsentligt led i værdikæden er svag. Fx har
Värmland tiltrukket og skabt nye virksomheder inden for teknologiske nicheområder
og design.
Opbygning af en klyngeorganisation er en anden vigtig faktor. Netop
værdikæderelationerne gør det vanskeligt for brancheorganisationer at tale klyngens
sag, fordi klyngerne typisk relaterer sig til mange brancher. I fire af de fem regioner
har klyngeorganisationer været afgørende for at udvikle stærke relationer mellem
virksomhederne i klyngerne, for at udvikle skræddersyede forsknings‐ og
uddannelsesinitiativer, brande klyngen mv.
Tabellen illustrerer også, at det er afgørende at opbygge strategiske relationer mellem
virksomhederne og de lokale videninstitutioner. Det er gennem deltagelse i
hinandens bestyrelser, fælles ejerskab til klyngeorganisationerne og tæt, uformelt
samarbejde, at videninstitutionerne har vokset sig ind i klyngerne.
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Når det gælder initiativer over for de fire virksomhedsstyrker har vi identificeret i alt 15
mulige indsatsområder, jf. nedenstående figur.
De vigtigste rammebetingelser for udvikling af virksomhedsstyrker
Styrker
1. Høj markedskompetence

2. Stærke kernekompetencer

3. Automatisering

4. Entrepreneurship

Indsatsområder
•
Forskning i brugeradfærd og brugertrends inden for
klyngens slutbrugere
•
Målrettet investeringsfremme rettet mod de områder i
værdikæden, hvor regionen har brug for at få tilført
kompetencer
•
Etablering af kreative rum og fysiske faciliteter hvor
virksomheder fra de forskellige dele af værdikæden kan
samarbejde om brugerdreven innovation
•
Fremme af strategiske alliancer mellem virksomheder i de
forskellige dele af værdikæden
•
Opbygning af fælles videnbase (forskningssamarbejde)
inden for områder hvor klyngens virksomheder satser på at
være teknologisk førende
•
Målrettet kompetenceudvikling bl.a. inden for de områder,
hvor klyngerne satser på teknologisk lederskab
•
Adgang til viden om ny teknologi
•
Stærk prioritering af forskning inden for produktion,
automatisering og robotteknologi
•
Innovationskonsortier om produktionsteknologi
•
Opbygning af praktiske videnmiljøer for automatisering, fx
på CVUerne
•
Udvikling af undervisningsmateriale til erhvervsskoler og
ingeniørskoler
•
Generationsskifteinitiativer
•
Adgang til rådgivning om hvordan nye virksomheder
skaffer sig kunder (fx eksportfremme)
•
Adgang til risikovillig kapital til investeringer i ny teknologi
•
Adgang til fælles netværk og til udviklingsparker/kuvøser
med virksomheder inden for samme klynge.

Kapitel 5 gennemgår en række konkrete initiativer, der har været gennemført i de
fem succesregioner inden for de forskellige overskrifter i tabellen.
Det samlede billede er, at der i de tre udenlandske succesregioner har været
gennemført en systematisk indsats på de ovenstående områder, mens indsatsen i
danske regioner har været mere sporadisk.
Det er det klare indtryk, at opbygningen af relativt store klynger i specielt Styria og
Värmland kun har været mulig pga. af en gennemtænkt og systematisk indsats på
ovennævnte områder. Det gælder især i opbygningen af rammebetingelser for
klyngestyrkerne.
Det er samtidig vores hypotese, at manglen på systematiske klyngestrategier er
hovedårsagen til, at Danmarks klynger inden for traditionelle erhverv er små i
international sammenhæng. Og at man heri skal finde en stor del af årsagen til, at vi
målt på større regioner ikke kan finde eksempler på, at der netto skabes flere job
inden for traditionelle erhverv.
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Kapitel 1 Baggrund
1.1. Formål
Traditionelle industrierhverv som fødevarer, jern/metal, grafisk industri og
maskinindustri fylder meget i store dele af Danmark. Det er samtidig erhverv, der er
under stort pres fra globaliseringen. I de senere år er beskæftigelsen faldet markant i
disse erhverv.
Skrækscenariet er, at virksomhedslukninger og større bølger af outsourcing kan føre
til kollaps i den regionale økonomi i visse områder. I realiteten ved vi meget lidt om
dette trusselsbillede. Vil de fleste produktionsjob forsvinde fra Danmark, og kan
erhvervene kun overleve gennem en markant transformation til vidensintensive job
for veluddannede, som vi kender det fra tekstilbranchen? Eller er truslen om
outsourcing mindre og kan vi bevare det meste produktion i Danmark gennem
automatisering, samtidig med, at vi skaber nye job inden for design,
produktudvikling, logistik og markedsføring?
Formålet med denne rapport er for det første at bidrage med svar på disse spørgsmål.
For det andet skal rapporten give REG LABs medlemmer en guide til at styrke
konkurrenceevnen i de traditionelle erhverv.
Både i Danmark og i de øvrige europæiske lande er der store forskelle på, hvordan de
traditionelle industrierhverv klarer sig. Hypotesen i dette projekt er, at vi kan lære af
de regioner i Danmark og Europa, hvor de traditionelle erhverv klarer sig
ekstraordinært godt. Her kan vi finde svar på om vi i højomkostningslande som
Danmark kan konkurrere på produktion, og mere generelt på, hvad virksomheder
inden for traditionelle erhverv skal konkurrere på i fremtiden. Vi tror også, at vi i
disse regioner kan finde god inspiration til, hvordan den regionale erhvervspolitik
skal understøtte denne gruppe af erhverv i fremtiden.
Kort sagt giver rapporten svar på følgende spørgsmål:
• Hvordan klarer de traditionelle erhverv sig i de forskellige dele af Danmark,
og hvor ligger højdespringerne, der går imod den generelle trend?
• Hvad konkurrerer virksomhederne på i regioner i Danmark og andre lande,
hvor bestemte brancher eller klynger har klaret sig ekstraordinært godt?
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•

Hvilke erhvervspolitiske initiativer og regionale rammebetingelser har
højdespringerne trukket på, og hvilken betydning har de haft for succes’en?
Og ikke mindst – kan disse erfaringer overføres til andre regioner?

1.2. Hvad er de traditionelle industrierhverv?
I de statistiske analyser definerer vi følgende som traditionelle erhverv:
• nærings‐ og nydelsesmiddelindustri,
• tekstil‐, beklædnings‐ og læderindustri,
• træ‐ og papirindustri,
• gummi‐ og plastindustri,
• sten‐ ler‐ og glasindustri,
• fremstilling og forarbejdning af metal,
• maskinindustri,
• transportmiddelindustri,
• møbelindustri og anden industri.
Afgrænsningen svarer til definitionen i Økonomi‐ og Erhvervsministeriets
publikation Regional erhvervspolitisk redegørelse .reg21 (2001), hvor de traditionelle
erhverv defineres ved at udvælge en række erhverv ud fra Danmarks Statistiks 27‐
gruppering. Eneste undtagelse er bygge‐ og anlæg, som vi har udelukket fordi det er
et erhverv som næsten udelukkende betjener lokale markeder.
De traditionelle erhverv har generelt følgende karakteristika:
• Industribrancher hvis primære beskæftigelse er fremstilling.
• Erhverv som man generelt associerer med relativ lavteknologisk,
arbejdskraftintensiv produktion.
• Det er industrier som fyldte meget i 1960’erne og som i dag konkurrerer på
det globale marked. Af samme årsag er det netop de traditionelle erhverv der
i medierne omtales som under pres fra globaliseringen, det vil sige erhverv
som er i fare for at blive udkonkurreret af producenter som har lavere faste
omkostninger.
• Forskning og udvikling udgør en relativt mindre del inden for de
traditionelle erhverv end for eksempel inden for elektronik‐ og
medicinalindustrierne.
Et andet element som adskiller traditionelle erhverv fra industrien i øvrigt er, at det
formelle uddannelsesniveau er relativt lavt med stor anvendelse af ufaglært
arbejdskraft. I de traditionelle erhverv har en tredjedel af de ansatte folkeskole som
den højeste fuldførte uddannelse. I den øvrige del af industrien er dette tal 27
procent, og blandt alle beskæftigede er det kun 25 procent der har folkeskolen som
det højeste niveau.
2,5 pct. af de ansatte i de traditionelle erhverv har fuldført en lang videregående
uddannelse, mens dette er tilfældet for 3,3 procent af de ansatte i øvrig industri. Til
sammenligning er den gennemsnitlige andel af højtuddannede blandt alle ansatte i
landet hele 6 procent.
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Langt de fleste ansatte i de traditionelle erhverv er dog erhvervsfagligt uddannede. I
de traditionelle erhverv har 44 procent af de ansatte gennemført et erhvervsfagligt
praktik‐ og hovedforløb, men også her er andelen lidt lavere end i den øvrige
industri, jf. figur 1.1.
Samlet set kan man altså dokumentere at det formelle uddannelsesniveau i de
traditionelle erhverv generelt er lidt lavere end i den øvrige del af industrien, og at
uddannelsesniveauet er markant lavere end for hele gruppen af beskæftigede.

Figur 1.1 Uddannelsesniveauet er lavere i de traditionelle erhverv
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Kilde: Egne beregninger pba. Danmarks Statistik
Note: Figuren viser sammensætningen af de beskæftigede fordelt på personernes højeste fuldførte
uddannelse.

1.3. Virksomheder og klynger – fokus for analysen.
Projektets primære fokus er på virksomheder; hvordan de konkurrerer og hvad de
konkret gør, som skaber deres succes. Der er således først som sidst virksomhederne,
som er udgangspunktet og i centrum for undersøgelserne.
Undersøgelsernes målsætning og metode har imidlertid gjort, at klyngedannelse er
blevet et væsentligt aspekt og redskab til at undersøge virksomhederne i de
traditionelle erhverv.
Det skyldes dels, at klynger er et godt redskab til at identificere og analysere
succesfulde traditionelle erhverv, dels at der har været et ønske om at identificere
regionale rammebetingelser, som kan understøtte succesfulde traditionelle erhverv.
Sidstnævnte skyldes hensynet om at gøre analysen anvendelsesorienteret for REG
LAB’s medlemmer og sponsorer.
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Analysen er inspireret af en nøgtern observation af, at der er store regionale udsving:
Tilsyneladende identiske erhverv klarer sig langt bedre i nogle regioner end i andre.
Der er måske særlige regionale forudsætninger og rammebetingelser som medvirker
til at skabe virksomhedernes konkurrenceevne.
I projektet er der således identificeret sådanne regionale koncentrationer som har en
exceptionel høj performance. Med høj performance forstår vi primært høj regional
koncentration og usædvanlig positiv jobudvikling. Der findes ikke eksisterende
redskaber som tilfredsstillende kan identificere disse. Derfor er der i projektet
gennemført helt nye statistiske særkørsler på danske regionale klyngedannelser.
Rapportens casestudier deler mange af de gængse karakteristika for
kompetenceklynger. Men det er sekundært om der er tale om kompetenceklynger i
akademisk forstand. I valget af casestudier er der således opstillet en række kriterier,
jf. kapitel 3. De valgte cases kan karakteriseres som netværk eller klumper af
virksomheder. Vi har valgt at kalde dem for klynger eller klyngedannelser.
I Danmark har analysen identificeret klynger som er helt lokale, dvs. med et
overskueligt antal virksomheder indenfor inden for ganske få kommuner. Klyngerne
har maks. 2.000 beskæftigede. Man kan kalde dem mikroklynger. I de udenlandske
cases har de identificerede klynger betydelig større regional udstrækning – typisk på
størrelse med de danske regioner eller større. De udenlandske cases er således et
billede på traditionelle erhverv som både klarer sig godt og har meget stor
økonomisk og beskæftigelsesmæssig vægt.
De udenlandske succesregioner er hver for sig forskellige. Hensigten er at søge
inspiration hos udenlandske regioner, som har vist vejen. Både gennem
virksomhedernes tiltag og/eller regionernes strategier og redskaber til, hvordan den
regionale erhvervspolitik kan understøtte de traditionelle erhverv. Formålet er først
som sidst at identificere traditionelle erhverv som har fundet en opskrift på stærk
konkurrenceevne.

1.4. Kort om rapportens metode og struktur
Analyserne bag denne rapport er gennemført i perioden juli‐december 2005 og
omfatter følgende elementer.
I.

Kortlægning af traditionelle erhverv. Statistisk analyse af de traditionelle
erhverv: Hvordan har de udviklet sig, hvilke brancher klarer sig bedst og
hvilke regionale forskelle kan der spores i Danmark?

II.

Identifikation af succesregioner. Vi ønsker i denne rapport at identificere
højdespringere inden for traditionelle industrierhverv, hvor den generelle
udvikling har været en nedgang, men hvor en eller flere regioner har oplevet
en markant fremgang. Hvem er disse højdespringere og hvordan formår de
at gå i mod strømmen? Vi har gennem en kombination af statistik, desk
research og pilotinterview identificeret regioner hvor specifikke traditionelle
erhverv udvikler sig positivt – stik imod den generelle tendens. På den
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baggrund er der til nærmere analyse identificeret to klynger i Danmark og tre
i udlandet.
III.

Dybdeanalyse af succesregioner. I de fem succesregioner er der gennemført
omfattende analyser, der har haft til formål at besvare følgende
hovedspørgsmål: Hvad er hemmelighederne bag succeshistorierne? Hvad
konkurrerer virksomhederne på, og hvilke konkrete initiativer og redskaber
har erhvervspolitiske aktører anvendt for at understøtte virksomhederne?
Undersøgelserne i caseregionerne er gennemført med følgende elementer:
• Desk research: Indsamling af al relevant materiale, pilotinterview
med nøgleaktører, identifikation af relevante ressourcepersoner
til interview.
• Personlige interview med virksomheder, relevante myndigheder
og videninstitutioner.
• I de to danske regioner er der desuden gennemført statistiske
særkørsler af beskæftigelse og værditilvækst.
• I de danske regioner er der endvidere gennemført fokusgrupper
med fremlæggelse og diskussion af foreløbige konklusioner for
en bred kreds af den pågældende klynges virksomheder osv.

IV.

Tværgående analyse af styrker i succesrige virksomheder. Hvad er viden i
traditionelle erhverv? Hvad er det for styrker i virksomhederne og i
relationerne mellem virksomheder som karakteriserer højdespringerne?

V.

Tværgående analyse af rammebetingelser. Hvilke initiativer og
rammebetingelser har været væsentlige for succesregionerne? Hvilke
eksempler på god praksis i virksomhederne og i erhvervspolitikken, kan der
opstilles til inspiration for andre regioner? Vi har opstillet en guide for,
hvordan
amter,
kommuner,
videninstitutioner,
virksomheder,
erhvervsorganisationer m.fl. sammen kan skabe omstilling i de traditionelle
erhverv.

Tabel 1.1: Oversigt over rapportens kapitler
Kapitler

Centrale analysespørgsmål

Kapitel 2: Udviklingen i de
traditionelle erhverv

Hvordan klarer de traditionelle erhverv sig i Danmark?
Hvordan har de udviklet sig? Hvilke branchemæssige
og regionale forskelle kan der spores?

Kapitel 3: Udvælgelse og
præsentation af casestudier

Hvor findes traditionelle erhverv med succes? Hvor er
’højdespringerne’? Kriterier for udvælgelse af case‐
studier og introduktion af de fem valgte regioner.

Kapitel 4: Traditionelle erhverv
med succes

Regioner med mange succesfulde virksomheder inden
for traditionelle erhverv – hvad konkurrerer
virksomhederne på, og hvad er viden i disse
virksomheder?

Kapitel 5 Guide til omstilling af
traditionelle erhverv.

Hvordan kan regioner, kommuner, videninstitutioner,
virksomheder og erhvervsorganisationer sammen
skabe vækst og konkurrencedygtighed inden for
traditionelle erhverv?
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Nedenfor: REG LAB‐teamet på besøg hos ES Stål, Vildbjerg.
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Kapitel 2 Udviklingen i de traditionelle erhverv
I dette kapitel ser vi på udviklingen i de traditionelle industrierhverv og viser at
området samlet set har mistet økonomisk betydning. På landsplan er billedet således
at de traditionelle erhverv mister beskæftigelse og gradvist udgør en mindre del af
landets samlede BNP.
For de kommende fem regioner er billedet det samme. Alle fem regioner har netto
mistet arbejdspladser inden for de traditionelle erhverv. Stiller vi skarpt på
delregioner inden for de fem regioner finder vi regionale undtagelser som springer i
øjnene. I nogle af disse delregioner stiger beskæftigelsen ligefrem når vi ser på nogle
bestemte dele af de traditionelle erhverv.

2.1 Hvor meget fylder de traditionelle erhverv i dansk erhvervsliv?
De traditionelle industrierhverv i Danmark har gennem de seneste tre årtier mistet
økonomisk betydning i forhold til andre sektorer. I 1966 udgjorde de traditionelle
erhverv den største ”enkeltsektor” i dansk økonomi, med 21 procent af den samlede
danske produktion (målt i produktionsværdi), mens produktionsandelen i de
traditionelle erhverv faldt til 16 procent i 2000, jf. figur 2.1. En lignende relativ
tilbagegang finder man også når man kigger på værdiskabelsen (bruttoværdi‐
tilvæksten) og lønsummen, jf. bilag 1.
Figur 2.1 Udviklingen i Danmarks industristruktur 1966‐2000
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Kilde: Nationalregnskabet, Danmarks statistik.
Note: Traditionelle erhverv er defineret ud fra listen i vores definition. Øvrig industri omfatter alle andre
fremstillingsbrancher.
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Udviklingen siden 1966 har været relativ jævnt faldende over hele perioden. Faldet
bliver dog lidt kraftigere omkring 1980 og igen øges den negative hældning på
kurven omkring 1995. Denne udvikling gælder både produktionsværdi og
værditilvækst.
Figur 2.2 Udvikling i produktionsværdi og værditilvækst i de traditionelle erhverv
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Kilde: Nationalregnskabet, Danmarks statistik
Note: Traditionelle erhverv er defineret ud fra listen i vores definition.

Figur 2.3 Traditionelle erhverv’s andel af
den samlede beskæftigelse i Danmark

fald i antallet af beskæftigede. I
2004 udgør de beskæftigede i de
traditionelle erhverv 10 procent af
den samlede beskæftigelse mod
12,5 procent i 1997, jf. figur 2.3. I
absolutte
termer
har
de
traditionelle erhverv mistet 66.000
arbejdspladser på landsplan siden
1995. I 2004 var der således knapt
280.000 ansatte i de udvalgte
erhverv som vi kalder for de
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Kilde: REG LAB og Danmarks Statistik
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Note: I figuren er de traditionelle erhverv defineret jf. kapitel 1.

Skal man sammenligne udviklingen i beskæftigelsen i de traditionelle erhverv med
andre brancher er det mest nærliggende at sammenligne med beskæftigelses‐
udviklingen i landbruget. De traditionelle erhverv ser nemlig ud til at være på vej
samme sted som landbruget. Mens den samlede danske beskæftigelse efter en mindre
stigning frem mod 2001 nu er nogenlunde tilbage på niveauet i 1997, så er
beskæftigelsen i de traditionelle erhverv faldet med 15 procent på de 5 der er gået
siden 1999, jf. 2.4.
Figur 2.4 Er de traditionelle erhverv på vej i samme retning som landbruget?
Beskæftigelsesudviklingen i Danmark 1997-2004
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Det store spørgsmål er hvordan denne udvikling vil fortsætte. Vil beskæftigelsen i de
traditionelle erhverv fortsætte med at falde cirka 3 procent om året, vil faldet bremse
op, eller er der udsigt til at nedgangen – fx pga. stigende outsourcing ‐ tager endnu et
knæk, som den gjorde omkring 1980 og igen omkring 1995?

2.2 Hvordan er udviklingen i de forskellige traditionelle erhverv?
Der er stor forskel på hvor meget de forskellige dele af de traditionelle erhverv fylder
rent beskæftigelsesmæssigt. Fødevareindustrien er den største gruppe og står i 2004
for 27 procent af beskæftigelsen inden for de traditionelle erhverv. Til sammenligning
er den næststørste gruppe maskinindustrien med 23 procent af beskæftigelsen, mens
tekstilindustrien er den mindste gruppe med kun 4 procent af beskæftigelsen i de
traditionelle erhverv. Fordelingen af beskæftigelsen inden for de traditionelle erhverv
ses i figur 2.5.
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Figur 2.5 Beskæftigelsen i de traditionelle erhverv i Danmark 2004 fordelt på
brancher
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Udviklingen i beskæftigelsen er meget forskellig for de forskellige typer af
traditionelle erhverv. Nogle industrier har allerede på et tidligt tidspunkt været
præget af at produktionen er flyttet til billigere produktionslande, hvilket
eksempelvis kommer til udtryk ved at tekstilindustrien er det erhverv der har haft
den største procentvise tilbagegang. Tekstilindustrien i Danmark havde i 2004 kun
halvt så mange job som i 1995, svarende til et tab på over 10.000 job. Ingen af de
traditionelle erhverv har oplevet en fremgang når man ser det på landsplan. De fleste
traditionelle erhverv har oplevet en tilbagegang på mellem 10 og 20 procent, jf. figur
2.6.
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Figur 2.6 Udviklingen i beskæftigelsen i de forskellige dele af traditionelle erhverv
1995‐2004
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2.3 De traditionelle erhverv i de fem nye regioner
De traditionelle erhverv er tungest repræsenteret i de tre jysk‐fynske regioner. I disse
regioner fylder de traditionelle erhverv omkring 15 procent af beskæftigelsen. I
region Sjælland fylder beskæftigelsen i de traditionelle erhverv relativt set kun halvt
så meget som i Jylland‐Fyn. I region Hovedstaden fylder de traditionelle erhverv
under 5 procent af beskæftigelsen, jf. figur 2.7.
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Figur 2.7 De traditionelle erhverv vejer tungest i Jylland‐Fyn
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De jysk‐fynske regioners succes i omstillingen til en globaliseret videnøkonomi drejer
sig derfor i høj grad om at få succes i de traditionelle erhverv. Effekten af en virksom
indsats vil – lidt stiliseret ‐ være dobbelt så stor i Jylland‐Fyn som på Sjælland og tre
gange så stor som i region Hovedstaden. Dermed ikke sagt at de to østdanske
regioner er fri for at tænke i omstilling af disse erhverv, men man må forvente at
løsningen på udfordringen primært skal findes vest for Storebælt.
Er der så en løsning på vej fra det jysk‐fynske? Kigger man på beskæftigelses‐
udviklingen må man konstatere at ingen af de fem regioner har samlet set øget
beskæftigelsen i de traditionelle erhverv, jf. figur 2.8.
Figur 2.8 Ingen regioner har øget beskæftigelsen i de traditionelle erhverv
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Der er altså ingen af de fem danske regioner der har fundet en egentlig vinderstrategi
for de traditionelle erhverv. I hvert fald ikke en der har kunnet trække den samlede
beskæftigelse op i hele denne gruppe af erhverv. Dermed ikke sagt at der ikke findes
eksempler på jobvækst inden for delområder eller enkeltbrancher.
Ser man på de otte dele af de traditionelle erhverv er der heller ingen enkelt branche
der har formået at øge beskæftigelsen samlet i Danmark, jf. figur 2.9.
Fødevareerhvervene har mistet 13.000 beskæftigede, tekstil 10.000, og
maskinindustrien har tabt 12.000 arbejdspladser. Samlet set en nedgang på 66.042
jobs siden 1995 og ingen delbranche er gået fri af nedgang.
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Figur 2.9 Ingen af de otte dele af de traditionelle erhverv har fremgang totalt
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Som vi skal se senere findes der gode eksempler på lokale vinderstrategier, men
ingen af dem har haft en størrelse eller en kraft, der har været tilstrækkelig til at
vende udviklingen i en hel region eller i en hel branche.
Heller ikke på delbranche niveau er der succeser der har effekt på regionalt niveau
(her forstået som de fem nye regioner). Af de otte dele af de traditionelle erhverv,
som vi ser på her, er der i samtlige fem regioner kun to (ud af fyrre mulige) regionale
delerhverv, der har formået at holde status quo eller øge beskæftigelsen i perioden fra
1995 til 2003. Det er træ‐ og papirindustrien i Nordjylland og jern‐ og metalindustrien
i Midtjylland. I Nordjylland er beskæftigelsen øget med 475 job inden for træ‐ og
papirindustri, der udgør 0,2 procent af den samlede beskæftigelse i regionen. Derfor
kan man næppe sige at Nordjylland af denne grund kan fremvise væsentlige
succeshistorier inden for de traditionelle erhverv. I Midtjylland er beskæftigelsen i
jern‐ og metalindustrien samlet øget med små 200 personer, hvilket er forsvindende
lidt i en region med næsten 600.000 beskæftigede. Se udviklingen i samtlige otte
erhverv i de fem regioner i figur 2.10 (se næste side).
Bagved disse samlede tal for de fem relativt store regioner ligger imidlertid en række
mindre regioner og delerhverv som klarer sig ganske godt.
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Figur 2.10 Udviklingen i de traditionelle erhverv i de fem nye regioner fra 1995 til 2003 (antal job)
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2.4 Udviklingen bliver først rigtig interessant på mindre regioner
Går vi et niveau ned i den regionale inddeling til de såkaldte pendlingsregioner er
der klare regionale forskelle i hvor stor en andel af beskæftigelsen de traditionelle
erhverv udgør. De traditionelle erhverv fylder igen meget i mange jyske regioner, jf.
figur 2.11.
Figur 2.11 Så meget fylder de traditionelle erhverv i regioner 2004
Andel af regionens beskæftigelse i traditionelle erhverv
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16 ud af de i alt 23 pendlingsregioner har en højere andel af beskæftigede i de
traditionelle erhverv end landsgennemsnittet, hvor Hovedstadsregionen naturligt
trækker kraftigt ned. I de tre regioner hvor de traditionelle erhverv fylder relativt
mest – nemlig de tre naboregioner Herning, Ringkøbing og Viborg – findes mere end
12 procent af Danmarks samlede beskæftigelse i de traditionelle erhverv, selvom
disse tre pendlingsregioner kun udgør seks procent af den samlede beskæftigelse.
En høj specialisering i de traditionelle erhverv er dog ikke ensbetydende med at den
enkelte region har formået at skabe arbejdspladser i perioden 1995‐2004.
Ved at se på den absolutte ændring i beskæftigelsen i hver af de 23 regioner viser det
sig, at Nordvestjylland er den eneste pendlingsregion der har flere arbejdspladser i de
traditionelle erhverv i 2004 end den havde i 1995. De traditionelle erhverv udgør
dermed i dag en større del af arbejdsstyrken i Nordvestjylland end for 10 år siden.
Derudover har tre regioner (Holstebro, Ringkøbing og Sydvestjylland) formået at
dæmpe tabet af arbejdspladser i de traditionelle erhverv ved at klare et noget mindre
fald end på landsplan. De øvrige 18 regioner har derimod haft en markant
tilbagegang i antallet af arbejdspladser inden for de traditionelle erhverv, jf. figur
2.12. Endvidere viser figuren at ni regioner har oplevet en tilbagegang i de
traditionelle erhverv til trods for, at de klarer sig bedre end den landsgennemsnitlige
udvikling.
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Figur 2.12 Pendlingsoplandenes udvikling i beskæftigelsen i traditionelle erhverv
T ra d itio n e lle e rh v e rv i a lt
B e s k æ ftig e ls e s æ n d r in g 1 9 9 5 -2 0 0 3
(% -p o in ts a fvig e ls e fra la n d s g e n n e m s n itlig u d vik lin g )
-2 0 %

-1 0 %

0%

10%

20%

N o rd ve s t

+ 26%

H o ls te b ro

+ 12%

R in g k ø b in g

+ 11%

S yd ve s tjylla n d

+ 11%

Å lb o rg

+ 6%

H o rs e n s

+ 6%

V ib o rg

+ 6%

Å rh u s

+ 4%

H o lb æ k

+ 4%

Odense

+ 3%

R o s k ild e

+ 2%

B o rn h o lm

+ 1%

Tre k a n to m rå d e t

+ 1%

R a n d e rs

- 1%
- 2%

S la g e ls e
S yd jylla n d

- 5%

L o lla n d -F a ls te r

- 5%

N o rd jylla n d

- 6%

D ju rs la n d

- 8%
- 8%

H e rn in g
S yd fyn o g ø e r
N o rd s jæ lla n d

30%

- 11%
- 11%

K ø b e n h a vn- 1 7 %

Kilde: REG LAB og Danmarks Statistik. Note: Farven på søjlerne viser om den absolutte
udvikling i beskæftigelsen er positiv eller negativ. Grøn er udtryk for, at regionen netto har
skabt arbejdspladser inden for traditionelle industrierhverv.

Samlet kan man ud fra ovenstående figur konkludere at heller ikke på mindre
regioner som de 23 pendlingsregioner kan man finde flere end en region
(Nordvestjylland) hvor fremgangen i de traditionelle erhverv under ét er gået frem i
absolutte termer. Men figuren illustrerer dog også, at der er meget store regionale
forskelle. Disse forskelle illustrerer, at jobmæssig tilbagegang ikke er en naturlov. Der
er mekanismer, der betyder, at nogle erhverv og regioner er i stand til at holde en
langt bedre beskæftigelsesudvikling end andre.
I Nordvestjylland er beskæftigelsen øget med 643 personer svarende til en fremgang
på 1,3 procent af den samlede beskæftigelse i regionen. Og tallene viser at der her er
tale om fremgang inden for fire af de otte delerhverv, nemlig fødevarer, træ/papir,
sten, ler og glas samt møbelindustri. Men tallene illustrerer også betydelige forskelle
mellem erhvervene og at vi må ned på et mere detaljeret niveau for at finde
succesrige forandringer i de traditionelle erhverv.

Side 30 af 119

Traditionelle erhverv i videnøkonomien

Tabel 2.1 Beskæftigelse i traditionelle erhverv i Nordvestjylland 1995 og 2003
Erhverv
Fødevarer
Tekstil, beklædning
Træ og papir
Sten, ler og glas
Jern og metal
Maskinindustri
Transportmiddelindustri
Møbel- og anden industri
Traditionelle erhverv i alt
Samlet beskæftigelse

1995
2961
206
791
251
1111
1695
210
1538
8763
49627

2003
3085
75
1184
434
1136
1640
107
1745
9406
51524

Forskel
124
-131
393
183
25
-55
-103
207
643
1897

i procent
4%
-64%
50%
73%
2%
-3%
-49%
13%
7%
4%

2.5 Succeshistorier i lille skala
Vi må derfor udvikle en metodik til at identificere succes i lille skala. En måde at gøre
det på er at se på pendlingsregionernes vækst indenfor de enkelte delerhverv og
analysere hvilke regioner der er specialiserede og hvilke der samtidig formår at øge
deres specialisering.
Dette vises i en række krydsplot af regionernes specialiseringsgrad (ud ad x‐aksen)
og ændringen i specialiseringen op ad y‐aksen. De grønne bobler er regioner med
absolut fremgang i beskæftigelsen. De røde udtrykker tilbagegang i beskæftigelsen og
de gule bobler viser en region med status quo.
Generelt er det de regioner der har øget deres specialisering mest der også har
absolut vækst i beskæftigelsen. Det gælder også selvom regionen endnu ikke er
specialiseret i det pågældende erhverv (dvs. at specialiseringsgraden er under 100,
men stigende). Generelt vil man ved hjælp sådanne krydsplot identificere
succesregioner ved at de fra et specialiseret udgangspunkt formår at øge deres
specialisering. Det er regioner der ligger i det øverste højre hjørne af figurerne.
Krydsplottet for fødevarer, i figur 2.13, viser at Ringkøbing og Nordvestjylland har
oplevet fremgang i beskæftigelse, mens alle andre regioner undtagen Randers
(hvortil en stor slagterikoncern samlede sine aktiviteter i perioden) har oplevet en
nedgang. De to regioner med fremgang i beskæftigelsen er samtidig blandt de
mindste inden for fødevareerhvervet (idet størrelsen af boblerne viser, hvor stor
beskæftigelsen i den enkelte region er absolut set), og derfor bliver den samlede
effekt for fødevareerhvervet negativ.
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Figur 2.13 Pendlingsoplandenes specialisering og vækst inden for fødevarer mv
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Særligt om fødevareerhvervet gælder – i sammenligning med de øvrige traditionelle
erhverv – at erhvervet er mindre specialiseret end de andre syv og ændringerne i
specialiseringerne hører til blandt de mindste af de otte dele af i gruppen. Dette er et
tegn på at fødevareerhvervet ikke har omgået helt de samme forandringer som andre
erhverv. Det er simpelthen spredt ud i mange dele af landet, og ingen regioner har
formået at slå særligt igennem.
Anderledes forholder det sig i et af de mindre delerhverv, nemlig træ‐ og
papirerhvervet. Bemærker man skaleringen af akserne ser man at træ‐ og papir er
både mere specialiseret og kendetegnet ved større forandringer i specialiserings‐
graden. Desuden er hele fem pendlingsregioner i vækst. Desværre er erhvervet så
lille at det ikke give en stor samlet effekt. Der er dog fortsat 21.000 beskæftiget på
landsplan. I øvrigt samme antal som der var i dansk tekstilindustri i 1995 (hvoraf der
nu kun er halvdelen, cirka 10.000 tilbage).
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Figur 2.14 Pendlingsoplandenes specialisering og vækst inden for træ og papir
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Jern‐ og metalindustrien er mere end dobbelt så stor som træ‐ og papirindustrien (i
alt knap 50.000 ansatte) og det er interessant idet der findes fire relativt store
pendlingsoplande i vækst (Djursland, Herning, Sydvestjylland og Århus). Desuden
har andre fire pendlingsregioner holdt status quo på beskæftigelsen.
Figur 2.15 Pendlingsoplandenes specialisering og vækst inden for metal
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Bemærk: Størrelsen på boblen angiver regionens
beskæftigede i erhvervet i 2004

Endelig har vi valgt at vise maskinindustrien, som med 64.000 beskæftigede er det
næststørste traditionelle delerhverv i analysen. Erhvervet adskiller sig fra de
foregående ved at de grønne bobler (dem med absolut jobvækst) ligger til venstre for
midten. De er desuden blandt de mindste. Det betyder at fremgangen findes i den
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mindste skala, mens de regioner som virkelig tæller i denne industri (Viborg, Odense
og Århus) alle har oplevet markante tilbagegange.
Figur 2.16 Pendlingsoplandenes specialisering og vækst inden for maskinindustri

Maskinindustri
60
SFY

40

BRH

Ændring i specialisering
(indext-point over perioden 1995-2004)

HSB
VIB

ÅLB

20
ROS

0

RAN
NJY SVJL-F
NVJ TRE
ODS
SLA

HER
DJU

HOR

HOL
RIN
NSJ

-20

ÅRH

KBH

-40

-60

SJY

-80

-100
-

50

100

150

200

Regionens specialiseringsgrad i erhvervet
(2004)

250

300

Kigger man på tværs af alle otte plots (de resterende fire findes i bilag 2) og
sammenholder dem med observationerne tidligere i kapitlet kan man konstatere at:
•
•
•
•
•
•
•
•

350

Bemærk: Størrelsen på boblen angiver regionens
beskæftigede i erhvervet i 2004

Alle otte brancher under de traditionelle erhverv er i tilbagegang målt på
antal beskæftigede
Ingen af de fem regioner har fundet opskriften til vækst i stor skala
Kun ét pendlingsområde ud af 23 har positiv jobudvikling i de traditionelle
erhverv
Der er mange eksempler på regioner der går mod strømmen (der er alene i de
fire krydsplot ovenfor vist 16 sådanne eksempler)
Succesregionerne (de grønne bobler) er i dog fortsat i undertal
Succesregionerne er helt overvejende små, og ofte blandt de mindste
Succesregionerne findes mange steder i Danmark, også på Sjælland hvor de
traditionelle erhverv ellers generelt fylder mindst
Der findes (mindre) succeshistorier inden for alle dele af de traditionelle
erhverv

Samlet kan man sige, at de eksempler der findes på succesfuld omstilling af de
traditionelle erhverv er få og små. Isoleret set klarer udvalgte delregioner og udvalgte
delbrancher sig flot. Og der er flere eksempler på dette. De er bare små hver for sig,
og i det store billede er effekten af småskalasucceserne ikke kraftfulde nok til at skabe
succes på et højere niveau. Som vist findes der inden for de fem regioner ikke
brancher, der har oplevet jobmæssig vækst de seneste 10 år.
Skal Danmark, og især de vestdanske regioner, formå at øge beskæftigelsen i de
traditionelle erhverv skal succeshistorierne have en helt anden skala end i dag. Heri
ligger den centrale udfordring.
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Kapitlet har således vist, at vi kan identificere en række højdespringere, hvor den
generelle udvikling har været en nedgang, men hvor en eller flere regioner har
oplevet en fremgang. Det gælder fx inden for jern‐ og metalindustrien i Herning og
på Djursland samt indenfor maskinindustrien på blandt andet Sydfyn og Bornholm.
Det er disse højdespringere der er i fokus i vores videre analyse, og kapitlet her har
redegjort for at der er rationale i at se nærmere på, hvad det er virksomhederne kan
netop de steder. Hvem er de og hvordan formår de at gå i mod strømmen? Det er
motivationen til at vi i næste kapitel indkredser hvor vi finder de særligt
konkurrencedygtige traditionelle erhverv.
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Kapitel 3 Identifikation og introduktion af cases
Kapitel 2 viste, at der i Danmark er meget stor forskel på, hvordan de traditionelle
erhverv klarer sig fra område til område. I dette kapitel søger vi at identificere
regioner, hvor en eller flere brancher inden for traditionelle erhverv klarer sig
exceptionelt godt.
Kapitlet indledes med at præsentere kriterierne for udvælgelse af caseregioner.
Dernæst præsenteres metoden som har ledt frem til valg af de to danske og de tre
udenlandske cases. Sidst i kapitlet gives en introduktion til hver af de fem cases som
danner basis for analyserne i resten af rapporten.

3.1 Kriterier for udvælgelse
Casestudierne er valgt ud fra en række kriterier:
Traditionelle erhverv

Casene skal repræsentere succesrige erhverv inden for det vi
opfatter som traditionelle erhverv, jf. kapitel 1.

Geografiske
erhvervsspecialiseringer

Vi leder efter geografiske koncentrationer med usædvanlig høj
og gerne stigende specialisering inden for de/det pågældende
erhverv.

God performance

Der skal så vidt muligt være positive indikationer af absolut og
relativ beskæftigelsesvækst samt høj produktivitet.

Tilbagegang vendt til
succes

Casene må gerne indeholde eksempler på en transformation fra
et globaliseringstruet erhverv i tilbagegang til vækst.

Flere skal bidrage til
væksten

Casene skal bestå af en gruppe af virksomheder, der sammen
trækker væksten frem for regioner, hvor én stor global
virksomhed trækker hele væksten.

Branchemæssig bredde i
casene

Det er hensigtsmæssigt, hvis de fem cases repræsenterer en
erhvervsmæssig spredning. Dette kriterium er ikke afgørende,
men af hensyn til alsidigheden bør ikke alle repræsentere samme
traditionelle erhverv.

De valgte cases som lever op til kriterierne kunne man kalde virksomheder i netværk
eller klumper af virksomheder. Det er med andre ord ikke afgørende om de ud fra en
akademisk definition kan omtales som ”kompetenceklynger” eller ej. I rapporten
omtaler vi de valgte cases som ”klynger”.
De valgte cases er ud fra kriterierne uden tvivl succesregioner. Men også disse slås
med udfordringer. Uanset hvor godt det går, vil der være ønsker om bedre

Side 36 af 119

Traditionelle erhverv i videnøkonomien

samarbejde og rammebetingelser. Nogle af casene er regioner som har oplevet store
problemer, men som har knækket kurven. Andre oplever stor fremgang, men ser
potentielle udfordringer fremover. Intet er rosenrødt – ej heller i vores casestudier.
Både performance og stemning er dog uomtvisteligt relativt positiv i alle fem cases.
I det følgende gør vi først rede for, hvorledes de to danske cases er udvalgt på
baggrund af kvantitative og kvalitative analyser af væksten i de mange forskellige
dele af de traditionelle erhverv.

3.2 Udvælgelse af danske cases
Udvælgelsen af danske cases sker ved at finde lokale brancher inden for de
traditionelle erhverv, der har oplevet en markant positiv jobvækst. Den høje jobvækst
sammenholdt med at erhvervet som helhed er gået tilbage, kan indikere mulige
succeshistorier. De regioner der har formået at gå mod strømmen må være værd at
kigge nærmere på og er derfor naturlige kandidater til de succesklynger, som den
senere analyse vil gå i dybden med.
Vi tager udgangspunkt i de 23 pendlingsoplande som beskrevet i kapitel 2. Figur 3.1.
viser, hvordan de forskellige pendlingsoplande klarer sig, når det gælder
jobvækst/jobtab inden for forskellige traditionelle erhverv. De otte traditionelle
erhverv fra kapitel 2 er her opdelt i 21 erhvervsgrupper for at kunne fange regionale
specialiseringer.
Den lille, gule firkant viser den landsgennemsnitlige ændring inden for hver af de 21
erhvervsgrupper. Hver af de tynde, vandrette sorte streger viser beskæftigelses‐
udviklingen i de 21 pendlingsregioner.
Figur 3.1 Flere kandidater til højdespringere – pendlingsoplandenes jobtilvækst i
de traditionelle erhverv
Tekstil Træ og papir

Fødevarer

Sten, ler og glas Jern og metal Maskin Transport

Møbler og anden industri

1,000

Ændring i antal beskæftigede 1995-2004
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Anden fremstilling (2038)

Smykker, musik og sport
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Møbler (20417)

Transportmidler (13249)

Maskinindustri (63999)
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metalvareindustri (43130)
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Papirindustri (7722)
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Drikkevarer (5100)
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(29163)
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Slagterier (22207)

-2,000

Kilde: REG LAB og Danmarks Statistik. Note: Tallene i parentes angiver antallet af
beskæftigede i hvert delerhverv.
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I figuren er der ingen af erhvervsgrupperne, hvor den gule firkant ligger over ”0”.
Det vil sige, at der ikke blandt de 21 erhvervsgrupper findes eksempler på, at den
samlede udvikling i beskæftigelsen har været positiv.
Samtidig kan vi konstatere, at de tynde sorte streger i mange tilfælde ligger langt fra
hinanden. Det betyder, at der i flere delsektorer er stor regional spredning i
beskæftigelsesudviklingen.
Vi kan således identificere en række højdespringere, hvor den generelle udvikling i
delerhvervet har været en nedgang, men hvor en eller flere regioner har oplevet en
fremgang. Det gælder fx inden for slagteri og inden for mejeri, men også i jern‐ og
metalindustrien og møbelindustrien. Det er disse højdespringere, der er relevante at
se nærmere på. Af figuren fremgår, at der inden for ni erhverv er mulige kandidater
til højdespringere (afmærket med ellipser): Slagterier, mejerier, andre næringsmidler,
drikkevarer, træindustri, jern‐ og metalindustri, metalindustri, transportmidler samt
møbler. Ellipserne indikerer spændet fra top til bund. Altså fra den region, der har
haft den bedste beskæftigelsesudvikling, til den der har haft den dårligste.
Herefter ser vi nærmere på disse ni kandidater til nærmere casestudier:
Drikkevarer og træindustri og transportmidler indeholder flere regionale
højdespringere, men vi vælger at ikke at arbejde videre med disse idet
brancherne er meget små og dermed mindre repræsentative for de
traditionelle erhverv end de øvrige seks kandidater. Dermed udelukker
vi ikke at mindre regionale nicher i disse erhverv også kan indeholde
små succeshistorier.
Mejerier og slagterier indeholder flere interessante eksempler på
regionale højdespringere, men vi formoder at megen af den regionale
forandring der kan spores skyldes interne omstruktureringer i de store
danske fødevarekoncerner (fx Danish Crown og Arla Foods).
Årsagerne til disse ændringer kan være interessante nok, men når disse
brancher desuden består af få men store enheder, bliver de mindre
interessante ud fra et regionalt erhvervspolitisk perspektiv (som nævnt
ønsker vi at fremgang skal trækkes af en gruppe af virksomheder).
Derfor vælger vi ikke at arbejde videre med disse højdespringere.
Maskinindustri indeholder også succeshistorier og regionale
højdespringere. Både når vi undersøger data for erhvervet i flere
detaljer og når vi benytter kvalitative studier har vi ikke fundet unikke
dele af erhvervet som virkelig stikker ud. Dermed kan vi ikke udelukke
at sådanne unikke succeser findes inden for maskinindustrien, men de
er svære at finde. Det skyldes formodentligt at det er et meget
heterogent erhverv, der primært danner relationer til de erhverv, som
de er underleverandører til (flere maskinvirksomheder indgår i case
studierne som underleverandører til de valgte erhverv). Derfor vælger
vi at gå videre med de erhverv der mere tydeligt træder frem med
succesregioner.
Vi har således følgende tre kandidater tilbage: Andre næringsmidler, jern‐ og
metalindustri samt møbler.
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Næste skridt
Som næste skridt har vi valgt at se nærmere på specialiseringen i de forskellige
regioner inden for disse tre erhverv. Som nævnt indledningsvist er et af kriterierne, at
der er en høj og stigende specialisering inden for de virksomhedsgrupper vi vælger
ud.
Figur 3.2 viser specialiseringen samt ændringer i specialiseringen inden for de tre
delerhverv, vi har rettet luppen mod. På den lodrette akse har regioner over aksen
øget deres specialisering, og det pågældende erhverv har klaret sig bedre end
landsgennemsnit. På den vandrette akse er regioner over værdien 1,0 regioner hvor
det pågældende erhverv er specialiseret. Høj og stigende specialisering finder man i
det øverste, højre hjørne.
Figur 3.2 Udvalgte branchers lokaliseringskoefficienter
0.6

1.5

Møbler

Jern- og m etalvareindustri

Svj

0.2

Ran

NJ
Årh

0.0
-

Nvj

Dju

0.4

L-F

Sla
Brh

0.5
Kbh

Rin
Sfy

Nsj

1.0

Hor

SydNvj
Vib

1.5
Hol

Ålb

Tre

2.0
Ods

2.5

3.0

Ros

-0.2

-0.4
Hsb

Årh

Svj

Rin

0.0
-

Ods
L-F
Sf
y
Kbh
Ros
Brh
Tre
Nsj
Hol
Syd
1.0
NJ
Dju
Ålb

Her

2.0

3.0
Hsb

Sla

4.0

5.0

Vib

-0.5

Ran

Lokaliseringskoefficient

Andre næringsm idler

0.4

Ændring i lokaliseringskoefficient

0.5

-1.0
Lokaliseringskoefficient

Syd

0.2
0.0
-0.2

1.0

Hor

-0.6

0.6

Ændring i lokaliseringskoefficient

Ændring i lokaliseringskoefficient

Her

0.5

Rin Svj
Hsb
Ålb
Ods
Hor
Brh
Sla
Årh
Nvj
Ros
Dju
Hol NJ
Vib
Kbh 1.0 Her
1.5
2.0
Ran
Tre
Nsj

L-F

2.5

-0.4
-0.6
-0.8
Sfy

-1.0
Lokaliseringskoefficient

Kilde: REG LAB og Danmarks Statistik

Inden for næringsmidler er billedet, at der ikke er regioner, der skiller sig ud. Kun tre
regioner har en middelhøj specialisering (Lolland‐Falster, Trekantområdet og
Horsens), og højest en enkelt region (Sønderjylland) har øget specialiseringen i
nævneværdigt omfang. Når vi kigger nærmere på erhvervet finder vi, at
fødevareerhvervet – i sammenligning med de resterende traditionelle erhverv – er
relativt spredt geografisk og erhvervet fylder nogenlunde lige meget i de enkelte
regioner. Der er desuden sket færre forandringer mellem regionerne, hvilket
indikerer at erhvervet ikke er kendetegnet af de regionale højdespringere som vi er
på jagt efter i denne analyse.
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Inden for de to øvrige erhverv skiller følgende regioner sig ud:
•
•
•
•
•
•

Metalindustri i Herning‐området
Metal på Djursland
Jern‐ og metalindustri i Sydvestjylland
Møbler i Nordvestjylland
Møbler i Århus
Møbler i Sydvestjylland.

Først kigger vi nærmere på metalindustrien i midt‐ og vestjylland, dvs et bredere
område end kun Herning. Ved at se på beskæftigelsesvæksten og
erhvervskoncentrationer i de enkelte kommuner og de enkelte delerhverv inden for
metalindustri finder vi frem til fire‐fem delerhverv, som er særlig fremgangsrige i
nogle udvalgte kommuner i området vest for Herning1.
Som supplement til den statistiske dokumentation blev der sideløbende gennemført
research baseret på rundringninger til regionale aktører for ad denne vej at få en
dybere indsigt i, hvad der kunne være potentielle cases, som lever op til både de
kvalitative og kvantitative kriterier opstillet i afsnit 3.1. I samme forbindelse blev der
gennemført pilotinterview for at opfange fejlkilder og seneste udviklinger, som ikke
kan indfanges af statistikken.
Kombinationen af kvantitative analyser og de kvalitative interview førte os frem til en
gruppe metalvirksomheder i og omkring byen Vildbjerg i Trehøje Kommune.
På samme måde har vi helt ned på kommuneniveau kortlagt de øvrige
specialiseringer, hvor virksomheder inden for de tre delerhverv (møbler, andre
næringsmidler, jern‐ og metalindustri) har klaret sig særlig godt. Analysen viste at
den stærkt stigende koncentration af metalerhverv på Djursland udelukkende kan
tilskrives en enkelt virksomhed. Derfor valgte vi ikke at arbejde videre med denne
højdespringer i analyserne.
Til gengæld pegede analysen på en række erhverv i det sydlige Jylland inden for en
anden del af metalindustrien, hvor både koncentration og beskæftigelsesvækst skilte
sig ud på samme markante vis, som i Vildbjerg. På detaljeret branche‐ og
kommuneniveau finder vi således stærke branchespecialiseringer2.
Igen bekræfter vores kvalitative interview at der med aluminiumsvirksomhederne i
den vestlige del af Sønderjylland er tale om virksomhedsgrupperinger som opfylder
mange af de opstillede kriterier for valg af succeshistorier. Gruppen er ganske vidst

1

I brancherne: 2722 Fremstilling af jern‐ og stålrør (undtagen støbte rør), 2811 Fremstilling af
metalkonstruktioner og dele heraf, 2851 Overfladebehandling af metal, 2875 Fremstilling af
andre færdige metalprodukter, 5190 Anden engroshandel. I følgende kommuner: Trehøje
Kommune (Vildbjerg), Videbæk kommune samt Ulfborg‐Vemb Kommune.
Brancherne: 2742 Fremstilling af aluminium og komponenter heraf, 3110 Fremstilling af
elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller, 3420 Karosserifabrikker
samt 2852 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis er tilsammen stærkt
overrepræsenteret i kommunerne: Tønder, Løgumkloster, Tinglev og Gråsten.
2
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præget af nogle få store virksomheder i samme koncern, men der er i de senere år
udviklet en række nye virksomheder i klyngen.
Møbelerhvervet optræder også i figur 3.2 med tre regioner med en stigende
specialisering. Det gælder især Nordvestjylland (Salling‐området), men også
Sydvestjylland og Århus‐området. Målt på de kvantitative indikatorer (lokalisering
og jobvækst) klarer regionerne sig ganske pænt og næsten på niveau med de to
øvrige koncentrationer (Vildbjerg og Aluminium). Derfor tilsiger den kvantitative
analyse at disse regioner er gode kandidater til nærmere analyse.Gennem den
kvalitative analyse har det fremgået at succesen i møbelklyngen i Salling ikke kan ses
som resultat af en bevidst regional erhvervsmæssig satsning. Da denne analyse også
– men bestemt ikke udelukkende – skal pege på erhvervspolitiske handlemuligheder
virker møbelklyngen mindre oplagt til en dyberegående analyse. Det er dog værd at
holde klyngen in mente,som eksempel på en markedsskabt klynge med pæne
resultater. Af samme grund har vi ikke set nærmere på møbler i Sydvestjylland eller
omkring Århus. Vi kan således ikke udelukke at også disse regionale specialiseringer
af traditionelle erhverv gemmer på succeshistorier med bredere gyldighed. Vi har
dog ikke haft mulighed for detailstudier af samtlige kandidater.
På baggrund af de samlede analyser er der derfor udvalgt de to danske klynger som
skiller sig markant ud.
o Metalindustri i Vildbjerg (Trehøje Kommune). Metalindustrien i
Trehøje Kommune har en ekstremt høj lokaliseringkoeficient3 (97,
hvor 1 er gennemsnittet). Klyngen ligger i pendlingsregion Herning.
o Aluminiumsindustri i Vestsønderjylland (Tønder og Løgumkloster
Kommuner). Klyngen omfatter både aluminiumsindustri og
maskinfabrikker. Kommunerne har landets langt højeste
lokaliseringskoefficient
inden
for
aluminium
(19,4
mod
Christiansfeld der på andenpladsen har 7,1). Klyngen ligger i
pendlingsregion Vestsønderjylland.
At de to ”klynger” har stærk performance illustreres af figur 3.3. Her er
beskæftigelsesudviklingen sammenlignet med tilsvarende erhverv på landsplan.
Figur 3.3. Ændringer i beskæftigelsen i de to udvalgte danske succesklynger
sammenlignet med tilsvarende erhverv i resten af landet.
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Lokaliseringskoefficienten udtrykker hvor meget en branche fylder i en region i forhold til
regionens størrelse. En lokaliseringskoefficient på 97 betyder, at der er 97 gange så mange job
i et erhverv i forhold til, hvad man skulle forvente ud fra regionens arbejdsstyrke.
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Begge de valgte danske cases er introduceret mere udførligt i bilag 3.

3.3 Udvælgelse af udenlandske cases
De udenlandske cases er identificeret ud fra samme kriterier som de danske. Det har
dog ikke ligget inden for rammerne af denne analyse at lave en global
sammenlignende statistisk analyse. Derimod er der gennemført et researcharbejde for
at identificere dokumenterede succeshistorier, som er blandt de bedste eksempler
internationalt. Research er gennemført gennem studier af eksisterende litteratur,
dialog med relevante nationale myndigheder samt rundspørge til internationale
ressourcepersoner. På baggrund af en bruttoliste med 20 regioner4 er der gennemført
pilotinterview med nøglepersoner for at sikre, at de identificerede regioner både lever
op til kriterierne og giver basis for at indhente relevante data gennem interview og
eksisterende dokumentation.
Det er således et omfattende research som ligger bag valget af de udenlandske cases.
På denne baggrund er valget faldet på følgende tre regioner:
Automobilerhvervet og relaterede erhverv i Styria, Østrig.
Etniske fødevarer i Yorkshire, England.
Emballage i Värmland, Sverige.
Både Styria og Yorkshire er velkendte for bemærkelsesværdig positiv udvikling og
målrettede erhvervspolitiske indsatser. Store dele af Styrias automobilklynge er
vokset frem på basis af traditionel metalindustri og er i dag en omfattende klynge
som internationalt er meget omtalt.
Yorkshire er velkendt for transformationen fra kriseramt stål‐ og mineindustri. I
analysen sættes særligt fokus på etniske fødevarer ‐ en ny specialisering som er
vokset ud af fødevareindustrien.
Värmland er et nyt eksempel, hvor processen endnu ikke er kommet så langt som i de
to første eksempler. Der er imidlertid gennemført en bemærkelsesværdi ny strategi
baseret på ny forståelse af værdikæden – en strategi som allerede efter kort tid har
givet resultater.
Tabel 3.1 giver et samlet overblik over de fem udvalgte cases. Bilag 3 giver en mere
udførlig introduktion af hver af de fem cases.

4

Bruttolisten rummer ud over de valgte regioner som Dundee i Skotland, Tasmanien og
Playford i Australien, Bilbao og Navarra i Spanien, Modena, Trentino og Friuli i Italien, Napa
og North Carolina i USA, Fiber Optic Valley i Sverige, Nord‐Karelia i Finland, Glasriket i
Sverige
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Tabel 3.1. Overblik over de fem valgte cases

Styrker

Metal

Aluminium

Automobil

Vildbjerg

Vestsønderjylland

Styria

Avanceret
forarbejdning
af metalemner

Produktion af
aluminiumspro
filer til byggeri,
elektronik- og
automobilsektoren

Virksomheder
Beskæftigede i
klyngen

Etniske
fødevarer
Yorkshire

Produktion af
højkvalitetsbiler

Produktion af
etniske
færdigretter
baseret på
sundhed og
høj kvalitet

Emballage
Värmland
Innovativ
emballage
samt
papirprodukter

14

16

200

100-150

250

Ca. 1.000

Ca. 2.000

Ca. 45.000

Ca. 5.000

Ca. 11.000

Klyngestruktur

Mange mindre
virksomheder,
enkelte
mellemstore

Domineret af
virksomheden
Hydro.
Desuden
mange mindre
underleverandører

Magna er
eneste
producent af
hele biler.
Stigende antal
leverandører af
hele systemer
og moduler
samt
leverandører af
delkomponent
er.

Mange små,
familieejede
virksomheder
(produktion,
restauranter
og take-away).
Få større
producenter.

Enkelte store,
globale
virksomheder.
Lang række
SMV’er inden
for design,
markedsføring,
IT etc. med
tilknytning til
emballage.

Nøgletal

Beskæftigelses
fremgang på
45 pct. fra
1995-2003.
(lignende
erhverv DK:
minus 5%)

Beskæftigelses
fremgang på
5% fra 19952003.
(lignende
erhverv DK:
minus 15%)

17 pct. vækst
årligt i klyngen
de seneste tre
år.

Værditilvækst
17% over
lignende
erhverv DK

Værditilvækst
ca. 5% over
lignende
erhverv DK

Der er fra
1995 til 2004
skabt 20.000
nye arbejdspladser og
tiltrukket
mange nye
virksomheder

Nedgang i
papirindustrien
pga. automatisering nu
stabiliseret.
Begyndende
vækst indenfor
emballage.
Nicher som
flexografi
vokser
eksplosivt.

Lønniveauet er
på niveau med
landsgnms for
lign erhverv
efter kraftig
fremgang
siden 1995

Lønniveauet er
vedvarende et
stykke over
landsgnms.
For lignende
erhverv

Trehøje:
10.000
indbyggere

Primært
Tønder og
Løgumkloster:
20.000
indbyggere

Regionen

Laveste
arbejdsløshed i
regionen i 30
år i 2004: 4
pct.

Produktiviteten
i Värmland er
Sveriges
højeste.

Styria: 1,1
mio.
indbyggere.
70-80 pct. af
virksomhederne ligger
omkring Graz

Koncentreret
omkring Leeds
og Bradford: 1
mio.
indbyggere

Värmland:
275.000
indbyggere,
heraf 175.000
indenfor en
radius af en
times kørsel
fra den største
by, Karlstad.
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Kapitel 4 Traditionelle erhverv med succes
4.1 Potentiel vækst i traditionelle erhverv
I dette kapitel præsenteres analysen af, hvad succesfulde virksomheder inden for
traditionelle erhverv konkurrerer på. Kapitlet baserer sig på dybdestudier i de fem
caseregioner.
Som led i arbejdet er der gennemført personlige virksomhedsinterview i de fem
regioner, suppleret med interview med andre nøgleaktører i form af myndigheder,
klyngeorganisationer og videninstitutioner. Der er endvidere gennemført
fokusgruppemøder med en bred kreds af aktørerne i de to danske cases; formålet her
har været at diskutere og nuancere de foreløbige konklusioner. Endelig indgår
naturligvis nedskrevet materiale og ny statistik.
Formålet er at se på tværs af de fem regioner; at give et samlet billede af, hvilke
elementer der er hemmeligheden bag succesvirksomhederne og ‐regionerne.
Analyserne afslører to vigtige konklusioner, når det gælder produktion:
•

•

Mange af de succesfulde virksomheder konkurrerer ikke bare på produkter,
design, logistik og service, som det kendes fra mode‐ og beklædnings‐
industrien. De konkurrerer også effektivt på produktion. Endda så effektivt,
at selv produktion i store serier kan foretages på et omkostningsniveau, der
matcher niveau i Østeuropa og Asien.
Fortsat tilstedeværelse af produktionsopgaver – med de kompetencer som
produktionen fordrer – er i flere tilfælde en væsentlig forudsætning for at en
region kan fostre nye arbejdspladser i andre dele af værdikæden.

Dermed er udfordringen ikke ’kun’ at bevare så mange job som muligt i de
traditionelle erhverv. Tværtimod fremstår de traditionelle erhverv som et potentielt
vækstområde – og produktion er endda en væsentlig løftestang for at skabe de ofte
omtalte job inden for eksempelvis design, udvikling og markedsføring.
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Forudsætningen for at realisere dette potentiale er, at virksomhederne investerer
kraftigt i automatisering og i at trimme deres produktionsprocesser. I forhold til
produktion kan man opstille en principmodel, jf. figur 4.1:
·

I scenarie 1 kan produktion under ingen omstændigheder fastholdes i
Danmark. Denne model kendes fra fremstilling af tekstilprodukter, som på
kort tid forsvandt fra Danmark.

·

I scenarie 2 gennemføres en omstilling baseret på bl.a. automatisering og
outsourcing som gør erhvervet i stand til at fastholde rationel drift og
konkurrenceevne. Resultatet er positiv økonomi men tab af arbejdspladser;
samlet ofte omtalt som jobløs vækst. Dette gjaldt papirindustrien i Värmland,
inden initiativet The Packaging Arena blev sat i værk.

·

I scenarie 3 er omstillingen gennemført sådan, at virksomhederne producerer
med meget høj konkurrenceevne. Trods omfattende automatisering er
efterspørgslen øget i en grad, så det er muligt at øge det samlede antal job.
Denne model er karakteristisk for mange virksomheder i metalklyngen i
Vildbjerg, hvor beskæftigelse er steget kraftigt, jf. kapitel 2.

Figur 4.1. Omstilling af produktion – tre scenarier
Jobs
Scenarie 3: Model Vildbjerg

Scenarie 2: Model Värmland

Scenarie 1: Model Tekstil

Tid

Modellen omfatter alene produktion; i forhold til det samlede billede mangler der
således de produktionsforberedende og ‐opfølgende funktioner. Det interessante er
nemlig, at man også mht. disse funktioner kan tale om forskellige scenarier:
I
scenarie
1,
”model
dansk
tekstilindustri”,
forsvandt
hele
produktionen på kort tid fra Danmark.
Imidlertid var man i erhvervet god til at
bygge
videre
på
nogle
af
de
produktionsforberedende og –opfølgende
kompetencer i form af design, logistik,
købmandsskab mv. På den baggrund er
det lykkedes at skabe et stort antal
arbejdspladser – men inden for helt andre
funktioner end de der karakteriserede de
oprindelige virksomheder. Tabet af de
gamle job opvejes mere eller mindre af

Figur 4.2. Omstilling af traditionelle
erhverv: Model dansk tekstil
Jobs
Produktionsforberedelse og opfølgning
Produktion

Tid
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skabelsen af nye. Sikkert er det, at tekstilklyngen i Midtjylland har været i stand til at
bevare/omstille et væsentligt antal arbejdspladser. At dette er en succes kan man
forvisse sig om ved at sammenligne med den finske tekstilindustri, som kom fra
samme udgangspunkt som den danske, men som aldrig formåede at omstille sig og
skabe en ny, opadgående pil, jf. figur 4.2.. Manglende muligheder for at automatisere
dele af tekstilproduktion betyder sandsynligvis, at det i dette erhverv ikke er
realistisk at bevare produktionen i Danmark.
I scenarie 2, ”model Värmland”, er det
Figur 4.3. Omstilling af traditionelle
karakteristisk, at den fortsatte tilstede‐
erhverv: Model Värmland
værelse af produktionserhverv er et
gunstigt udgangspunkt – måske endda en
Jobs
forudsætning for at skabe vækst i specielt
Produktionsforberede produktions‐opfølgende led. I The
delse og opfølgning
Packaging Arena er det netop strategien
Produktion
at bygge videre på styrkerne i de
eksisterende produktionserhverv til at
skabe nye jobs i andre dele af
værdikæden. Arbejdspladserne i produk‐
Tid
tionen vender næppe tilbage, men der
skabes nye jobs i andre led, jf. figur 4.3.
Det interessante er, at den fortsatte tilstedeværelse af produktionen er en helt
afgørende forudsætning for at skabe vækst i andre led i værdikæden. Og omvendt:
De nye jobs i andre dele af værdikæden er medvirkende til at fastholde
produktionens konkurrenceevne.
I scenarie 3, ”model Vildbjerg”, formår
de dedikerede produktionsvirksomheder
i sig selv at skabe økonomisk og
beskæftigelsesmæssig
vækst.
Case‐
studierne bag denne rapport viser
endvidere, at der i kølvandet på en sådan
exceptionel stærk klynge er gode
muligheder for at tiltrække supplerende
aktiviteter i de produktionsforberedende
og ‐opfølgende led. Samlet er der både
med hensyn til job og værdiskabelse tale
om et vækstscenarie a la Vildbjerg, jf figur
4.4.

Figur 4.4. Omstilling af traditionelle
erhverv: Model Vildbjerg
Jobs
Produktion

Produktionsforberedelse og opfølgning

Tid

Ovenstående modeller er arketyper og alle udtryk for succeshistorier. Det er modeller
som praktiseres i dag i de regioner som indgår i nærværende undersøgelse. Pointen
er, at der ikke er nogen lovmæssighed i, at traditionelle erhverv taber job. Tværtimod
kan mange virksomheder og regioner forfølge den strategi, der i de fem caseregioner
har skabt job og velstand. Vi argumenterer heller ikke for, at det er et selvstændigt
mål at fastholde al produktion i Danmark. Hvor out‐sourcing er en fordel, skal
virksomhederne naturligvis satse på denne strategi. Men casestudierne understreger,
at mange produktionsopgaver med stor fordel kan bevares i Danmark, og at det
bestemt ikke er nogen naturlov, at alle produktionsopgaver gradvist vil forsvinde fra
Danmark.
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Omdrejningspunktet for virksomhedsstudierne har været en ambition om at
indkredse præcist hvad der er udslagsgivende for disse deres succes. Konklusionerne
præsenteres i det følgende.
Kapitlet har følgende dele:
4.2: Hvad er viden i traditionelle erhverv? Hvilke styrker karakteriserer succesrige
virksomheder og klynger inden for traditionelle erhverv? En model til forståelse.
4.3: Fire virksomhedsbaserede styrker: Beskrivelse og eksempler fra caseregioner.
4.4: Tre klyngebaserede styrker: Beskrivelser og eksempler fra caseregioner.

4.2 Viden i traditionelle erhverv
Øget videnindhold i produkter og processer er vejen frem for traditionelle erhverv,
der ønsker at styrke konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Denne
delkonklusion er ikke i sig selv overraskende. Casestudierne har imidlertid vist, at
viden for traditionelle erhverv tager mange forskellige former. Man kan altså ikke tale
om, at den kritiske viden kommer fra en eller to kilder (fx ansættelse af
højtuddannede). Tværtimod er det karakteristisk for de succesrige virksomheder, at
viden anvendes på mange forskellige niveauer og trækkes ind fra forskellige kilder.
Denne viden gør virksomhederne i stand til fx:
• at producere til stærkt konkurrencedygtige priser,
• at være fleksible i forhold til kundernes særlige behov,
• at levere totalkoncepter som er svære at kopiere,
• at møde kundens ordrer med innovative løsningsforslag som gør leverancen
bedre,
• at være på forkant med teknologisk udvikling og tendenser i
markedsefterspørgslen og således få en fordel af at være først med det nyeste
og bedste.
Boks 4.1. Hvordan er casevirksomhederne bedre end deres konkurrenter, og hvem
er konkurrenterne?
I udvælgelsen af klynger har vi sikret os, at hovedparten af virksomhederne konkurrerer på
det globale marked. Det vil sige, at de enten selv sælger varer globalt i konkurrence med
virksomheder fra andre lande, eller fungerer som underleverandører til globalt
konkurrerende virksomheder.
Det er naturligvis forskelligt fra case til case, hvor konkurrenterne ligger. De to danske
klynger har en del konkurrenter i Tyskland, der for en dels vedkommende har valgt at lægge
en del produktion i Østeuropa
Den etniske fødevareklynge i Yorkshire adskiller sig lidt fra de fire øvrige klynger ved, at
produkterne overvejende afsættes på det engelske marked. Klyngen konkurrerer imidlertid
med importerede fødevarer samtidig med, at en del af væksten kommer fra begyndende
eksport.
For Vildbjergklyngen gælder, at eksport kun har stor betydning i 3‐4 virksomheder. De øvrige
virksomheder er primært underleverandører til hinanden og til store danske virksomheder.
Virksomhederne konkurrerer imidlertid i høj grad med udenlandske virksomheder om at
være underleverandører til store danske virksomheder. Og der er ikke tvivl om, at kvaliteten
og prisen på underleverancerne har væsentlig betydning for, hvor mange produktions‐
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aktiviteter store danske koncerner i fremtiden fastholder i Danmark.
For aluminiumsklyngen i Vestsønderjylland, emballageklyngen i Värmland og bilklyngen i
Styria gælder, at langt hovedparten af slutprodukterne sælges i stærk konkurrence på det
globale marked.
I virksomhedsinterviewene har vi bedt virksomhederne vurdere, hvordan de ligger i forhold
til konkurrenterne på pris, omkostninger, kvalitet, levering, produktudvikling mv. Metoden
har naturligvis den svaghed, at vi ikke har foretaget kontrolinterview blandt konkurrenter
eller virksomheder i erhvervene, der klarer sig mindre godt.
Det gennemgående billede fra interviewene i Danmark er, at virksomhederne både oplever sig
som stærke på kvalitet og innovation samt på priser og omkostninger. Ofte er
virksomhederne markedsledende på enten kvalitet, design og/eller styring totalleverancer
samtidig med, at prisen er på niveau med de virksomheder, der primært satser på
priskonkurrence. Det sidste gælder selv i forhold til konkurrenter, der har placeret
produktionen i Østeuropa eller Kina.
Undtagelsen er en række af de mindre, etniske fødevarevirksomheder i England, der ikke er
stærke på teknologisiden. Disse virksomheders konkurrenceevne er alene knyttet til høj
produktkvalitet. Således er prisen på produkterne typisk det dobbelte af, hvad produkterne
koster fra store fødevarevirksomheder, der helt eller delvist er overgået til at producere
etniske færdigvareretter.

Styrker i to niveauer
Casestudierne peger på, at virksomhederne inden for traditionelle erhverv
overordnet kan skabe sig konkurrencekraft via styrker på to niveauer; dels internt i
den enkelte virksomhed og dels gennem samspil med andre aktører i en regional
erhvervsklynge.
· Styrker internt i virksomhederne drejer sig om de kompetencer, såvel formelle
som uformelle, som bringes i anvendelse. Kompetencer skal opfattes bredt idet
casestudierne har vist, at der er tale om både fagspecifikke kompetencer og om
mere ’bløde’ kompetencer. Styrkerne kan teoretisk opbygges i den enkelte
virksomhed helt uden sammenhæng med aktører i nærområdet. Reelt viser
casestudierne dog at virksomhederne indgår i tæt samspil med en række
videninstitutioner.
· Klyngebaserede styrker genereres i kraft af, at virksomhederne i mange af
casestudierne indgår som en brik i en samlet klynge. Eksemplerne har vist, at de
succesrige virksomheder til dels baserer deres konkurrencekraft på stærke
relationer til lokale samarbejdspartnere som underleverandører, kunder,
serviceydere, udviklingspartnere, videnagenter osv. Undersøgelserne indikerer
endda, at denne relation er tiltaget gennem de senere år; selv de store, globale
virksomheder som tidligere kontrollerede et eget, steduafhængigt
produktionssystem, indgår nu i højere grad i et symbiotisk samspil lokalt – som
basis for den globale konkurrencesituation. I de succesfulde virksomhedsklynger
kan der således også spores en fællesskabsfølelse og en bevidsthed om at klyngen
på sin vis fungerer som én virksomhed med forskellige afdelinger
(virksomheder/organisationer) med hver sit speciale.
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Figur 4.5 illustrerer de to niveauer af styrker i succesregionerne: Virksomhedsstyrker
og klyngestyrker.
I hvert af de to niveauer har analysen identificeret specifikke styrker – fire typer
viden skabt af virksomhederne, tre styrker skabt på klyngeniveau. På tværs af
casestudierne kan der således tales om syv former for succesfaktorer, som kan siges
at være generiske for succesvirksomheder i traditionelle erhverv.
Ikke alle virksomheder og klynger er lige stærke inden for de syv områder. Nogle
virksomheder og klynger trækker mere på nogle typer viden end andre. Men det er
karakteristisk, at de succesrige virksomheder typisk anvender flere parallelle former
for viden. Og at de fleste af de syv faktorer altid er vel repræsenterede i de succesrige
erhvervsklynger som helhed.
Figur 4.5. Model: Syv styrker for konkurrencedygtige traditionelle erhverv
Komplet
værdikæde

Klyngestyrker
Høj markedskompetence

Klyngestyrker

Faglige
kompetencer

Specialiserede
videninstitutioner

Virksomhedsstyrker

Veludviklet
entreprenørånd

Stærk
automatisering

Relationer og
åbenhed

Klyngestyrker

Fire former for virksomhedsbaserede styrker
Casestudierne peger på, at der findes fire former for virksomhedsbaserede styrker,
der går igen i succesfulde virksomheder inden for traditionelle erhverv. Det drejer sig
for det første om styrker knyttet til virksomhedernes evne til at opbygge og udnytte
viden på tre fronter:
•

•

Høj markedskompetence. Virksomheder satser strategisk på at forstå
kundens eller kundens kundes behov gennem tæt dialog og systematisk
indsats for at forstå kundernes udfordringer og markedets udvikling.
Faglige kompetencer. Drejer sig om at have en markedsførende teknisk eller
faglig kompetence. Virksomhederne udvælger en niche og udvikler
ekspertisen inden for denne niche til perfektion. Der foretages vedvarende
investeringer i at fastholde og udvikle positionen.
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•

Automatisering. Automatisering er ufravigelig hvis traditionelle erhverv
skal være konkurrencedygtige. De succesrige virksomheder investerer
vedvarende i nyeste teknologi for at styrke effektiviteten. I flere tilfælde er
virksomhederne så specialiserede, at de selv er drivkraft bag udviklingen af
ny produktionsteknologi.

Disse tre styrker suppleres i caseregionerne og i de fleste virksomheder med en fjerde
styrke, nemlig:
•

”Entreprenørånd”. Entreprenørånd handler i denne forbindelse for det første
om start af nye virksomheder inden for områder, der bidrager til klyngens
udvikling. For det andet om, at der i mange af de succesfulde virksomheder
er et udsyn og en vilje til at foretage risikofyldte investeringer, til at
samarbejde på tværs, til at kaste sig ud i nye projekter i åbent samarbejde
med andre virksomheder. Entreprenørånd synes ofte at være en katalysator
som er afgørende for, at virksomhedernes viden faktisk bringes i anvendelse.

Tre former for klyngebaserede styrker
En væsentligt konklusion fra virksomhedsstudierne er, at der er en tæt
klyngedannelse i de fem regioner. Det er karakteristisk, at der er mange konkrete
samarbejder mellem virksomheder – og mellem virksomheder og videninstitutioner –
om eksempelvis produktudvikling, produktion og markedsføring. Virksomhederne
lægger således selv usædvanlig stor vægt på væsentligheden af det der kan kaldes
”klyngestyrker”. Det er således karakteristisk, at der er en stor fælles bevidsthed i de
fem regioner. Det afspejler sig blandt andet i, at virksomhederne er aktivt engagerede
i klyngeinitiativer – naturligvis ud fra en erkendelse af, at den samlede klynges
styrker også understøtter den enkelte virksomheds muligheder.
Casestudierne peger på, at der kan skelnes mellem tre former for klyngestyrker, som
er væsentlige forudsætninger for, at der i succesregionerne er skabt job og indtjening
inden for de traditionelle erhverv.
•

”Komplet værdikæde”. Tilstedeværelsen af komplementære kompetencer
indenfor flere, sammenhængende led i værdikæden er af stor betydning. En
satsning på den ”komplette værdikæde” betyder, at man i en klynge vælger
systematisk at satse på at opbygge flere – oftest sammenhængende dele – af
værdikæden. Pointen er, at der fokuseres på at opbygge visse af kædens
elementer. Og dermed blive blandt de allerbedste inden for disse dele af
værdikæden. Når der er kompetencer inden for både produktion,
produktionsforberedelse og produktionsopfølgning åbner det mulighed for
udvikling af totalleverancer og skaber en kompetencekæde, som er svær at
kopiere, og som knytter de enkelte virksomheder til regionen. Og den skaber
favorable betingelser for at udvikle bedre og hurtigere innovationer.
Fordelene er bl.a. effektiv logistik, sikre leverancer, kort transport, lettere
videndeling, stor tillid ved totalleverancer pga. personlige kontakter,
kendskab til specialer og styrker blandt potentielle samarbejdspartner og
bedre muligheder for sparring om opgaveløsning.
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•

•

Specialiserede videninstitutioner. Universiteter, erhvervsskoler mv. er en
væsentlig del af klyngen. I flere af klyngerne er videninstitutionerne gradvist
vokset ind i klyngen gennem specialisering og integreret samarbejde.
Stærke relationer og åbenhed kommer til udtryk gennem udveksling af
medarbejdere, tillid, åbenhed, innovative netværk, fælles bevidsthed og et
lokalt klyngelederskab. Det er et stærkt træk i caseregionerne og
tilsyneladende ofte til dels determinerende for videndeling og fælles
udviklingsprojekter.

Den samlede styrke i samspillet mellem virksomheder og klyngebaserede styrker kan
kaldes clusterpreneurship.

4.3 Virksomhedsbaserede styrker i konkurrencedygtige traditionelle
virksomheder
I de følgende afsnit uddybes de syv styrker, illustreret med en række konkrete
eksempler fra case‐regionerne.

Høj markedskompetence
Markedskompetence er en forudsætning for enhver
virksomheds eksistens. Uden et vist kendskab til
markedet, kunderne, konkurrenterne etc. er det ikke
muligt at drive en virksomhed. I de fem klynger findes en
række markedsledende virksomheder, der har udviklet
markedskompetencen til perfektion. Virksomhederne
opnår deres ledende markedsposition ved at satse strategisk på at forstå
slutbrugernes behov og adfærd. Disse virksomheder er en væsentlig drivkraft for
hele klyngen, fordi de åbner nye markedsmuligheder for alle de virksomheder, der
indgår i produktionskæden.
Komplet
værdikæde

Klyngestyrker

Klyngestyrker
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Den særlige evne til at forstå slutbrugernes behov betyder, at virksomhederne kan
skabe ekstra høj værdi i produkterne for brugerne. Det vil sige, at virksomhederne
kan tilbyde slutbrugerne noget ekstra i forhold til konkurrenterne.
Virksomhedernes strategiske satsning på at forstå slutbrugernes behov udmønter sig
i konkrete produkter med bedre egenskaber, funktionalitet, design, osv. Den
udmønter sig også i, at virksomhederne ad denne vej bliver i stand til at give
kunderne en særlig værdi i form af fx rådgivning, nye produktmuligheder, satsning
på nye typer af kunder, etc.
Forståelsen af slutbrugerens behov handler om, at virksomheden har en dyb
forståelse for markedet. At man forstår den sammenhæng produktet skal indgå i,
hvilke særlige krav, der er til produktet osv. Det gælder om, at man hele tiden er på
forkant med, hvor markedet bevæger sig hen og kan forstå nye trends. Ikke bare på
kort sigt ‐ men også på længere sigt. Det vil sige, at virksomhederne har evnen til at
se helt nye, mere eller mindre ”uopdagede tendenser”, i markedet. Og kan udvikle og
positionere sine produkter i forhold hertil. Ofte handler det om at kunne fortælle
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kunderne om, hvad de har behov for, inden de selv ved det. Og derefter ‐ sammen
med kunden – at kunne udvikle nye produkter, der passer ind i disse trends. Med
andre ord: En markedskompetence til at kunne foretage brugerdrevet innovation.
Det er ikke nogen enkelt opgave at opbygge viden om markedet og om kundernes
behov. Det kræver selvfølgelig, at man løbende har en dialog med sine kunder om
enkelte produkter. Men der skal mere til. Ofte kræver det, at man gennem flere års
samarbejde med kunderne oparbejder en dybtgående indsigt i kundernes
forretningsmodel og det marked kunderne opererer på. Og at man har været
involveret i deciderede samarbejdsprojekter med kunden.
Viden om markedet og dets dynamik kræver også, at virksomheden har opbygget
systemer, der er gode til at opfange, hvad konkurrenterne gør. Og hvordan der på
lignende markeder er tendenser, som man kan bruge i sin produktudvikling. Endelig
er det en væsentlig måde til at forstå markedet og kundernes behov, at man er god til
at indgå i samarbejdsrelationer med andre virksomheder blandt kundernes
leverandører for på den måde at skabe indsigt i, hvor markedet og kunderne bevæger
sig hen.
Blücher i Vildbjerg har skabt sig en særlig markedsposition inden for afløbssystemer
ved at tilbyde kunderne høj kvalitets afløbssystemer i rustfri stål, som er bygget
sammen af moduler, der kan møde kundernes individuelle behov, jf. boks 4.2.
Boks 4.2. Blüchers succes bygger på høj markedskompetence
Blücher i Vildbjerg er markedets førende udbyder af afløbssystemer primært i rustfrit stål.
Virksomheden forestår selv udvikling og produktion af produkterne, der afsættes til
byggeindustrien (både boliger og kontorer), industri og marineindustrien (krydstogtskibe,
transportskibe og krigsskibe). Blücher har 300 ansatte, heraf 2/3 i Vildbjerg.
Blücher har specialiseret sig i at levere specialprodukter af høj kvalitet (herunder rustfri stål
frem for plast) til konkurrencedygtig priser. Markedet for afløbssystemer er specielt i
Nordeuropa præget af mange individuelle ønsker til form, funktion og design. Blücher har
udviklet markedets bredeste produktsortiment og tilbyder herudover specialløsninger, der er
skræddersyede til fx specielle huse.
Omkostningerne holdes nede gennem at have udviklet et modulopbygget system, hvor der
produceres forskellige komponenttyper til et komponentlager. De forskellige komponenter
kan så sammensættes på forskellig vis til den enkelte kunde og evt. tilføjes specielle detaljer,
der opfylder kundens særlige behov.
Som en organisatorisk innovation har Blücher etableret et kundecenter, der fungerer som
bindeled mellem kunder og produktion. Centret skal sikre at kunden betjenes bedst muligt
samtidig med, at der kan produceres effektivt. Kundecentret skal samtidig opsamle input og
idéer til virksomhedens produkt‐ og produktionsprogram fra sælgere, grossister og
datterselskaber. Blücher har samtidig nedsat et produktudvalg der med udgangspunkt i bl.a.
inflowet af idéer til kundecentret løbende tager stilling til nye produkttyper.
Blücher arbejder også med mere radikale, brugerdrevne innovationer. Virksomheden henter
bl.a. idéer fra rådgivende ingeniører, byggeprojekter og grossister om, hvor markedet
bevæger sig hen. Et af de nye produktområder er designede afløb og riste til boliger i rustfrit
stål, der skal konkurrere med billigere plastløsninger. På dette område har Blücher bl.a.
samarbejdet med industrielle designere. Fokus har både været på design og nye former for
funktionalitet (fx om afløb skal kunne foretage vandprøver).
For at opbygge sin viden om design har virksomheden for nyligt deltaget i projektet
”Kompetenceudvikling via design” hos Design Business Group. Projektet gik i korte træk ud
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på at tilføre virksomhederne viden om design og brugerdreven innovation.
Blücher har endvidere en trekantet rist til badeværelser. Herudover har Blücher udviklet et
særligt afløb med „rottespærre“.

I Värmland har man analyseret sig frem til, at fremtidens markedsbehov og
markedspotentiale på emballageområdet kræver tæt integration af kompetencer i
hele værdikæden fra råvare til slutbruger. Netop indenfor emballage er det
karakteristisk, at der globalt er et beskedent samspil mellem aktører, der leverer de
kompetencer som kunderne anser for vigtige i et emballageprodukt:miljø, design,
energiforbrug, funktionalitet, etc.). Ved at arbejde systematisk med at styrke klyngens
samlede markedskompetence, kan regionen opnå en fordel i forhold til konkurrenter
i andre regioner. Det sker på den ene side ved at trække virksomheder til klyngen,
der har de nødvendige kompetencer til at styrke svage led i kæden. Samtidig styrkes
markedskompetencen gennem samarbejde mellem forskellige typer af virksomheder
i klyngen. Virksomhederne ønsker ‐ på tværs af værdikæden ‐ at blive bedre til at
samarbejde om at afkode forbrugernes krav til indpakning og emballage – og med
det som udgangspunkt at udvikle, designe og fremstille selve emballagen, jf. boks 4.3.
Boks 4.3. Virksomheder styrker i fællesskab deres markedskompetence
I The Packaging Arena samarbejder virksomheder og videninstitutioner på tværs af
værdikæden om at øge deres fælles markedskompetence. Det sker bl.a. med Designstudio
Värmland som samarbejdspartner. Fx har man i Designstudio‐regi lavet en 36‐timers
workshop, hvor virksomheder fra alle dele af værdikæden arbejdede sammen om et projekt
for Econova Garden, som forhandler blomsterjord til detailhandlen. Formålet var at reducere
den samlede udviklingstid fra afdækning af kundens behov, via research og analyse, over
udvikling af nyt koncept til produktion og kundetest af den nye emballage. Til opgaven blev
der sammensat et team med repræsentanter fra hele værdikæden fra råvareforarbejdning til
detailhandel: Ord & Bild Reklamebyrå, Qell Designbyrå, StoraEnso InnoCentre, The
Packaging Greenhouse AB, BrobyGrafiska og Karlstad Universitets Centrum for
Tjänsteforskning. Endvidere indgik detailhandlen i form af Konsum og Bergvik Köpcenter.
En af de deltagende virksomheder, Qell Designbyrå, er et reklamebureau som blev startet
efter lignende workshopaktiviteter i Designstudiet for et par år siden. Reklamebureauet ligger
i Karlstad og har siden haft flere opgaver inden for emballagedesign både i og udenfor
Värmland.
Designstudio Värmland er en uafhængig videninstitution stiftet af Region Värmland for at
styrke regionens kompetence inden for design af emballage.

Fagligekompetencer
Det er kendetegnende for succesvirksomhederne i de fem
klynger, at de har bygget deres forretning op omkring et
helt særligt speciale eller en helt særlig faglig viden. Der
kan være tale om, at virksomhederne har markedets mest
veludviklede kompetencer inden for et specifikt – ofte
smalt – produktionsområde. Dvs er absolut førende når
det gælder fx viden om særlige materialer, konstruktion eller kogekunst.
Virksomhederne kan bruge denne styrke til at fremstille unikke produkter af høj
kvalitet ‐ og i nogle tilfælde til at rådgive kunden om materialevalg,
produktionsmetode, konstruktion, etc. Vi ser, at virksomhederne i de fem
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succesregioner målrettet går efter at opbygge deres kernekompetencer, så de udfylder
et hul i værdikæden i den klynge, de indgår i.
Virksomheden JAI Overfladebehandling i Vildbjerg tilbyder overfladebehandling af
en række materialer. Og det er de blandt de bedste til. Men deres kernekompetence er
”dybere” end det – den går på, at man i virksomheden har en helt særlig viden om
forbehandling af diverse materialer, inden de skal overfladebehandles. Det er blevet
virksomhedens varemærke, at den ikke går på kompromis med forbehandlingen,
som er det, der sikrer en stærk vedhæftning. Og det er netop det, der får mange af
kunderne til at komme til JAI. Her kan man ikke blot få overfladebehandlet sit emne
– man kan også være sikker på, at behandlingen holder, da der er foretaget en nøje
vurdering af, hvad der er den rette forbehandling. På den måde trækkes også kunder
med emner med lidt ”besværlige” overflader til virksomheden.
I tråd hermed er virksomheden Multicut, som vil blive yderligere beskrevet i boks 4.8
neden for, ikke bare specialiseret i fræsning og bukning af metal. Specialet er endnu
dybere. Nemlig at Multicut kan producere emner med meget små tolerancer.
Langkjær Stålbyg i Vildbjerg er et tredje eksempel på en Vildbjerg‐virksomhed, som
har oparbejdet en særlig kernekompetence. Virksomheden er en af de få i metal‐
klyngen, der satser på højtuddannet arbejdskraft. Virksomheden har opbygget en
særlig kompetence i tegninger og teknisk bearbejdning i forbindelse med udvikling af
bærende stålkonstruktioner, jf. boks 4.4.
Boks 4.4. Langkjær Stålbyg – konkurrerer på særlig viden om konstruktion
Langkjær Stålbyg blev etableret i 1975 og er en ordreproducerende virksomhed, der laver
bærende stålkonstruktioner til bygge‐ og anlægsopgaver. Langkjær Stålbyg har ca. 75
medarbejdere. Virksomhederne producerer overvejende til det danske marked og har sine
største konkurrenter i det jyske område.
Virksomheden adskiller sig fra konkurrenterne ved at have udviklet egne tegne‐ og
beregningsprogrammer. Der er ansat 10 ingeniører i en teknisk afdeling, der har som speciale
at lave tegninger og teknisk bearbejdning på konstruktionsopgaver. Det betyder, at
virksomheden er ekstraordinært god til præcise leverancer, til teknisk service, til
dokumentation og til at styre større ordrer. Samtidig kan virksomheden byde på meget
komplicerede konstruktionsopgaver, hvor konkurrenterne nogle gange må stå af.
Virksomheden har specialiseret sig i tegninger og teknisk bearbejdning gennem 20 år og har
dermed opbygget en unik viden på området.

I den etniske fødevareklynge i Yorkshire finder vi også eksempler på virksomheder,
der har opbygget deres forretning omkring specifikke kernekompetencer.
Frontløbervirksomhederne i denne klynge baserer i høj grad deres succes på en
meget veludviklet viden omkring kogekunst. De succesfulde restauranter og
producenter af færdigvarer bygger deres succes på en meget specialiseret viden om
de ingredienser og opskrifter, der er nødvendige for at kunne fremstille de bedste
traditionelle retter fra Indien, Pakistan, Kina og andre asiatiske lande.
Virksomheden The Kitchen Guru fra Leeds bygger i høj grad på stærke
kernekompetencer i form af viden om ingredienser og indisk kogekunst. De har
udviklet et innovativt produkt; nøje afmålte, portionsanrettede krydderier i sampak
med opskrifter på traditionelle indiske retter, jf. boks 4.5.
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Boks 4.5. The Kitchen Guru
The Kitchen Guru blev etableret i 2002 af det indiske‐britiske ægtepar Parmas. Ingen af
grundlæggerne har erfaring eller formel uddannelse inden for fødevareerhvervet. Succesen
bygger således primært på en god ide og på husmoderen Rekhar Parmas indgående viden om
indisk madlavning, kvaliteten af krydderier, den rette dosering og opvarmning af
krydderierne, den rette rækkefølge i brug af krydderier og om udformningen og afprøvning
af opskrifter.
Denne viden ‐ kombineret med Chanra Parmas succesfulde udvikling af en maskine til
dosering af krydderierne i særlige blisterpakninger og en stærk entreprenørånd ‐ har
medvirket til udviklingen og markedsføringen af et unikt produkt. Produktet sælges i flere af
de store supermarkedskæder og er blevet hædret med en række priser for mest innovative
fødevareprodukt, indpakning og produktionsproces.

Også frostvareproducenten Sector Foods i Bradford, som er blandt de hurtigst
voksende virksomheder inden for produktion af etniske færdigretter i regionen,
konkurrerer på sine særlige kompetencer inden for indisk kogekunst – kombineret
med entrepreneurånd og viden om forbrugernes efterspørgsel efter etniske
færdigretter, jf boks 4.6..
Boks 4.6. Sector Foods
Sector Foods producerer frosne færdigvarer til detailhandelen og er etableret af husmoderen
Saroi Joshi og hendes søn Vipin. Virksomheden udspringer af et lille cateringfirma, der lavede
mad i det private køkken og leverede til lokale bryllupper etc. Sector Foods er allerede et år
efter stiftelsen en masseproducerende virksomhed med foreløbigt 16 ansatte, der sælger
færdigvarer til detailhandelen i hele England og er i gang med at eksportere til Frankrig og
Spanien.
Virksomheden bygger på den indgående erfaring familien med årene har opbygget om indisk
madlavning og forbrugernes særlige ønsker om produktion af etniske færdigretter uden
tilsætningsstoffer, vegetarretter, produktion efter halal‐principper, gluten fri retter og om
etniske færdigretter af høj kvalitet. Virksomheden eksperimenterer løbende med nye
produktionsmetoder og bruger overskuddet til at investere i nyt maskineri, der kan
effektivisere processerne.

I aluminiumsklyngen i Vestsønderjylland finder vi virksomheden Hydro Aluminium
Precision Tubing, som har skabt sig en markedsledende position ved til stadighed at
raffinere sine kernekompetencer inden for viden om aluminium – herunder især
”trækning” af aluminium, jf. boks 4.7.
Boks 4.7. Hydro Aluminium Precision Tubing vinder på viden om aluminium
Hydro Aluminium Precision Tubing fremstiller kondensorer til airconditionsystemer i biler.
Virksomheden er markedsdominerende og leverer til 70 pct. af den europæiske
automobilindustri. Virksomheden er de seneste 10 år vokset med 10‐12 pct. om året målt både
på omsætning og indtjening. Virksomheden er førende mht. extrudering – dvs. trækning og
formning af aluminium. For at bevare denne førerposition fokuserer virksomheden på to
kernekompetencer. For det første har virksomheden dyb indsigt i aluminiums særlige
egenskaber. For det andet er virksomheden bedst til at udvikle den specialiserede teknologi
som anvendes til produktion af aluminium.
Hydro‐virksomheden er dermed eksemplet på en virksomhed der, på trods af at det er en stor
virksomhed, er ekstremt fokuserede indenfor en smal niche ‐ hvor den har opbygget og
perfektioneret en helt unik spidskompetence. Alle dele af produktion og processer udvikles
in‐house. Således afsættes der væsentlige ressourcer til konstant at udvikle nye, bedre
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produkter og til at udvikle mere effektive produktionssystemer. Virksomheden trækker i den
forbindelse en del på kompetencer i koncernens hovedkvarter i Norge. Imidlertid har
virksomheden i Løgumkloster etableret en selvstændig udviklingsenhed – Hydro Alunova –
som alene har til formål at forske og udvikle nye produkter til Precision Tubing – produkter
der siden fremstilles i Tønder eller på fabrikkerne i eksempelvis Brasilien og Kina. Med
Alunova sikrer Hydro Aluminium Precision Tubing at virksomheden konstant er et skridt
foran konkurrenterne.

Stærk automatisering
I de fem klynger finder vi mange højproduktive
virksomheder, hvis succes i høj grad kan tilskrives en
særlig satsning på at automatisere produktions‐
processerne. Disse virksomheder har en udbredt viden om
den nyeste produktionsteknologi på markedet. Og de har
en stærk forståelse for, hvordan netop deres virksomhed
kan få gavn af nye teknologier – ikke mindst inden for robotteknologi.
Investeringerne i ny teknologi er ofte drevet af en stærk tro på, at det er muligt at
automatisere sig til et omkostningsniveau, der er i niveau med lavomkostningslande.
Altså en stærk entrepreneurånd – et gå på mod og en tro på, at det kan lade sig gøre
at være konkurrencedygtig på produktion i Danmark (jf. afsnit om entrepreneurånd).
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En indikator på stærk produktivitet som følge af succesfuld automatisering kan ses af
værditilvæksten i de to danske cases. Figur 4.6 viser, at værditilvæksten per
medarbejder er højere end landsgennemsnittet for de respektive brancher. Dette er
især bemærkelsesværdigt i betragtning af at det formelle uddannelsesniveau i de to
klynger faktisk er lavere end landsgennemsnittet.

Værditilvækst pr. medarbejder

Figur 4.6 Værditilvækst pr. medarbejder 2001
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Kilde: Reglab og Danmarks Statistik. Note: Bemærk at de seneste tal er fra 2001. Det
er muligt at de to klyngers store investeringer i ny teknologi har øget afstanden til
landsgennemsnittet.
Virksomhedernes særlig evne og vilje til at satse på de rette former for automatisering
udmønter sig i, at virksomhederne har foretaget en betydelig effektivisering af deres
produktion og producerer til konkurrencedygtige priser. På den måde har de
opbygget en særlig robusthed over for konkurrence fra lavtlønslande.
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En systematisk indsats for at automatisere produktionsprocessen er særlig udpræget i
mange af casevirksomhederne i Vildbjerg. Det har været et stærkt middel til at undgå
lukning eller udflytning af produktionen som følge af den globale konkurrence. I
virksomheder som Multicut, ES Stål og Brdr. Marcussen er det via en løbende
satsning på automatisering lykkedes at holde lønomkostningerne på under 10‐15
procent af de samlede omkostninger. ES Stålindustri har fx anskaffet en af landets
mest avancerede fuldautomatiske revolverstansere til tyndpladebearbejdning – en
investering til 6 mio. kr., som har tjent sig ind. Og virksomheden Multicut har
anskaffet flere avancerede robotter, der gør produktionen så konkurrencedygtig, at
virksomheden er i konstant vækst, jf. boks 4.8.
Boks 4.8. Multicut investerer i avanceret robotteknologi
Multicut er en underleverandørvirksomhed som har specialiseret sig i at levere komplicerede
emner i metal til kunder inden for bl.a. vindkraft, bil og skibsindustrien. Virksomhedens
speciale er drejning, fræsning og boring – herudover er den specialiseret i at producere emner
med meget fine tolerancer. Virksomheden har investeret mange millioner kr. i automatisering
– bl.a. har den investeret i flere avancerede robotanlæg – og været den første i branchen med
mange af maskinerne. ”Jeg tør godt sige, at der ikke findes en nyere og mere avanceret
maskinpark end vores her i landet inden for vores område”, udtaler medejer Lars Rasmussen.
Multicut fortsætter med at investere i den allernyeste teknologi. Der holdes hele tiden øje med
nye teknologiske muligheder, som evt. kunne være med til at øge produktiviteten. I kraft af de
fuldautomatiserede anlæg kan Multicut nøjes med 20 ansatte. Med traditionelle maskiner til
manuel betjening ville virksomhedens nuværende produktion kræve mindst 50 ansatte.
Multicut er etableret af de to iværksættere ‐ rørsmeden Lars Rasmussen og elektrikeren
Tommy Kristensen i 1998.

For virksomheder som Multicut og ES Stål betyder den høje automatiseringsgrad
ikke blot, at de kan konkurrere på prisen. Kvaliteten på produkterne er også øget som
følge af den avancerede teknologi. Og sliddet på medarbejderne er blevet mindre.
Maskinerne er nemlig medvirkende til, at virksomhederne opnår en stor præcision i
produkterne, og at de kan tilbyde kunderne meget avancerede former for
bearbejdning af metallet.
Ydermere er maskinerne en af forklaringerne på, at virksomhederne kan tilbyde
deres kunder en ekstrem fleksibilitet og korte leveringstider. Det skyldes, at
virksomhederne har opbygget en kompetence i at udnytte maskineriet optimalt. Hos
Multicut kører mange af maskinerne døgnets 24 timer. Det betyder, at de kan levere
de ønskede emner med meget kort varsel. Multicut har også implementeret et
lagerstyringssystem, som gør at de kan tilbyde kunderne hele tiden at have emner på
lager. Det betyder også, at man effektiviserer ved at producere i relativt store serier
og slipper for mange omstillinger af maskinerne.
Boks 4.9. Produktion mere rentabel i Danmark end i Polen
Analyseteamet har i forbindelse med undersøgelserne fået indsigt i en produktions‐
virksomheds konkrete beregninger af økonomiske konsekvenser af lokalisering i Polen frem
for som i dag i Danmark. Virksomheden ønsker anonymitet. Beregningerne blev udarbejdet i
2001 ifm. konkrete overvejelser om at placere produktion på en lokalitet i Polen. Konklusionen
blev imidlertid, at omkostningerne både på kort og lang sigt ville være større i Polen end i
Danmark.
Bag regnestykket lå følgende delkonklusioner:
Gevinst mht. lønomkostninger ved lokalisering i Polen. Pga. virksomhedens stærke
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automatisering udgør denne gevinst dog kun en lille del.
Etablering i Polen vil fordre nye faciliteter og etablering af administration og ledelse
– udgifter som kun i mindre grad er nødvendigt ved udbygning af fabrikken i Danmark.
Transportomkostningerne vil blive øget fordi fabrikken i Polen vil være længere fra
kunderne og fordi det vil være nødvendigt at transportere nøglemedarbejdere og
materiel mellem Danmark og Polen.
Udover disse nøgterne beregninger ligger der en række supplerende overvejelser bag
beslutningen: Tvivl om kvalitetssikringen og opnåelse af certificering i Polen, risiko for ustabil
logistik, risiko for længere leveringstid på råvarer og dermed fare for utilstrækkelig
leveringspålidelighed til kunder. Samt forventning om at lønniveauet fremover gradvist vil
nærme sig det vesteuropæiske.
Som konsekvens af beregningerne valgte virksomheden at investere i udbygning af det
danske produktionsanlæg. Siden overvejelserne har virksomhedens produktion i Danmark
kørt med omkostningsniveau, som er væsentligt lavere end det ”best case” scenario som var
indarbejdet i beregningerne i 2001.

Virksomheder kan være videnintensive på mange måder
Sammenfattende viser gennemgangen af de tre former for viden, at viden tager
mange former og skabes på mange måder i succesvirksomhederne. Og at det er
forskelligt fra videntype til videntype, hvilke medarbejdergrupper der er de centrale,
og i hvilket omfang viden kan hentes hjem, eller om den er et produkt af mange års
indsats og erfaringsopbygning i virksomheden.
Når det gælder markedskompetence på højeste niveau kan det fx være til stor nytte at
have højtuddannede ansat, der fx kan lave markedsanalyser og designe løsninger til
særlige kundegrupper. Markedskompetence involverer således en strategisk viden
om markeder, forretningsmodeller, positionering, markedstrends etc., hvor det kan
være en stor fordel at have en vis grad af formel uddannelse. Markedskompetencen
kan også i mange tilfælde tilføres ude fra gennem samarbejde med fx designere,
trendbureauer mv., men det vil altid være afgørende med en stærk intern videnbase.
Vi ser da også, at virksomheder som Blücher og Hydro bygger en del af deres
omfattende markedskompetence på medarbejdere med en vis formel, uddannelses‐
mæssig ballast. Således har begge virksomheder ansat en del højtuddannede med
forskellige typer af faglige kompetencer.
Derimod er det karakteristik, at et højt uddannelsesniveau ikke har været en
forudsætning for at indføre højautomatiseret produktion. Viden om automatisering
handler i de fleste tilfælde om, at ledelsen eller visse medarbejdere i virksomhederne
brænder for at udforske nye muligheder inden for produktionsteknologi, og løbende
afdækker markedet for, hvad der kunne bruges i deres egen virksomhed. En
virksomhed som Hydro har dog haft brug for ingeniørmæssig viden, fordi de har
satset på at opbygge kompetencen til at udvikle produktionsteknologi in‐house.
Tilsvarende er det kendetegnende for virksomheder, der konkurrerer på meget
specifikke kernekompetencer, at de ofte har opbygget deres kompetencer gennem
mange års erfaring med fx forarbejdning, overfladebehandling, materiale‐
bearbejdning mv. Her spiller uformel viden en langt større rolle end formel viden, og
ofte er det ikke mindst den ufaglærte del af arbejdskraften, der gennem mange års tro
tjeneste har udviklet forskellige former for ”tavs viden”.

Side 59 af 119

Traditionelle erhverv i videnøkonomien

Når vi taler om automatisering og udvikling af kernekompetencer i traditionelle
erhverv er der med andre ord som oftest ikke tale om at kernekompetencerne bygger
på ”formel viden”, men er opbygget i kraft af mange års erfaring – dvs ved ”learning‐
by‐doing” snarere end lange uddannelser. Virksomhedens viden bliver på en måde
lagret som tavs viden i virksomhedens medarbejdere på alle niveauer. Dette tavse
element udgør en styrke for virksomheden, da den tavse viden er meget svær at
kopiere.
Ser man generelt på uddannelsesniveauet i klyngerne i Vildbjerg og
Vestsønderjylland viser det sig, at klyngerne er karakteriseret af relativt mange
ufaglærte i forhold til hhv. metal‐ og aluminiumserhvervet i resten af landet. I
metalklyngen i Vildbjerg har man fx 47 procent ufaglærte. På landsplan har
metalerhvervet som helhed kun 33 procent ufaglærte. I aluminiumsklyngen i
Vestsønderjylland er andelen af ufaglærte 39 procent mod 32 procent i erhvervet som
helhed, jf. figur 4.7 og 4.8.
Figur 4.7: Uddannelsessammensætning
i Vildbjergklyngen

Uddannelsessammensætning for hele
landet i tilsvarende brancher

Videregående
uddannelse: 4%

videregående uddannelse: 5%

Ufaglært: 33%
Ufaglært:48%

Faglært: 63%

Faglært: 47%

Figur 4.8. Uddannelsessammensætning i
aluminiumsklyngen

Uddannelsessammensætning for hele
landet i tilsvarende brancher

Videregående
uddannelse: 4%
videregående
uddannelse: 11%
Faglært: 51%

Faglært: 64%

Ufaglært: 32%

Ufaglært: 39%

Tallene afspejler formentlig, at det generelle uddannelsesniveau er lavere end
landsgennemsnittet i de to regioner. Men det er bemærkelsesværdigt, at nogle af
landets mest konkurrencedygtige industrivirksomheder har en så høj andel af
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ufaglært arbejdskraft. Det vidner om, at en stærk stigning i det formelle
uddannelsesniveau ikke er en forudsætning for at øge videnindhold og
innovationsevne i mange af industrierhvervene.

Entrepreneurship

Komplet
værdikæde

Klyngestyrker
Klyngestyrker

Høj markedskompetence

Stærke
kernekompetencer

Specialiserede
videninstitutioner

Virksomhedsstyrker

Stærk
automatisering

Veludviklet
entreprenørånd

Klyngestyrker

Relationer og
åbenhed

En veludviklet entreprenørånd er den sidste hjørnesten i
mange af de succesfulde virksomheder i de fem klynger.
Det er billedet fra de fem caseregioner, at
entrepreneurånden har været en helt afgørende faktor bag
regionernes og virksomhedernes evne til at udnytte de
videnmæssige styrker. Det er altså samspillet mellem
viden og entrepreneurånd, der skaber den stærke
konkurrencedygtighed.

Entrepreneurånd handler for det første om, at vi i alle regionerne ser, at der skyder
nye, succesfulde virksomheder op inden for de traditionelle erhverv. Og at lederne af
disse virksomheder har et gå‐på‐mod, en risikovillighed og en stor tro på, at de skal
lykkes. De er klar over at konkurrencen på det globale marked er hård, og at der skal
særlige styrker til for at kunne klare sig. Men de tror på, at det kan lade sig gøre at
tage kampen op, og de tør investere i nye maskiner, i bygninger, i medarbejdere, i
udvikling af nye produkter, etc.
Med andre ord: mens debatten er præget af, at der er flere og flere virksomheder
inden for traditionelle erhverv, der drejer nøglen om, dukker der i succesklyngerne
også nye virksomheder op. Faktisk ser man fx både i metalklyngen i Vildbjerg og i
fødevareklyngen i Yorkshire, at især yngre mennesker har etableret virksomheder,
der i den gængse opfattelse ikke burde kunne klare sig i den globaliserede verden.
Multicut ‐ som vi beskrev oven for ‐ er et eksempel på stærk entreprenørånd
kombineret med en vilje til at investere i ny teknologi. Eller rettere: den stærke
entreprenørånd er med til at drive lysten til at prøve kræfter med nye robotter for
dermed at trimme produktionen.
Ud over troen på, at der er plads til nye virksomheder inden for traditionelle
brancher kommer entreprenørånden til udtryk ved, at de succesfulde virksomheder –
nyetablerede som ældre – er særdeles forandringsberedte og hele tiden er i en proces,
hvor de søger efter nye, bedre, hurtigere måder at gøre tingene på. Eller søger efter at
udvide deres forretningsområde.
I Yorkshires etniske fødevareklynge finder vi i særlig grad denne entrepreneurånd.
Ud over at der hele tiden skyder nye, små restauranter og butikker op, ser vi, at
mange af de veletablerede restauranter tager springet ud på i produktion og salg til
detailmarkedet. Det vil sige, at entrepreneurånden skaber et helt særligt grundlag for
at udnytte den viden, der findes i restauranterne. Det gælder fx restaurantkæden
Momtaz, jf. boks 4.10.
Boks 4.10. Momtaz
Momtaz er godt i gang med ved at udvikle et stærkt brand inden for frosne indiske
færdigretter i hele England og visse steder i Europa. Momtaz startede for 25 år siden som en
mindre restaurant i Bradford. En stærk entreprenørånd hos ejeren kombineret med en god
forståelse for englændernes efterspørgsel efter etniske færdigretter fik Momtaz til at bruge sit
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stærke restaurantbrand til at satse på detailmarkedet. Momtaz bygger i sin markedsføring af
færdigvareprodukterne videre på den anerkendelse og loyalitet, restauranten har opbygget
blandt sine kunder. Og på sin viden om kunderne: Man ved præcis, hvad det er for typer af
retter kunderne går efter og hvilke opskrifter, der er mest populære. Og mange af saucerne og
andet tilbehør har man over årene afprøvet på restaurantgæsterne – og derefter solgt i mindre
skala fra restauranten. Restauranten har med andre ord hjulpet til at opbygge brandet
”Momtaz” og har fungeret som ”test‐laboratorium” over for kunderne.
Momtaz producerer i dag en bred produktlinie med omkring 100 forskellige frosne og kølede
færdigretter, saucer og snaks, som sælges i mindre butikker samt i en af Englands største
fødevarekæder, ASDA. Momtaz producerer bl.a. ”carry‐on bags” med et færdigt måltid til 2
eller 4 personer – indeholdende fx en gryderet, samosas og en snack, som blot skal varmes i
mikrobølgeovnen. Momtaz produkter ligger i den dyre ende af færdigvaremarkedet. Ikke
desto mindre er det i kraft af branding som ”luksusvare” i forhold til de billigere
supermarkedsbrands ‐ samt en satsning på kvalitet, ingen brug af tilsætningsstoffer, tilbud om
Halal mærkede færdigvarer, etc. ‐ lykkedes at skabe sig en plads i markedet.

Et andet eksempel på udpræget entrepreneurånd finder vi i ”Broprojektet” under
AluCluster i Vestsønderjylland. Her har to traditionelle maskinproduktionsvirksom‐
heder har kastet sig ud i at samarbejde om en helt ny type projekt, nemlig bygningen
af Danmarks første bro i aluminium. Og det på trods af, at virksomhederne ikke
tidligere har fremstillet produkter af aluminium., jf. boks 4.11.
Boks 4.11. Broprojektet i Løgumkloster
I Løgumkloster har to lokale virksomheder sammen bygget en 17 meter lang bro af
aluminium – Danmarks første – over den lokale Brede Å. Budgettet var godt to mio. DKK
hvoraf den lokale kommune/kunde har finansieret knap halvdelen, resten via EU‐midler.
Ideen blev udviklet af tre studerende fra Ingeniørskolen i Århus på foranledning af
AluCluster. Ideen forelagde AluCluster for LØ‐MA og BELØ, to lokale maskinfabrikker som
arbejder med stålkonstruktioner, og som ikke tidligere havde arbejdet med aluminium.
Broen er nu etableret og bliver officielt indviet 19. december 2005, og de to virksomheder har
nu etableret samarbejde om udvikling, fabrikation og markedsføring af nye produkter i
aluminium.
Virksomhederne selv har tjent penge på håndværksarbejdet, men har derudover investeret
ressourcer i at udvikle projektet, herunder at sende medarbejdere på kurser for at få viden om
håndtering af det uvante materiale; ”Stål kræver hammer, aluminium fløjlshandsker” (Jes
Matzen, direktør, LØ‐MA). ”Den slags investeringer SKAL vi gøre. Når der dukker nye ideer
og muligheder op, så skal de prøves. Vi tror meget på mulighederne i at afsætte til det danske
marked. Potentialet er at etablere et betydeligt antal broer i Danmark med let og stærk
konstruktion kombineret med godt design. Derfor er vi netop ved at sætte en plan op for
sammen med LØMA at investere 100.000 i markedsføring. Til arbejdet hyrer vi AluCluster ind
som konsulent. Målgruppen er arkitekter og beslutningstagere i kommuner. Det er afgørende,
at AluCluster er der som ressource og kompetence til dette ” (Bjarne Jacobsen, direktør, BELØ
A/S)
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4.4 Klyngebaserede
virksomheder
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i

konkurrencedygtige
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Casestudierne viser, at virksomhederne ikke blot er konkurrencedygtige i kraft af
egen viden og entrepreneurånd, men også i kraft af, at de indgår som en brik i en
samlet klynge. Som omtalt i afsnit 4.1. drejer det sig om tre typer af styrker:
•
•
•

Samlet værdikæde
Stærke relationer og stor åbenhed
Specialiserede videninstitutioner

Samlet værdikæde
Komplet
værdikæde

Klyngestyrker
Klyngestyrker

Høj markedskompetence

Stærke
kernekompetencer

Specialiserede
videninstitutioner

Virksomhedsstyrker

Veludviklet
entreprenørånd

Stærk
automatisering

Relationer og
åbenhed

Det er kendetegnende for de fem succesregioner, at
virksomhederne ”klynger” sig omkring stærke led i
værdikæden Det vil sige, at man i regionerne finder
virksomheder inden for alle de produktionsområder og
specialer, der kræves for, at man kan udvikle en vifte af
færdige af produkter til markedet.

Klyngestyrker

De fem klynger kan således hver især mestre en værdikæde, hvor virksomhederne
med udgangspunkt i kundens behov sammen kan producere unikke produkter, hvor
kun råvarer og standardkomponenter5 tilføres ude fra. Det gælder:
•
•
•
•
•

Kvalitetsbiler i Styria
Aluminiumsrør i høj kvalitet i Sydvestjylland
Kundevenlig emballage i Värmland
Højkvalitets metalemner i Vildbjerg
Sunde etniske færdigretter af høj kvalitet i Yorkshire

Den velfungerende, samlede værdikæde handler ikke kun om produktionsmæssige
specialer. Det handler nok så meget om en række økonomiske og sociale relationer,
der er afgørende for den økonomiske udvikling for klyngen som helhed. Og for den
enkelte virksomhed i klyngen.
Værdikæderne kan have forskellig karakter, og de kan have mange eller få led. Det er
også forskelligt, hvor stor betydning kæden har for de enkelte virksomheder. Men
overordnet betyder virksomhedernes deltagelse i en fælles værdikæde, at man i
klyngen, med udgangspunkt i kundernes behov, kan producere stærkt
konkurrencedygtige produkter inden for et produktområde.
Ét eksempel er metalklyngen i Vildbjerg, hvor man finder førende virksomheder
inden for flere, sammenhængende dele af værdikæden: Virksomheder, der foretager
produktionsforberedende aktiviteter. Traditionelle smedevirksomheder, der kan
foretage helt grundlæggende forarbejdning af metal. Virksomheder der foretager
mere avancerede former for bearbejdning af metallet. Virksomheder der udvikler

5

I nogle tilfælde produceres disse også i regionen. Fx vægter virksomhederne adgangen til
lokale råvarer højt i fødevareklyngen i Yorkshire.
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egne produkter og køber produktionskapacitet hos andre i klyngen. Og
virksomheder der er markedsførende inden for overfladebehandling af metaller.
Udover at man i Vildbjerg finder førende virksomheder inden for alle disse led i
værdikæden, byder klyngen også på specialiseringer inden for hvert af de enkelte
led. Det vil sige, at man i klyngen finder stort set alle tænkelige former for behandling
af metal: drejning (fx Multicut), fræsning (fx ES Stål) og boring – og herunder endda
én virksomhed, der er specialiseret i særlig nøjagtige former for fræsning af gevind,
nemlig Multicut. Tilsvarende finder man inden for overfladebehandling
virksomheder, der er specialiseret i hhv. forbehandling/maling (fx JAI‐O) og
galvanisering. Ud over virksomheder, der er specialiseret i et af ledene i
produktionskæde, er der i klyngen virksomheder, der dækker flere led. Det gælder
virksomheder som Blücher og Brødrene Marcussen, der selv dækker de fleste led i
værdikæden. Det vil sige fx selv designer afløbssystemer, foretage bearbejdningen af
metallet, overfladebehandler det og sætter det sammen til endelige produkter, jf.
figur 4.8.
Figur 4.8. Værdikæden i Vildbjerg
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Et andet eksempel på regional sammenhæng i værdikæden finder vi i den etniske
fødevareklynge i Yorkshire, som er søgt illustreret i figur 4.9. I regionen finder man
råvareproducenter, producenter af etniske færdigretter og en enorm mængde at
etniske take‐aways og restauranter. Og regionen er hjemsted for nationale
supermarkedskæder, som satser mere og mere hyldeplads på etniske varer.
Når det gælder råvareproduktion, har flere og flere landbrug over de seneste år
igangsat projekter, hvor man med succes dyrker fx etniske krydderier som koriander
og chili, som er helt afgørende bestanddele i den etniske madlavning. Dette led af
værdikæden er med andre ord kommet til som følge af en fokuseret satsning i
regionen.
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Ser vi på producenterne af etnisk madvarer, er der her flere typer af producenter.
Dels er der de mindre producenter, som fx det lille familieforetagende SensAsian, der
driver en take‐away og har taget springet ud i masseproduktion af deres populære
saucer. De sælges fra lokale supermarkeder og vriksomheden satser på national
distribution på længere sigt. Og der er restaurantkæden Moomtaz, som har en stadig
større del af deres omsætning fra salg af masseproducerer fiske og frosne færdigretter
i supermarkeder, jf afsnittet om entreprenørånd. Dels er der de helt store
fødevareproducenter som Headland Food, der i stigende grad satser på etniske
madvarer. Halvdelen af færdigvaresortimentet er over de seneste år skiftet ud til at
være etniske retter.
Endelig udgør supermarkederne et afgørende led i væridkæden. Flere af de store
engelske supermarkedskæder som Asda og Morrison har hovedsæde i Yorkshire. De
satser som nævnt i stigende grad på salg af etniske fødevarer. Besøger man et af disse
supermarkeder er det påfaldende så mange etniske fødevarer man finder: saucer,
frostvarer, friske færdiretter, etniske delikatesseafdelinger, krydderier, råvarer, etc.
Udvlagte er stort og der er mange forskellige priskategorier og nicheprodukter at
vælge imellem – vegetarretter, halal retter, etc. Supermarkederne har et meget
effektivt distibutionssystem med egne ”opsamlings‐hubs”, der sikrer friske varer,
hvilket naturligvis er afgørende, når det drejer sig om fx friske etniske færdigretter.
Figur 4.9. Værdikæden i Yorkshire
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Dette fokus på en lokal værdikæde som en vigtig konkurrenceparameter kan lyde
overraskende i en global videnøkonomi. Men tilstedeværelse af et komplet del af
værdikæden inden for et afgrænset geografisk område betyder flere ting i relation til
konkurrenceevnen i små og mellemstore industrivirksomheder:
•
•
•
•
•

Reducerede transportomkostninger
Effektiv logistik via kort flytning af varer
Hurtigere problemløsning når løsningen kræver involvering af medarbejdere
i flere led af kæden
Stærkt kendskab til hinandens specialer, styrker og begrænsninger
Bedre muligheder for at give slutkunder et billede af leverandørkæden
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•
•

Personlige relationer, der giver anledning til uformel kommunikation,
videndeling og indbyrdes sparring.
Bedre muligheder for at udvikle fælles, innovative løsninger med udgangs‐
punkt i en slutkundes behov.

Den geografiske nærhed til de andre virksomheder i værdikæden betyder, at
virksomhederne er inden for rækkevidde af deres underleverandører og
samarbejdspartnere i kæden, og dermed får en klar logistikfordel. Det reducerer
transportomkostningerne markant, når en komponent eller et metalemne kun skal
transporteres få kilometer, frem for at det skal være mange dage undervejs fra Kina
eller Østeuropa. Denne omkostningsbesparelse er afgørende faktor for
konkurrenceevnen.
Konkret valgte den store bilproducent Chrysler fx at etablere sin fabrik ”Eurostar” i
Styria bl.a. ud fra devisen om ”one‐stop‐shopping” og lave logistikomkostninger.
Chrysler kunne i klyngen i Styria finde mange markedsledende virksomheder inden
for de specialer, der var brug for i produktionen af Chrysler Voyager – og oven i
købet kunne de reducere logistikomkostningene markant som følge af
samlokaliseringen af underleverandørerne.
Nærheden mellem virksomhederne betyder også – af både geografiske, tidsmæssige
og kulturelle årsager – at det er lettere at kommunikere mellem virksomhederne. Og da
det netop ofte er viden‐ og erfaringsudveksling mellem spillerne i værdikæden, der
er roden til nye produkter og værdigivende samarbejder, gælder det om at have
optimale rammer for dette samspil. Hvad enten vi taler om samspil mellem
virksomheder på tværs i kæden. Mellem kunde og underleverandør. Eller – som vi
skal se senere ‐ mellem virksomhed og videninstitution.
På trods af at vi lever i en globaliseret verden, hvor afstandene på mange måder er
blevet mindre ‐ hvor Internettet og billig telefoni giver nye muligheder ‐ oplever flere
af vores succesvirksomheder, at det er langt lettere at kommunikere og dele viden
med en nabovirksomhed i Tønder eller Vildbjerg end med en virksomhed i Polen
eller Kina (eller for sags skyld på Sjælland!). Blandt ”naboer” sker kommunikationen
på et meget mere uformelt plan, end det vil være naturligt over større fysiske og
kulturelle afstande.
Den samlede værdikæde giver ikke mindst underleverandører en stor potentiel
konkurrencefordel. Det skyldes, at de på denne måde bedre er i stand til at udvikle
total‐ eller systemleverancer. Det vil sige, at de enkelte led i værdikæden indgår et
samarbejde om at udfærdige et endeligt modul eller færdigt produkt med
udgangspunkt i kundens behov. I takt med at de store globale koncerner lægger flere
ting ud til færre leverandører med krav om færdige løsninger, bliver evnen til
leverandørsamarbejde stadig vigtigere.
Det er kendetegnende for især virksomhederne i metalklyngen i Vildbjerg, bilklyngen
i Styria og papirklyngen i Värmland, at de benytter værdikæden til at indgå
samarbejder om totalleverancer. I disse klynger forstår virksomhederne at se ud over
deres egen dagsorden for at kunne indgå i den fælles værdiskabelse. Og de gør det,
fordi de har set, at det er en effektiv vej til at skabe konkurrenceevne.
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Logikken i klyngerne er, hvad man kunne kalde en ”systemorienteret
netværkslogik”, hvor det ikke bare handler om, at et emne skal gennemgå en række
forarbejdningsprocesser, for i sidste ende at blive til et færdigt produkt.
Konkurrencekraften skabes i et samlet netværk af virksomheder med forskellige
specialer – som alle tager udgangspunkt i kundens behov.
Når behovet er afdækket, organiserer virksomhederne de nødvendige arbejdsgange
og samarbejdsrelationer inden for udvikling, design, produktion, kvalitet mv. Man
kan også kalde det en projekt‐baseret eller relationsorienteret tilgang til
værdiskabelse mellem flere aktører. Det skal ses i kontrast til en mere lineær eller
sekventiel tilgang, hvor ”hver virksomhed i værdikæden passer sit”. Den
relationsorienterede tilgang til værdikædens funktion har man i Värmland illustreret
ved en ”værdistjerne”, der udtrykker den systemiske tilgang til værdikæden og de
kompetencer, der er afgørende for at blive globalt førende på emballage.
Udgangspunktet er kundens behov for funktionel emballage, der skal gennemsyre alt
samarbejde og alle processer i fremstillingen lige fra produktion af papir til den
færdige emballage kommes om produkterne.
Figur 4.10. Værdistjernen i The Packaging Arena
Det er karakteristik, at de
mest velfungerede leverancer
af totalkoncepter fra klynger‐
ne er skabt på grundlag af en
høj grad af involvering fra
alle de virksomheder, som
bidrager til det færdige
produkt. Det vil sige, at selv
virksomheder der leverer
mindre avancerede elementer
i en totalleverance skal forstå,
hvad der er kundens behov,
og hvad det er for en
dynamik, de indgår i.
Virksomheden JAI‐O i Vildbjerg er et eksempel på en virksomhed, der har valgt at
satse på at udnytte Vildbjergklyngens samlede kompetencer. JAI‐O var indtil for 2‐3
år siden en almindelig overfladebehandlingsvirksomhed med speciale i
forbehandling og maling af metalemner. I dag udgør totalkoncepter 50% af
virksomhedens omsætning. JAI‐O tager udgangspunkt i at forstå kundens behov i
dybden og arbejder i denne proces tæt sammen med en række af de øvrige
virksomheder i Vildbjerg.
Boks 4.12. JAI‐O har skabt vækst gennem Vildbjergs stærke værdikæde
JAI Overfladebehandling A/S (JAI‐O) har i flere årtier været en af landets førende
virksomheder inden for overfladebehandling af jern, stål, magnesium, galvaniserede emner,
aluminium og plastprodukter.
JAI‐O har mange store kunder (fx Grundfos, Thrane & Thrane, Scania, Velux og Dantherm),
som ønsker øget out‐sourcing og at lægge flere totalopgaver ud til underleverandører. Som
det sidste led i den lokale værdikæde fandt JAI‐O det for 2‐3 år siden naturligt at satse på at
blive totalleverandør. 50 pct. af virksomhedens omsætning er nu totalleverancer, hvor
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virksomheden håndterer en samlet opgave lige fra projektering, over fremstilling til
overfladebehandling, efterbearbejdning, eftermontage, pakning og logistikstyring.
Lokaliseringen i Vildbjerg har været stærkt medvirkende til, at JAI‐O tog dette skridt og har
fået stor succes hermed. Det meste af produktionen købes hos ES Stål og Multicut, som JAI‐O
har et meget tæt samarbejde med. Ifølge JAI‐O kræver det stort kendskab til
samarbejdspartnere at konkurrere på totalleverancer. ”Vi investerer meget tid i hinanden og
spiller med åbne kort”. Endvidere giver de små afstande en stor fordel, fordi varerne skal
flyttes meget lidt, og fordi det er lettere at samarbejde om de problemer, der opstår.
Samarbejdet kommer også til udtryk ved, at lederne jævnligt mødes og fx tager på messer
sammen. JAI‐Os konkurrenter konkurrerer primært på pris. JAIs styrke er at man har samlet
mange værdiskabende aktiviteter i virksomheden og samtidig kan få produceret hos
specialister, der nærmest ligger i baghaven. Virksomheden har 30 medarbejdere og har på få
år fordoblet sin omsætning.

Også i automobilklyngen i Styria finder vi en fuld værdikæde. Styrias underskov af
underleverandører til bilindustrien leverer til stort set alle bilmærker i verden. Mange
af klyngens virksomheder er desuden fokuseret på at kunne levere til den store
bilproducent i området ‐ Magna Steyr – som producerer hele biler. Fx Chrysler
Voyager (efter sammenlægningen med Eurostar), flere Mercedez Benz modeller og
BMW X3.
Magna Steyr er øverst i en delaf værdikæden, som også omfatter metalvirksomheder
inden for alle specialer, maskinproducenter, værkstøjsfabrikanter, inventar‐
producenter, producenter af måleinstrumenter, gummi og plastikproducenter,
elektronikvirksomheder, softwarengineering, etc.. Dertil kommer virksomheder, der
tilbyder konsulentydelser, logistikhåndtering og andre serviceydelser. Magna Steyr
er afhængig af, at den kan trække på hele denne værdikæde samt af at
virksomhederne kan arbejde sammen på tværs af kæden med henblik på at levere
hele moduler til Magna, jf. boks 4.13.
Boks 4.13. Krav om samarbejde på tværs i værdikæden i Styria
Underleverandørerne i værdikæden i Styria er udover afhængigheden af deres oftest største
kunde – Magna Steyr ‐ afhængige af hinanden og evnen til indbyrdes at kunne etablere et
effektivt samarbejde på tværs i kæden. De store bilmærker ‐ såvel som Magna Steyr ‐ kræver
nemlig i stigende grad leverancer i form af hele systemer (fx hele døre, hele interiører til biler
eller lign.) snarere end enkelte emner. Det betyder, at underleverandørerne stadig oftere går
sammen om at levere disse totalkoncepter. Ydermere er der et pres på leverandørerne om at
være stadig mere omstillingsberedte i forhold til de store bilmærkers og Magnas krav til disse
leverancer. Med andre ord: det kræves af underleverandørerne at de forstår kundernes behov
og at de hele tiden er på forkant med, hvilke nye tendenser, der rør sig i automobilindustrien.
Den sammenhængende værdikæde i Styria har skabt en unik konkurrencesituation, der har
været helt afgørende for, at regionen samlet har oplevet en meget stærk vækst i bilindustrien.

I The Packaging Arena vil man skabe verdens mest dynamiske region for udvikling
og produktion af attraktiv emballage. Man bygger som nævnt på tilgangen i
værdistjernen; slutforbrugerens behov er i centrum, og er dermed omdrejningspunkt
for alle aktører i klyngen. Og der satses stærkt på at etablere samarbejder mellem
aktører, som normalt ikke har berøring med hinanden. Det sker ud fra devisen om at
innovative løsninger skal findes i vekslende konstellationer og ud fra bevidstheden
om de samlede kompetencer som findes i klyngen. Tetra Pak er Europas største
producent af kartonemballage til fødevarer. For Tetra Pak er det afgørende, at
Värmland har en koncentration af kompetencer som dækker hele værdistjernen.
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Boks 4.14. Samspil i værdikæden Tetra Pak: ”Komplekse emballager stiller krav
om balance i værdikæden. ”
For Tetra Pak er det afgørende at produktudviklingen bygger på kompetencer fra hele
værdikæden – og at udviklingstakten er høj. Produktlinien Tetra Recart er et godt eksempel
på en innovation som bygger på samarbejde med aktører i hele værdikæden. Kartonen
anvendes på det europæiske, asiatiske og nordamerikanske marked til frugt‐, grøntsags‐ og
chiliprodukter. Ingrid Collin, Business Development Manager i Tetra Pak Sverige AB: “Den er
effektiv i distributionskæden, giver god eksponering i detailledet og kan materialet egnet til miljøvenlig
genanvendelse. Kartonen er desuden udviklet i et revolutionerende materiale som gør det muligt at
trykkoge produktet i den færdige karton. Desuden er der tænkt på ergonomi og design. Det skal være let
at håndtere for kunden. En vindende emballage skal tilgodese krav fra både konsumenter og balancere
hele værdikæden.”
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Det er karakteristik for de fem succesklynger, at samspillet
mellem virksomhederne og deres medarbejdere på alle
niveauer er præget af stor åbenhed og stærke relationer.
Man spiller sammen på tværs af værdikæden og er meget
åbne over for at dele viden og informationer med hinanden.
Åbenheden kommer til udtryk på flere måder:

Virksomhederne er åbne over for at formidle deres specialer og styrker
frem for at holde dem hemmelige
Der er en sparringskultur, hvor ledelsen bruger hinanden til at løse
konkrete problemer inden for alt fra produktionsspørgsmål til
ledelsesspørgsmål
Det er let at låne medarbejdere og produktionskapacitet hos hinanden i
spidsbelastningsperioder
Virksomhederne er ambassadører for hinanden – man henviser til
hinanden over for kunder uden for klyngen
Der er en stor vilje til at indgå i strategiske partnerskaber og at dele
opgaver med hinanden
Der er en vilje til at indgå nye samarbejdstyper på tværs af værdikæden.

I metalklyngen i Vildbjerg er der en udpræget grad af åbenhed mellem
virksomhederne i klyngen, og der er indgået stærke relationer mellem mange af
virksomhederne, jf. boks 4.15.
Boks 4.15. Samspillet i Vildbjergs metalklynge
Blandt Vildbjergs ca. 15 metalvirksomheder er der skabt nære relationer, som har udmøntet
sig i at virksomhederne ofte ringer til hinanden og drøfter mulighederne i branchen, når de
skal have løst et problem i forhold til en kunde, når de skal investere i nyt maskineri, etc.
Derudover er der en række eksempler på, at de nære relationer har ført til samarbejde i form
af:
Flexi har flyttet sin produktion af pengeskabe fra Østeuropa til regionen pga. tilliden og
erfaringer med godt samarbejde og sparring med virksomheder som Multicut og ES Stål
Herning Varmeforzinkning rådgiver metalvirksomhederne i Vildbjerg om materialevalg i
forbindelse med holdbarhed
JAI‐O, ES Stål og Multicut har startet et udviklingssamarbejde om totalkoncepter
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I aluminiumsklyngen er Hydros underleverandører ofte konkurrenter. Men når
chancen byder sig, er der vilje til åbent samarbejde – som både giver kunden et godt
produkt og som tilfører nye kompetencer til de deltagende virksomheder, jf. boks
4.16. Evnen til på en og samme tid at være konkurrenter og samarbejdspartnere er
væsentlig i alle fem cases.
Boks 4.16. Åbenhed
aluminiumsklyngen.

skaber

nye

samarbejder

og

ny

kompetencer

i

Hydro anvender typisk lokale underleverandører enkeltvis. Men da lejligheden bød sig, gik
en gruppe – indbyrdes konkurrerende – underleverandører sammen om at levere en
totalløsning til Hydro Precision Tubing Tønder (PTT). PTT skulle etablere en ny
produktionslinie og ønskede, at en væsentlig del af investeringen blev placeret lokalt. Da
ingen af de lokale underleverandører hver især har kompetencer og volumen til opgaven blev
der etableret et samarbejde mellem Kirchheiner El&Teknik (som drivkræft/kontrakthaver på
projektet), Reinar Larsen Maskinfabrik, Bylderup‐Bov Maskinfabrik, Uffe Nielsens
Maskinfabrik samt Finsø Maskinfabrik.
Samarbejdet omtales som Kompetence‐
Kompetencecirklen
cirklen. Til formålet indrettede Kirchheiner
El&Teknik en hal hvor produktionslinien
Hydro
blev opstilles med bidrag fra de forskellige
Kommuner
Precision
VEUS
Tubing
SJEC
parter. PTT rådgav og testede den samlede
AluCluster
løsning inden nedtagning og installering i
fabrikken.
Hydro
Automotive

Hydro
Alunova

Hydro
Aluminium

Alu
Hightech

Alu
technologies

Ladeby
Trådgnistning

Alu
Toys

EUCSyd
Finsø
Maskinfabrik

Kirchheiner

El-teknik
For Hydro gav forløbet resultat i leverance
Uffe Nielsens
Maskinfabrik
til tiden og til lavere pris end budgetteret.
Øvelsen blev siden gentaget med lignende
produktionslinier til PTT’s fabrikker i Kina
og Brasilien. For underleverandørerne fordrede forløbet, at der blev investeret ressourcer i at
udvikle samarbejdet indbyrdes (flere af parterne er både kolleger og direkte konkurrenter).
Endvidere har det været nødvendigt at sende folk på kurser på bl.a. EUCSyd i Tønder for at
styrke kompetencer mht. organisering og automation. Parterne tilkendegiver, at investeringen
ubetinget er en succes. Resultaterne omfatter:
Okholm’s
Maskinfabrik

Reiner Larsen
Maskinfabrik

BELØ

LØMA

Omsætning som ikke ellers ville være mulig at få del i.
Spændende opgaver som motiverer medarbejderne.
Nye kompetencer inden for software og automation.
Stærkere netværk – og større samlet kapacitet.

Det er interessant at se nærmere på, hvad denne høje grad af åbenhed i klyngerne
udspringer af. Her er der flere forklaringer.
Det handler for det første om, at virksomhederne i klyngerne ofte har valgt at satse
strategisk på specialisering og samarbejde. De har hver især opbygget stærke
kernekompetencer inden for et snævert felt, og det betyder så, at de må trække på de
øvrige virksomheder i klyngen, når de har brug for at vide noget om andre
produktionsformer, teknologi etc. Det stærke fokus på specialisering og samarbejde
betyder, at der er en langt større åbenhed over for at udveksle erfaringer, dele viden,
etc., end hvis hver virksomhed ”kunne det hele selv” og ikke i samme grad var
afhængig af andre. Man har simpelthen bygget sin ”forretningsmodel” op om at
skulle kunne lære fra andre virksomheder og samarbejde med dem.
For det andet fremmer det en høj grad af åbenhed, at mange af de nystartede
virksomheder i klyngerne er spin‐outs fra eksisterende virksomheder. Det betyder, at
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disse virksomhedsejere har stærke bånd til deres ”modervirksomhed”. Man kender
dem ‐ og de ”familiære” forhold gør, at man er klar til at hjælpe hinanden. I Vildbjerg
er virksomheder som Multicut og ES Stål fx startet af tidligere medarbejdere fra hhv.
Blücher og Brdr. Marcussen.
For det tredje viser vores studier af klyngerne, at den geografiske nærhed og de fælles
referencerammer har stor betydning for, hvor meget virksomhederne spiller sammen.
Der er således en større tendens til åbenhed i mindre klynger som i Vildbjerg og i
Vestsønderjylland end i de større klynger. Åbenheden findes også i de større klynger,
men her må den oftest hjælpes på vej af klyngeorganisationer, jf. kap 5. Det skyldes,
at der er en større chance for, at virksomhedslederne i de små klynger kender
hinanden fra arbejdsmæssige eller sociale sammenhænge. Man mødes i
sportsklubber, har gået i skole sammen eller har startet sin virksomhed på samme tid.
Og det gør i sig selv folk mere åbne for at tale sammen.
Endelig har den fælles klyngeidentitet en indflydelse på graden af åbenhed mellem
virksomhederne. Jo større fælleskabsfølelse desto større er tendensen til at man åbner
op for deling af viden og projekter med andre i klyngen. Skabelsen af en fælles
klyngeidentitet er med andre ord med til at påvirke, at der indgås flere relationer, jf
kapitel 5.

Specialiserede videninstitutioner
Case
studierne
viser,
at
tilstedeværelse
af
videninstitutioner, der er specialiserede inden for
klyngens
kompetenceområder,
er
en
stærk
konkurrencefaktor. Klyngerne er imidlertid meget
forskellige med hensyn til hvor mange og hvor stærke
videninstitutioner, der ligger i regionen. I den ene ende
finder vi Vildbjerg uden videninstitutioner og med et meget begrænset samspil med
institutionerne i nærmeste større by.6 I den anden ende finder vi Styria med fem
forskningsinstitutioner, der alle har stærke bånd til bilindustrien. I Vestsønderjylland
er EUC‐Syd den eneste uddannelsesinstitution.
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Trods den store variation i omfang og niveau af videninstitutioner, finder vi alligevel
et fælles mønster i de fire regioner, der huser videninstitutioner. Nemlig at mange
videninstitutioner er blevet og opfatter sig som en del af klyngen. EUC‐Syd har som
den eneste institution i Danmark lavet en aluminiumsuddannelse. Thomas Danby i
Leeds har lavet et særligt program for etniske fødevarekompetencer. Fachhochschule
Joanneum Styria har flere testlaboratorier og en samlet uddannelse rettet mod
bilindustrien. Karlstad Universitet har specialiseret sig i tværvidenskabelig forskning
rettet mod papir‐ og emballageområdet. Med andre ord nærmest vokser
videninstitutionerne ind i klyngerne og skaber sammen med virksomhederne en
fælles videnpool, der fører til innovation og en højt specialiseret arbejdsstyrke. Viden

6

Der er en metaluddannelse på CEU‐Herning, men relationerne til virksomhederne i Vildbjerg
er svage. Herudover har et par studerende fra Handels‐ og Ingeniørhøjskolen i Herning
gennemført eksamensprojekter i Vildbjerg‐virksomheder. De pågældende virksomheder
tillægger dog ikke samarbejdet stor betydning.

Side 71 af 119

Traditionelle erhverv i videnøkonomien

flytter på kryds og tværs gennem en lang række af samarbejdsprojekter,
studenterprojekter, via nye kandidater, gennem efteruddannelse, via uformelle
netværk, osv.
Med videninstitutioner som en del af klyngen skabes det, der kaldes stedbunden
viden. Man skal så at sige være i regionen for at drage nytte af den videnpool, som
videninstitutioner og virksomheder skaber i et integreret netværk. Det får
virksomheder til at blive i regionen. Og det lokker andre virksomheder til.
I Styria og Värmland er denne stedbundne viden ekstra stærk. Det skyldes en
usædvanlig god forståelse for, hvordan klynger inden for traditionelle erhverv opstår
og udvikler sig. Virksomheder kan som berørt i kapitel 1 lave klynger på mange
måder. Nogle gør det omkring fælles teknologier (fx bioteknologi), andre gør det
omkring fælles produkter eller fælles naturressourcer. Men traditionelle erhverv gør
det typisk omkring værdikæder, jf. forrige afsnit. Klyngedannelsen sker ved at der
skabes alliancer omkring en opgave, der handler om sammen at opfylde behov hos
fælles slutkunder.
Figur 4.11. Sammenvævede værdikæder
I Styria og Värmland har man mere eller mindre bevidst skabt
et specialiseret vidensystem, hvor forskning og uddannelse
danner en videnmæssig ”værdikæde”, der er parallel til den
erhvervsmæssige værdikæde. Eller rettere: De to værdikæder
på hhv. produktions‐ og vidensiden er vævet ind i hinanden,
som forsimplet illustreret i figur 4.11. Og institutionerne har
topklasse på de områder, hvor klyngerne har allermest behov
for ny viden. Denne form for klyngealliance skaber en helt
unik form for stedbunden viden, som er særlig stærk i de
klynger, hvor virksomhedernes relationer er knyttet til en
værdikæde.
I Styrias og Värmlands tilfælde har klyngens videninstitutioner eksisteret i mange år
og er gradvist blevet en stærkere del af klyngen. I Yorkshire og Vestsønderjylland er
det – som vi skal se i kapitel 5 – en fokuseret klyngestrategi, der har ført til stærkere
bånd.
I Automobilklyngen i Styria er det som sagt kombinationen af ‐ og linket mellem ‐
den fulde værdikæde på fremstillingssiden og den fulde ”værdikæde” på forsknings‐
og uddannelsessiden, der gør regionen og dens virksomheder verdensførende inden
for bilproduktion. Boks 4.17. beskriver nogle af de vigtigste institutioner i
automobilklyngen, som er med til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne.
Boks 4.17. Vidensystemets værdikæde
I Styria finder man Østrigs højeste koncentration af videninstitutioner. Desuden er der i
regionen mange uddannelsestilbud, som bilindustrien nyder godt af. Det er umuligt at nævne
alle institutioner, men blandt de vigtigste institutioner er:
Fem universiteter, der alle har specialer, der er relevante for automobilklyngen. Det
resulterer i uddannelse af kandidater på bachelor, master og PhD niveau. Og i mange
samarbejdsprojekter med bilvirksomhederne ‐ især med dem, der bygger på mere
avanceret teknologisk viden. Fx Technische Universität Graz som har samarbejdet meget
sammen med Magna Steyer, men også med mindre virksomheder.
Fachhochschule Joanneum i Graz har et ”Department for Automotive Engineering”, som
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blev etableret i 1996 efter pres fra bilindustrien. Denne afdeling markedsfører sig som et
slags interface mellem uddannelse, F&U, efteruddannelse og virksomhederne i
automobilklyngen. Flere virksomheder i klyngen har valgt FH Joanneum som strategisk
partner, især når det gælder om at få lavet simulering og test. FH Joanneum har
specialiseret sig i at lave holdbarhedsanalyser på motorer, måling af udstødning,
friktionsanalyse etc. FH Joanneum leverer desuden teknisk orienterede medarbejdere til
bilindustrien. Og man har haft succes med at udbyde uddannelsen i ”Automotive
Engineering”. Uddannelsen varer 4 år og er et tværdisciplinært studie af hele
bilindustrien. Studiet er udviklet i nært samarbejde med automobilproducenterne med
henblik på at sikre den praktiske vinkel på studiet. Uddannelsen udbydes på engelsk og
på tysk.
En række HTL’er (Höhere Techniche Lehranstalten) udbyder erhvevsuddannelser rettet
mod automobilindustrien. Mange af disse HTL’er arbejder tæt sammen med
automobilvirksomhederne længere nede i leverandørhierarkiet – dvs. de mindst
forskningsbaserede virksomheder, fx om anvendelsen af forskellige typer af materialer.
Joanneum Research er et privat forskningsinstitut, som har specialiseret sig inden for
sensorteknologi,
materialer,
energi,
etc.
Froskningsinstituttet
laver
bl.a.
kontraktsforskning for mange virksomheder i klyngen. Joanneum Research’s ”Institute of
Technology og Regional Policy” (InTeReg) har indirekte været medvirkende til at styrke
klyngen idet det i høj grad er med til at sætte dagsordenen når det gælder Styrias
Teknologipolitik.

Også i The Packaging Arena i Värmland er det en afgørende styrke for
virksomhederne, at de har adgang til en hel værdikæde inden for vidensystemet. De
vigtigste videninstitutioner i regionen er:
•

•

•

Karlstads Universitet der bedriver omfattende forskning inden for papirfysik,
overfladebehandling, materialeteknik, trykteknik, intelligent emballage samt
serviceudvikling. Det vil sige at man bevidst sigter på at tilvejebringe
kompetencer i hele produktionskæden for emballage.
BrobyGrafiska
Utbildning,
der
fokuserer
på
erhvervsmæssige
grunduddannelser og kortere videregående uddannelser inden for
konstruktion, design og flexografitryk. Regnes som en af Sveriges førende
erhvervsskoler og danner basis for en række partnerskaber med erhvervslivet
inden for grafisk design og flexografi, jf boks. 4.18.
Designstudio Värmland udvikler designmetoder bl.a. gennem seminarer,
workshops og forelæsninger.

Boks 4.18. Broby Grafiska Utbildning
Broby Grafiska Utbildning tilbyder erhvervsuddannelse, gymnasie‐ og videreuddannelse
samt forskning inden for emballageudvikling (konstruktion, design og tryk). Endvidere
gennemføres skræddersyede uddannelsesforløb inden for nicheområder som repro og
flexografitryk. De står for uddannelse og kompetenceudvikling indenfor Grafisk
medieproduktion med brede internationale kontakter.
BrobyGrafiska ligger i Sunne, en kommune med 14.000 indbyggere en times kørsel nord for
Karlstad. Skolen blev startet i 1992 som erhvervsskole med 1‐årigt kursus i flexografi.
Initiativet var bl.a. en reaktion på en erkendelse i virksomhederne af, at der var et
teknikspring i gang, som stillede nye krav. Siden er antallet af beskæftigede i kommunens
grafiske erhverv vokset fra 125 til 600. Skolen vokser kontinuerligt og udklækker nu 100
nyuddannede om året – alle finder beskæftigelse omgående; skolen er anerkendt som én af
landets bedste og eleverne er efterspurgte i erhvervslivet – ikke kun lokalt.
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I Yorkshire er det med til at styrke konkurrenceevnen hos de etniske
fødevarevirksomheder, at de har adgang til en række videninstitutioner, der er
specialiserede inden for relevante områder. Det er dog kun Thomas Danby College i
Leeds, som kan betegnes som en del af klyngen.
Der er mange små virksomheder i den etniske fødevareklynge med et meget lavt
uddannelsesniveau. Stadig flere af disse virksomheder har brug for samarbejde med
videninstitutioner om fx test af nye produkter, certificering, hygiejnemæssige forhold,
kompetenceudvikling etc. Thomas Danby College har opbygget et International Food
Skills Center, som udbyder trænings‐ og uddannelsesprogrammer til restauranter,
take‐aways og fødevareproducenter.
For de etniske fødevarevirksomheder er der stadig kun i ret begrænset omfang tale
om samarbejde omkring mere forskningsprægede projekter. Til gengæld er der i
fødevareerhvervet generelt et ret nært samspil med forskningsinstitutioner og
virksomheder. Det gælder både samspillet mellem regionens universiteter og
forskningsinstitutioner. Desuden har man etableret The Food Chain Center of
Industrial Collaboration, som er et ud af 15 Centres of Industrial Collaboration
(CIC’s) i regionen. Centeret er et samarbejde mellem:
•
•

•

University of Leeds som huser Englands ældste førende institut inden på
fødevareområdet: ”The Procter Department of Food Science”
University of Yorks ”Department of Electronics”, som er specialiseret inden
for hygiejne inspektion, ”ovenscope” – som kan overvåge bageprocesser samt
automatiske auto‐flourescence systemer som bl.a. kan finde stenrester i
kirsebær og
Central Science Laboratory, som er et 600 mand stort “Executive Agency”
under Department for Environment Food and Rural Affairs, beliggende i
Leeds.

The Food Chain Center fungerer som et link mellem fødevareindustrien og
forskningen. Det trækker på verdensklasseforskere inden for fødevarefremstilling,
som på projektbasis kan assistere virksomhederne med at løse problemer og forbedre
deres produkter og produktion. I øjeblikket har man igangsat en del projekter
omkring emner, der er relevante for mange fødevarevirksomheder, fx
holdbarhedstider, muligheder inden for brug af fødevarerester, brug af ultralyd i
forbindelse med fødevareproduktion samt muligheden for spredning af teknologi fra
andre sektorer over i fødevaresektoren. Centret har unikke faciliteter for
fødevareforskning og testning.
I aluminiumsklyngen i Vestsønderjylland kan man ikke tale om en egentlig
veludviklet værdikæde på videnområdet, i forhold til hvad vi har set i de
udenlandske klynger. Flere af virksomhederne i klyngen har dog et meget tæt
samarbejde med EUC‐Syd som har etableret en særlig aluminiumsafdeling ‐ unik i
Danmark – og et åbent værksted, hvor der stilles faciliteter til rådighed for
virksomhederne og undervises i bl.a. grundlæggende aluminiumsviden.
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Kapitel 5 Guide
erhverv

til

omstilling

af

traditionelle

5.1 Indledning
Formålet med dette kapitel er at give en opskrift på, hvordan regioner, kommuner,
videninstitutioner, virksomheder og erhvervsorganisationer m.fl. sammen kan skabe
vækst og konkurrencedygtighed inden for traditionelle erhverv.
Afsnittet baserer sig primært på erfaringerne fra de fem succesregioner. Det vil sige
på de initiativer og rammebetingelser, som virksomhederne i de fem regioner selv
fremhæver som vigtige for deres succes og konkurrencekraft.
Men det er værd at holde sig for øje, at meget dynamiske og visionære
virksomhedsledere også er en del af succesen i de fem regioner. Mange danske
regioner eller lokalområder har fx ikke et lokomotiv som Hydro i Tønder eller Magna
Steyr i Styria. Derfor forsøger vi i kapitlet – som supplement til gennemgangen af de
bagvedliggende initiativer i de fem regioner – også at komme med bud på initiativer,
der kan være vigtige i regioner, der måske ikke på samme måde er begunstiget af
frontløbervirksomheder.
Kapitel 4 viste, at man i alle fem cases kan tale om styrker på to niveauer. Nemlig
virksomhedsinterne styrker og klyngebaserede styrker. Samme billede tegner sig når
det gælder rammebetingelser.
For det første baserer de fem succeshistorier sig på initiativer, der har ført til egentlige
klyngedannelser. Denne type af initiativer er især fremtrædende i de udenlandske
regioner, men vi finder også mindre eksempler i Vildbjerg og Tønder/Løgumkloster.
Disse initiativer har således særlig betydning for udviklingen af de klyngebaserede
styrker, jf. kapitel 4.
For det andet finder vi i de fem regioner en række initiativer, der understøtter de
virksomhedsinterne styrker. Flere af disse initiativer udspringer også af de satsninger,
der ligger bag klyngedannelsen i de fem regioner. Alligevel har de oftest relevans for
virksomheder inden for traditionelle erhverv i almindelighed. Disse initiativer kan
således være til nyttig inspiration for regioner, der i almindelighed arbejder med at
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udvikle rammebetingelser for entrepreneurship, automatisering, markedsforståelse
og udvikling af kernekompetencer.
Når det gælder den første gruppe af initiativer, viser casestudierne, at fire typer af
rammebetingelser har særlig betydning. De er kort beskrevet i tabel 5.1.
Tabel 5.1. De vigtigste rammebetingelser for etablering af klynger inden for
traditionelle erhverv
Rammebetingelser
1. Systematisk kortlægning af
klyngen

Beskrivelse
Kortlægning af virksomhedernes specialisering, indbyrdes
relationer, potentialerne for samarbejde, styrker, svagheder,
udfordringer mv. Fokus på hvad der skal til for at opbygge en
stærk værdikæde.

2. Effektiv klyngeorganisation

Etablering af enhed der udvikler relationerne mellem
klyngens virksomheder og til relevante partnere uden for
klyngen. Klyngens virksomheder tager aktivt ejerskab for
organisationen, hvis medarbejdere kommer fra klyngen og
har et stort netværk at trække på.

3. Strategisk samspil med
videninstitutioner

Stærke strategiske partnerskaber mellem videninstitutioner og
virksomheder.
Øge
synligheden
af
institutionernes
kompetencer og tage initiativ forskning og uddannelse på
områder, hvor værdikæden kan styrkes.

4. Fælles identitetsskabelse

Stærk branding af klyngen i og uden for regionen. Bevidsthed
blandt alle aktører i regionen om klyngens eksistens og
betydning – lige fra folkeskole til ledende erhvervsfolk.

En af de hypoteser, der klart tegner sig med udgangspunkt i case studierne er, at
klynger (forstået som virksomheder med stærke indbyrdes relationer) godt kan
etablere sig, opnå succes og udvikle sig til en størrelse svarende til metalklyngen i
Vildbjerg og Aluminiumsklyngen i Vestsønderjylland på almindelige markedsvilkår.
Det vil sige med 10‐15 kernevirksomheder og omkring 500‐2000 ansatte afhængigt af
beskæftigelsen i de dominerende virksomheder. Men etablering af klynger i større
skala kræver en målrettet satsning på alle de fire nævnte områder.
For specielt Styria og Värmland gælder, at regionernes systematiske satsning på de
fire ovennævnte områder er hovedårsagen til, at det har været muligt at opbygge
succesfulde klynger inden for traditionelle erhverv af en størrelse, som vi langt fra
finder i Danmark.
Afsnit 5.2 uddyber indholdet af de fire typer af initiativer introduceret i tabel 5.1.
Fællestræk ved caseregionerne uddydes, og afsnittet gennemgår konkrete initiativer i
regionerne.
Derefter gennemgår afsnit 5.3 initiativer, der relaterer sig til hver af de fire
virksomhedsinterne styrker identificeret i kapitel 4.

Side 76 af 119

Traditionelle erhverv i videnøkonomien

5.2 De fire byggesten i etablering af succesklynger inden for
traditionelle erhverv
Når man kigger på tværs af succeshistorierne i Styria, Yorkshire og Värmland, går de
fire typer af rammebetingelser i tabel 5.1 (oven for) igen i alle tre regioner. Der er
samtidig tale om rammebetingelser, som fremhæves af mange af de interviewede
virksomheder i de enkelte regioner som afgørende for de enkelte klyngers samlede
succes. Man skal naturligvis ikke være blind for at andre faktorer kan spille en rolle i
andre regioner. Men meget tyder på, at vi kan identificere en mere eller mindre
universal metode til, hvordan regioner kan opbygge og udvikle konkurrencedygtige
klynger inden for traditionelle erhverv.
De fire typer af rammebetingelser har kun delvist spillet en rolle for
aluminiumsklyngen i Vestsønderjylland og for metalklyngen i Vildbjerg. Størst har
betydningen været for Aluminiumsklyngen. Når metalklyngen alligevel har succes,
skyldes det, at behovet for systematiske rammebetingelser er mindre, når klyngen
ikke er så stor. Findes der i et lokalområde flere dynamiske virksomheder inden for
relaterede erhvervsområder, er det muligt at udvikle velfungerende ”mikroklynger”
uden en egentlig klyngesstrategi. Men det forudsætter at klyngen er overskuelig både
hvad angår antallet af virksomheder og den geografiske udstrækning.
Vi er dog overbeviste om, at initiativer på de fire områder også kan gavne metal‐
klyngen i Vildbjerg og andre mindre danske klynger i fremtiden.
I et dansk regionaløkonomisk perspektiv kan de fire typer af rammebetingelser have
enorm betydning i fremtiden. Styria er den region, hvor de fire byggesten for
etablering af succesklynger inden for traditionelle erhverv har virket længst. Her
viser de hårde data, at beskæftigelsen inden for bilklyngen er vokset fra ca. 25.000
medarbejdere i 1996 til ca. 45.000 medarbejdere i 2005.

Byggesten 1. Systematisk kortlægning af klyngen
Den første byggesten i etablering af succesklynger er en systematisk ”mapping” eller
kortlægning af, hvor en region især har muligheder for at udvikle
konkurrencedygtige klynger, hvilke aktører der er i de pågældende klynger/erhverv
samt hvilke potentialer de indeholder i forhold til det globale marked.
På dette område kan regionerne tage mange forskellige metoder i anvendelse. Der er
metoder til at identificere klynger og potentielle klynger, til at benchmarke klynger
med konkurrerende klynger, til at identificere klyngernes værdikæde, kompetencer
og relationer, til at kortlægge virksomheders relationer med hinanden og med
relevante videninstitutioner samt til at vurdere klyngernes præstationer.
Hvad der er fornuftige metoder afhænger bl.a. af regionernes og klyngernes størrelse.
Samtidig kan regionale klynger opstå og udvikle sig omkring flere forskellige
faktorer. Det kan være fælles produkter, fælles værdikæder, kerneteknologier,
særlige kompetencer, naturressourcer eller distributionscentre.
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I mange regioner vil et første analytisk step være at identificere potentielle klynger.
Det var fx tilfældet i Yorkshire, hvor Yorkshire Forward som det første skridt i deres
regionale udviklingsstrategi identificerede fem potentielle klynger – nemlig
fødevarer, metal og avanceret produktion, bioteknologi, kemi og it. Således
indeholder Yorkshires strategi både satsning på klynger, hvor virksomhedernes
vigtigste fælles udgangspunkt er en generisk teknologi, og klynger, hvor
virksomhederne kommer fra den samme sektor eller værdikæde.
Værdikæderelationerne fremstår imidlertid som helt centrale i alle de fem klynger, vi
har kigget på i denne analyse. Det svarer til flere andre regionale strategier og
analyser af klynger inden for traditionelle erhverv, der konkluderer, at stærke
værdikæderelationer er afgørende for regioners konkurrenceevne inden for
industrier som fødevarer, metal, møbler mv7. Derfor vil en kortlægning af de
væsentligste værdikæder ‐ med udgangspunkt i dominerende erhverv og
virksomheder – være det naturlige startpunkt i regioner, der vil udvikle en strategi
for virksomheder inden for traditionelle erhverv.
Alle de gennemførte initiativer i de tre udenlandske klynger bygger på et ambitiøst
analysearbejde, hvor de væsentligste værdikæders styrker, svagheder, udfordringer
og drivkræfter er blevet kortlagt. Fælles elementer i analyserne har været:
•
•
•
•
•

Indledende afdækning af mulige værdikæder bl.a. via kvantitative data for
samhandel og specialisering
Kortlægning af faglige og forretningsmæssige relationer mellem
virksomhederne gennem dybdegående interview mv
Kortlægning af virksomhedernes relationer til lokale videninstitutioner
gennem dybdegående interview
Kortlægning af trends på det globale marked og hvilke udfordringer og
muligheder disse trends indebærer for klyngerne/værdikæderne
Kortlægning af styrker, svagheder og forbedringsmuligheder i ovenstående
relationer. I nogle tilfælde har benchmarking med udenlandske
konkurrentregioner været et element i sådanne analyser.

Fælles for de gennemførte analyser er, at de ansvarlige regionale myndigheder ikke
blot har brugt dem til at identificere potentielle klynger og til at afdække
virksomhedernes indbyrdes relationer. Analyserne er også blevet brugt til at
kortlægge klyngernes centrale udfordringer og udviklingsmuligheder. Med dette
udgangspunkt har man identificeret svagheder og forbedringsområder i klyngerne,
der igen har ført til bl.a. skræddersyede uddannelsesinitiativer, samarbejdsprojekter
samt til målrettet investeringsfremme på områder, hvor klyngerne manglede vigtige
funktioner og kompetencer.
Den mest omfattende kortlægning af de fem analyserede klynger er foretaget for
automobilklyngen i Styria. Her viste analysen, at totalleverancer var den vigtigste
udfordring for klyngen. Det førte til en række initiativer, der handlede om at opbygge
strategiske partnerskaber mellem underleverandørerne og om at opkvalificere dem til

7

Se fx Rodin Genoff (2003); ”Innovation and the Knowledge Economy – Industrial
Regeneration in Northern Adelaide”
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at styre og samarbejde om totalleverancer. Kortlægningen førte også til en målrettet
investeringsfremmestrategi, jf. boks 5.1.
Boks 5.1. Mapping af automobilklyngen i Styria
I 1996 igangsatte SFG (Styrias Økonomiske Udviklings Enhed)
Industriorganisationen for Styria en kortlægning af automobilindustrien.

sammen

med

Der blev gennemført tre omfattende studier, der ligger til grund for klyngestrategien og for
etableringen af klyngeorganisationen AC Styria (se næste afsnit). Den indledende fase
fokuserede på at kortlægge bilindustriens struktur og relationer:
Nøglevirksomheder og nøglepersoner i industrien blev identificeret.
Et leverandørkort blev udviklet mhp at vise virksomhedernes indbyrdes afhængighed
samt relevante kompetencer i forsknings‐ og uddannelsesinstitutioner.
Der blev afholdt en række workshops med nøgleaktører, fx virksomheder der arbejdede
med metal. Disse workshops fokuserede på strategiske begreber som globale trends,
fremtidige udfordringer og havde til formål at samle idéer og forslag til design af et
klyngeprogram.
Mappingen viste bl.a., at regionen besad en række styrker inden for produktion af enkeltdele
og systemer til biler, men at der også var en række udfordringer, som kunne løses ved en
systematisk indsats.
Mappingen viste, at klyngens ”virksomhedsmæssige” udgangspunkt var:
Store virksomheder:
Steyr ‐ drive lines og gearsystemer til biler, light utility vehicles, cross country og
firhjulstræk. Producerer køretøjer på kontrakt for de store bilmærker. (Nu lagt
sammen med Magna)
o Magna ‐ designer, udvikler og fremstiller en række komplette indre og ydre
bilsystemer. Bl.a. metal‐ og plastikdele og sidespejle.
o AVL List ‐ ”klyngens F&U center” – bl.a. udstødningssystemer og akustik.
Omkring 100‐150 SMV’er hvoraf mange allerede fungerede som underleverandører til de
store. Fx 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.
o

Desuden viste mappingen, at der i Styria var en række videninstitutioner med specialer inden
for de områder, som bilindustrien har brug for at kunne trække på. Kort sagt var der flere
samenhængende led i værdikæden til stede. Men analyserne viste også, at der var behov for
en vis omstrukturering af værdikæden på grund af ændringer i markedets struktur. De store
bilmærker var således stærkt fokuserede på at reducere deres omkostninger og opkvalificere
deres underleverandører.
De fleste store bilmærker havde den klare strategi, at de ville satse på 1) færre
underleverandører 2) underleverandører, der kan tilbyde totalkoncepter, 3) under‐
leverandører, der kan ”tænke selv”, så de kunne koncentrere sig om produktdesign, salg,
markedsføring.
De konkrete målsætninger, som blev udviklet via klyngestudierne var følgende:
Øge samarbejdet mellem SMV’erne i klyngen så de sammen kan lave totalleverancer til
de store virksomheder i klyngen i stedet for at agere hver for sig
Øge produktiviteten ved at ændre strukturen i værdikæden. De indebar en
opkvalificering af underleverandørerne så de kunne fungere som kvalificerede
sparringspartnere til de store virksomheder i klyngen – og overtage en del af
initiativet/omkostningerne ved udviklingen af del komponenterne.
Et af de vigtigste resultater af mappingen var etableringen af klyngeorganisationen AC Styria,
jf., afsnit 5.3. AC Styria fik bl.a. til opgave at starte en bred vifte af projekter, der skulle få
underleverandørerne til at arbejde sammen. Projekterne vedrørte bl.a. teknologiudvikling,

Side 79 af 119

Traditionelle erhverv i videnøkonomien

kompetenceudvikling og eksport.
Opkvalificeringen vedrørte bl.a.
Kurser på alle niveauer med henblik på at få virksomhederne til at forstå de store
bilmærkers behov og dynamikken i industrien
Kurser inden for udvikling og styring af totalkoncepter
Certificering
Indførelse af ny teknologi og automatisering
Herudover har SFG haft til opgave at tiltrække virksomheder inden for de enkelte dele af
leverancekæden, hvor der ifølge mappingen ikke var lokaliseret virksomheder i Styria. Det
væsentligste resultat på investeringsfremmeområdet hidtil har været at trække ”Eurostar”
(som producerer Chrysler Voyager) til regionen. Eurostar var en af de bilproducenter, der på
daværende tidspunkt havde størst kompetence i at efterspørge totalkoncepter. De havde
dermed stor betydning for den opkvalificering, der skete i hele værdikæden.

Den etniske fødevareklynge er en af flere specialiseringer inden for fødevarer i
Yorkshire. Yorkshire Forward har identificeret etniske fødevarer som en særlig
styrkeposition i South/West Yorkshire. Boks 5.2 uddyber elementer i den delanalyse,
som Yorkshire Forward har udarbejdet om etniske fødevarer.
Boks 5.2. Food Cluster Development Plan
Yorkshire Forward identificerede i 2000 fem potentielle klynger, som regionens
erhvervspolitiske strategi er bygget op omkring. Fødevarer var én af de fem klynger. For hver
af de fem potentielle klynger blev igangsat et omfattende analysearbejde, der førte til en
handlingsplan for hvert område. ”The Food Cluster Development Plan” var opdelt i tre faser:
1.
2.
3.

En kortlægning af karakteristika og struktur i fødevareindustrien i Yorkshire and the
Humber
Dybdegående, kvalitative analyser af industrien og identifikation af potentielle
indsatsområder
Formulering af en ”Food cluster implementation plan”.

Som led i fase 1 blev etniske fødevarer i South Yorkshire og West Yorkshire identificeret som
en særlig interessant regional specialisering med bl.a. følgende drivkræfter og karakteristika:
Stærkt voksende marked pga. koncentration af etniske englændere, øget efterspørgsel
efter færdigretter af høj kvalitet samt stigende tendens til at spise ude pga længere
arbejdsdage og højere erhvervsfrekvens for kvinder.
Restauranter med stærkt brand der samtidig har interesse for at starte industriel
produktion.
Flere store traditionelle fødevareproducenter der har omlagt produktionen, fx en
virksomhed i South Yorkshire der har skiftet fra pastaretter til etniske færdigvareretter.
I fase 1‐2 identificerede man flere svagheder i værdikædens funktion, som det var afgørende
at få rettet op på for at udnytte potentialet i delsektoren. Der er bl.a. en række udfordringer
knyttet til de virksomheder, der tager springet fra restaurationsvirksomhed til produktion:
Uddannelsesniveauet er relativt lavt, og mange af medarbejderne mangler
grundlæggende færdigheder inden for fremstilling af fødevare.
Specialiseret teknologisk service er af afgørende betydning for at skabe høj produktivitet
og for at leve op til myndighedskrav.
De nye fødevareproducenter har brug for hjælp til at komme ind i de store
supermarkedskæder og for at etablere sig på eksportmarkederne.
De nye fødevareproducenter har brug for at få tilført viden om hvordan de håndterer
andre vigtige elementer i værdikæden, herunder fælles indkøb, udvikling af emballage
og markedsføring.
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Analysen førte til etableringen af The Ethnic Food Group som hjælper virksomhederne med
eksport, adgang til supermarkedskæder og gensidig videndeling og sparring, jf. byggesten 2
(neden for). Herudover er der etableret et særligt uddannelsesprogram i form af
”International Skills Academy” samt udviklet en række certificeringsprogrammer inden for
sundhed, hygiejne, sikkerhed mv. Endelig har behovet for teknologisk service til mindre
fødevarevirksomheder i Yorkshire ført til etableringen af ”Food Technology Advisory
Service”, jf. afsnit 5.3.

I Värmland er udpegningen af regionens vigtigste klynger og indsatsområder lige
som i Yorkshire foregået i flere skridt. Først foretog kommunerne en generel analyse
af regionens dominerende erhverv, hvor fem områder blev identificeret som
interessante. Derefter blev der foretaget en international benchmarking af papir‐ og
emballageerhvervet samt en omfattende kortlægning af de eksisterende aktører i
erhvervet. Det blev konkluderet, at regionen ved at satse på de øverste led i
værdikæden har mulighed for at udvikle en international førerposition inden for
emballageområdet, jf boks 5.3.
Boks 5.3. Mapping af emballageklyngen i Värmland
Värmlands kommuner tog i 2001 initiativ til at gennemføre en analyse af regionens styrker og
udviklingsmuligheder. Først analyseredes regionens erhvervsstruktur med udgangspunkt i
en værdikædebetragtning. Formålet var at identificere på hvilke områder regionen samlet set
har stærke forudsætninger – og potentiale for at blive styrket. Fem klynger blev identificeret
som interessante, hvorefter konsulentfirmaet Arthur Riley foretog en international
benchmarking mod potentielle konkurrerende regioner samt en vurdering af
udviklingspotentialerne.
Analyserne konkluderede, at emballage var det område hvor Värmland havde de bedste
forudsætninger for vækst, og hvor udviklingsmulighederne var mest gunstige. Styrkerne
ligger inden for skovbrug og i områdets store papirfabrikker og udvikling af teknologi hertil.
Endvidere har regionen et godt videnmiljø inden for kompositter, materialer og
overfladebehandling. Endelig er IT‐sektoren stærk i området med mange kompetencer som er
målrettet til papirindustrien. I andre dele af emballageindustriens værdikæde konstateredes
mindre styrker indenfor design og grafisk industri.
Mappingen af erhvervet viser, at regionen på den ene side traditionelt har været domineret af
virksomheder langt nede i værdikæden, men at potentialet for vækst især lå i at udvikle
kompetencer i den høje ende af værdikæden, tættere på forbrugerne. Udfordringen blev
dermed at styrke den samlede værdikæde, herunder i særdeleshed at sikre produktudvikling
og entreprenørskab på tværs af forskellige led.
Mappingen blev brugt strategisk på flere fronter:
Til at identificere og synliggøre unikke styrker.
Til at identificere komplementære kompetencer – mellem virksomheder og mellem
virksomheder og institutioner.
Til at identificere svagheder i klyngen – med henblik på at kunne udbedre kritiske
mangler gennem bl.a. målrettet investeringsfremme.
Til at skabe større synlighed og bevidsthed blandt regionens aktører – og dermed gøre
disse mere åbne for samarbejde.
Til at skabe konsensus blandt myndigheder, institutioner og virksomheder om at
emballage skal være regionens primære styrke og indsatsområde.
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Byggesten 2. En effektiv klyngeorganisation
Erfaringer fra de tre udenlandske caseregioner og fra andre studier af industrielle
klynger8 viser, at etablering af en klyngeorganisation er et afgørende element i at
udvikle klynger. En fælles organisation skaber en fælles identitet, en ramme for at
formulere konkrete behov og en mekanisme til at få del i offentlige midler.
Samtidig har klynger af en vis størrelse brug for en formel infrastruktur med henblik
på at skabe netværk og fælles udviklingsprojekter mellem klyngens virksomheder. I
Vildbjergs metal‐virksomheder behøver man ikke en sådan formel ramme for at
organisere samarbejdet i klyngen9. Men for større klynger med større geografisk
spredning end Vildbjergs metalvirksomheder er der behov for at formalisere
kommunikationen og for ”brokere”, der kan identificere projekter af fælles interesse.
Ikke mindst i relation til forsknings‐ og uddannelsesinstitutioner er klynge‐
organisationer en vigtig spiller. Der er etableret klyngeorganisationer i fire af de fem
caseregioner, og i samtlige tilfælde har organisationerne haft en vigtig rolle i at
samarbejde med lokale videninstitutioner om udvikling af bl.a. laboratorier,
forsøgsfaciliteter, forskningsindsatser og kompetenceudvikling. Samtidig er de
pågældende klyngeorganisationer bemandet med personer med et stort netværk til
relevante videninstitutioner i og uden for regionen. Dermed har de kunnet bidrage til
at knytte forskere, undervisere, studerende og konsulenter til konkrete
udviklingsaktiviteter.
Klyngeorganisationer kan etableres som nye, selvstændige organisationer eller ved at
udvide aktiviteterne i fx eksisterende brancheforeninger. Det er dog som nævnt et
udbredt karakteristiska ved klynger inden for industrielle erhverv, at de spænder
over flere led i værdikæden. Dermed går de ofte på tværs af traditionelle industrielle
organiseringer. For at skabe opbakning og commitment vil det derfor oftest være
bedst at etablere en ny organisation eller i hvert fald en selvstændig enhed under en
eksisterende organisation.
Konsulentvirksomheden ”Regional Technology Strategies” i USA har formuleret en
checkliste for, hvad en god klyngeorganisation skal indeholde. Vi genfinder alle disse
karakteristika i de fire klyngeorganisationer i Styria, Karlstad, Yorkshire og
Vestsønderjylland. Se boks 5.3.

Se bl.a. Rodin Genoff og Graeme Sheather (2003); ”Innovation and the Knowledge Economy –
Industrial Regeneration in Northern Adelaide” samt TCI (2003); ”Cluster Initiative Green
Book”.
9 I praksis har Trehøje Kommune udført nogle af de opgaver, som klyngeorganisationerne har
løftet i de øvrige regioner. Trehøje Kommune har således gennem en række fælles aktiviteter
været drivkraft i at øge virksomhedernes klyngebevidsthed og i at øge virksomhedernes
indbyrdes samarbejde.
8
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Boks 5.3. Checkliste for klyngeorganisationer
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Skal have udvikling af identitet og sammenhængskraft som et vigtigt indsatsområde
Skal være politisk anerkendt
Skal have høj status og være anerkendt blandt klyngens virksomheder
Skal ejes/drives af klyngens toneangivende virksomheder
Åbent medlemsskab
Mission, mål og handlingsplan
Dedikerede medarbejdere
Interaktiv web portal
Langsigtet finansieringsplan
Udbyde konkrete services
Udbud af fælles aktiviteter – både forretningsmæssigt og socialt

Kilde: Stuart Rosenfeld (2002), ”Creating Smart Systems – A guide to cluster strategies in less favoured regions”
(kan downloades på www.reglab.dk).

Udover de i boks 5.3 listede faktorer dokumenterede case studierne, at følgende
elementer har været vigtige i de studerede klyngers succes:
•

Klyngeorganisationer bør ledes af medarbejdere med en lang baggrund i
toneangivende virksomheder i klyngen. En af de vigtigste funktioner er
netværksskabelse til aktører i og uden for klyngen. Det er vigtigt at
medarbejderne i organisationen har dette netværk med sig når de starter.

•

Organisationerne bør have betydelige midler til drift uden for specifikke krav
til aktiviteternes karakter. Et af de vigtigste formål er at være til rådighed for
virksomhederne og at identificere nye behov på tværs af medlemmerne. Det
kræver ressourcer. I de første par år bør hovedparten af midlerne hertil
komme fra offentlige pengekasser, og man skal passe på med at stille for
ultimative krav om 100 pct. privat finansiering efter fx 2‐3 år. I relation til nye
medlemmer og mindre virksomheder kan offentlig finansiering og
blåstempling være en afgørende faktor.

•

Det er vigtigt for samspillet med regionens videninstitutioner, at de deltager
som medlemmer og i bestyrelsen for klyngeorganisationen.

•

Klyngeorganisationerne kan spille en meget væsentlig rolle i at markedsføre
klyngerne globalt. Fx har AC Styria formået at få Styria til at fremstå som
verdensførende inden for udvikling af totalkoncepter til bilindustrien, mens
The Packaging Arena arbejder på at få Värmland til at fremstå som en
førende ”hub” inden for emballageudvikling.

Blandt rapportens casestudier er AC Styria den største og mest erfarne organisation.
Det vurderes, at AC Styria har initieret udviklingsprojekter af et omfang, der har
resulteret i mere end 0,5 mia DKK i offentlig medfinansiering.
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Boks 5.4. Klyngeorganisationen AC Styria
AC Styria blev stiftet i 1996 som et Limited Company ejet af fire store virksomheder (hver 18
pct.) og Styrias Økonomiske Udviklingsenhed – SFG (28 pct.). De første tre år blev driften
betalt af SFG, mens AC Styria i dag alene finansieres af medlemsbidrag fra virksomheder og
videninstitutioner. Der trækkes dog stadig på udviklingsmidler fra SFGs programmer.
AC Styria har otte medarbejdere og ledes af direktør Uwe Galler med en fortid i bilindustrien.
Medarbejderne har et meget veludviklet netværk til medlemsvirksomhederne og til regionens
videninstitutioner.
AC Styria udbyder følgende services for sine medlemmer:
Strategiudvikling for klyngen
Kurser og kompetenceudviklingsprojekter
Identifikation og igangsættelse af fælles projekter
Workshops om centrale temaer og virksomhedsbesøg
Fire ”platforme” – en slags erfa‐kredse ‐ hvor der årligt afholdes en række møder:
Produktivitetsplatformen, Logistikplatformen, Quality Management Platformen og
Indkøberplatformen
Matchmaking mellem virksomheder og mellem virksomheder og videninstitutioner
Fælles messer, delegationsrejser mv
Fælles hjemmeside der giver adgang til detaljeret information om relevante leverandører,
specialer mv inden for klyngen
Nyhedsbrev til medlemmerne.
AC Styria formulerede i 2005 en ny seks‐årig strategi for klyngen stående på fire ben:
Fit for Knowledge – AC Styria vil udvikle “Automotive Academy” med engelsksprogede
kurser, der skal give regionen et stærkt image som knowhow‐ og uddannelsesregion.
Kurserne skal bl.a. fokusere på nye trends inden for transport og bilproduktion og give
underleverandørvirksomheder viden om slutbrugernes behov.
Fit for South East Europe – AC Styria vil hjælpe medlemmerne til at forstå det
østeuropæiske marked, dets afsætningsmuligheder og potentialerne for outsourcing. Der
skal arbejdes med at skabe joint ventures og grænseoverskridende netværk og
samarbejdsprojekter.
Fit for technology – Der skal gennemføres en række fælles forsknings‐ og
udviklingsaktiviteter inden for sensorteknologi, elektronik, aktuatorik og
materialeudvikling.
Fit for the future – AC Styria vil udvikle et fremtidsværksted der skal have international
status og forske i fremtidige transportløsninger i relation til biler, miljø, turisme, sociale
forhold, etc. (se også afsnit 5.3).
På kompetencesiden har AC Styria udviklet en kompetenceplatform, der omfatter kurser rettet
mod alle niveauer i klyngens virksomheder. Fx inden for indkøb, jura, teknologi,
projektledelse, produktionsforhold, etc. Der tilbydes egne, skræddersyede kurser til
medlemmerne. Kurserne trækker på undervisere fra universiteter, erhvervsskoler og de store
bilproducenter i regionen.
Som en fælles infrastruktur har AC Styria udviklet et klyngeinformationssystem i form af en
database, hvor al relevant information om medlemmerne er samlet. Databasen udgør et
centralt værktøj i udviklingen af fælles projekter og som grundlag for samarbejde om
konkrete produktionsopgaver. Således opfatter AC Styria information om andres
kompetencer og specialer som den væsentligste barriere for klyngeudvikling.
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AC Styrias egen vurdering10 er, at den har succes, fordi ledende virksomheder i
regionen står bag etableringen, er aktive i at udvikle strategi og tilbyder
undervisningskræfter. Disse førende virksomheder har en høj fokus på at
opkvalificere deres underleverandører og opfatter således AC Styrias aktiviteter over
for SMV´erne som et led i at udvikle deres egen konkurrencekraft. Opbakningen er
stor fra erhvervet til AC Styria, fordi organisationen udover at udvikle relevante
aktiviteter, har formået at gøre Styria til et navn inden for bilindustrien. Det vil sige et
sted hvor man finder mange forskellige former for ekspertise inden for værdikæden,
og som et sted med et højt FoU‐niveau og høj kompetence inden for totalleverancer.
Klyngeorganisationen for etniske fødevarer i Yorkshire er væsentlig mindre end AC
Styria, idet der kun er ansat en fuldtidsmedarbejder. Men ved at fokusere på de
barrierer, der knytter sig til at udvikle en stærk værdikæde (specielt relationer til
supermarkedskæder og salg uden for regionen), har ”Ethnic Food Action Group”
alligevel formået at bidrage afgørende til klyngens succes11, jf. boks 5.5.
Boks 5.5. The Ethnic Food Action Group i Yorkshire
The Ethnic Food Action Group (EFAG) blev etableret i 2002 som et resultat af Yorkshire
Forwards “Food Cluster Development Plan”. EFAG er et “Limited Company” med en
bestyrelse. EFAG har én medarbejder, Steven Noblett, som har haft sin egen virksomhed
inden for handel med kød til etniske fødevareproducenter. EFAG trækker desuden på
assistance fra konsulenter og videninstitutioner. EFAG får en basisfinansiering fra Yorkshire
Forward. EFAG er foreløbig ikke en medlemsorganisation.
EFAGs mission er at:
Repræsentere etniske fødevarevirksomheder over for regionale aktører samt nationalt og
internationalt
Udvikle og implementere strategier, der maksimerer den økonomiske aktivitet i klyngen
og øger virksomhedernes konkurrenceevne
Markedsføre regionen som center for excellence inden for etnisk fødevareproduktion
Tiltrække investeringer fra UK og andre lande.
Kort sagt er missionen: ”To grow the Ethnic Food companies in the region. This will be achieved
through collaboration and sharing of best practice, marketing initiatives and efficiency savings.ʺ

Konkret hjælper EFAC virksomhederne med:
Kontakter til supermarkedskæder og assistance med afsætning herigennem
Kontakt til fødevareteknologi‐programmer
Udvikling af forretningsplaner
Fælles messestande
Networking arrangementer
Skabe kontakt til uddannelsesinstitutioner og kompetenceudviklingsprogrammer som
TEAM food (se afsnit 5.3)
Muligheder inden for e‐business
Missioner til udlandet

10
11

Interview med AC Styrias leder Uwe Galler.
Der er gennemført en række virksomhedsinterview i regionen. Alle virksomheder
fremhæver ”Ethnic Food Group” som den væsentligste drivkraft bag klyngens udvikling.
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Organisationen The Packaging Arena er et eksempel på, at en klyngeorganisation kan
etableres som en selvstændig enhed under en eksisterende brancheorganisation.
Organisationen er relativt ny og kan derfor endnu ikke fremvise så mange konkrete
resultater. Men det er allerede lykkedes at skabe en stor opmærksom om regionen
som ”hub” for emballageudvikling og grafisk design. Samtidig arbejder The
Packaging Arena systematisk med at styrke de dele af værdikæden, der er vigtige for
klyngens fremtidige konkurrencekraft, jf. boks 5.6.
Boks 5.6. The Packaging Arena
The Packaging Arena (TPA) er en klyngeorganisation etableret i 2004 med støtte fra
Kommuneforbundet Värmland og fra den svenske stat. Organisatorisk er TPA en del af Paper
Province som er en brancheforening for regionens virksomheder inden for papirindustrien.
TPA har pt. én person ansat. Opgaverne løses dog i tæt samarbejde med ledelsen for Paper
Province.
Aktørerne mener at det har været afgørende, at der var tale om et nyt initiativ, med et nyt
brand og at det organisatorisk var uafhængigt af eksisterende organisationer. Dette har givet
mulighed for, at TPA fra starten kunne sætte en helt ny dagsorden som bryder markant med
tidligere vanetænkning.
Det centrale mål er at skabe dynamik gennem fælles bevidsthed. Aktiviteterne omfatter bl.a.:
Networking, seminarer, videnspredning og nyhedsbreve
Matchmaking ‐ eksempelvis bliver der afholdt workshops hvor en gruppe aktører med
komplementære kompetencer sættes sammen for at løse en konkret udviklingsopgave for
en kunde.
Opsøgende arbejde med henblik på at styrke værdikæden. Der tages initiativ til fælles
indsatser som bringer relevante kompetencer til området. Eksempelvis hentes relevante
forskere til området for at dele viden med virksomhederne.
Investeringsfremme der går ud på at tiltrække virksomheder ude fra som kan
komplettere områdets egne kompetencer. Der arbejdes med en struktureret tilgang, hvor
der som grundlag for dialog med den pågældende virksomhed sammensættes et team af
relevante aktører (herunder virksomhedsledere), som vurderes at være af særlig interesse
for virksomheden.
Positionering. Der organiseres nationale events som samler branchen. Det gælder
eksempelvis PACSEM, en årlig begivenhed som samler alle aktører med tilknytning til
hele værdikæden inden for emballage.
TPA er i den første fase finansieret af det nationale Visanu‐program (etableret af Vinnova,
Invest in Sweden og Nutek), fra regionale midler fra af Region Värmland, Länsstyrelsen og
kommunerne samt fra private virksomheder (medlemmer af Paper Province). Bestyrelsen for
TPA består af fremtrædende personer fra regionens toneangivende virksomheder og
videninstitutioner, herunder fra Kvaerner Pulping AB Sun Chemical AB, Svenska
FlexografiInstitutet AB, BrobyGrafiska, BTG Pulp & Paper Sensors AB samt Karlstads
Universitet.

I Vestsønderjylland er organisationen AluCluster en væsentlig drivkraft på tre vigtige
områder. For det første har AluCluster sammen med EUC‐Syd været drivkraft i den
kompetenceudvikling der er sket blandt aluminiumsproducenter og leverandører til
aluminiumsvirksomhederne. For det andet har AluCluster en væsentlig aktie i, at
flere virksomheder i regionen er begyndt at arbejde med aluminium. Endelig har
klyngeorganisationen været katalysator for at knytte videnmiljøer til
udviklingsprojekter blandt regionens virksomheder.
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Boks 5.7. Klyngeorganisationen AluCluster
Klyngeinitiativet AluCluster blev etableret i 1999. Ambitionen var at styrke
aluminiumsklyngens omfang og styrke ved at fremme videndeling, netværksdannelse og
kompetenceudvikling. AluCluster blev etableret med støtte fra Sønderjyllands Amt og med
områdets markante virksomheder som drivkræfter. AluCluster har i dag fire medarbejdere.
AluCluster har siden etableringen gennemført aktiviteter gennem finansiering fra
Videnskabsministeriet som regionalt vækstmiljø, gennem EU‐projekter og gennem støtte fra
kommunerne i Vestsønderjylland. Organisatorisk er AluCluster dels en fond som udfører
ovennævnte typer af aktiviteter, dels en privat rådgivningsvirksomhed som sælger teknisk
viden om praktisk anvendelse af aluminium. Bestyrelsen består overvejende af
aluminiumsproducerende virksomheder med base i Tønder og Løgumkloster.
Det har været væsentligt for AluClusters succes, at medarbejderne har haft dyb indsigt i
aluminium og i erhvervet. Således fungerer AluCluster dels som netværksorganisation dels
som videnpartner. AluCluster har særligt haft betydning for følgende:
Katalysator for at organisere AluKompetencer hvor der er gennemført
efteruddannelsesforløb med ufaglærte aluminiumsoperatører, jf. afsnit 5.3.

600

Spredning af viden om aluminium til en bredere kreds af virksomheder med henblik at
flere virksomheder skal arbejde med materialet. Resultatet er, at der nu er et større antal
virksomheder i området som udvikler, forarbejder og sælger aluminiumsprodukter.
Broprojektet er et godt eksempel, jf. kapitel 4.
Brobygning. Vestsønderjylland har flere ’huller’ i værdikæden. AluCluster har arbejdet
for at etablere dels bedre national sammenhæng i aluminiumsindustrien, dels koblinger
ud ad regionen. Eksempelvis samarbejdes med forskere og studerende på ingeniørskoler
og arkitektskoler om udvikling af konkrete løsninger i aluminium. Et andet eksempel er
et projekt om brug af aluminium i møbelindustrien, der er gennemført i et samarbejde
med bl.a. Træ‐ og MøbelCentret i Skive og en række virksomheder.

Byggesten 3. Strategisk samspil med videninstitutioner12
Kapitel 4 viste at opbygning af stærke relationer til videninstitutioner er en vigtig del
af at udvikle en klynge. Ved at satse på klyngerelevant viden, uddannelse og
innovationssamarbejde
kan
lokale
forskningsinstitutioner
og
uddannelsesinstitutioner blive en integreret del af en klynge og dennes
værdiskabelse.
Netop stedbunde relationer mellem virksomheder og
videninstitutioner gør klyngen unik og skaber konkurrencefordele, som er meget
svære at kopiere blandt konkurrerende klynger og erhverv.
Et vigtigt led i opbygningen af klynger er derfor at skabe en platform for et strategisk
samarbejde mellem klyngen og regionens videninstitutioner. Man kan naturligvis
hævde at denne platform allerede eksisterer i form af erhvervsrepræsentanter i
institutionernes bestyrelser, uddannelsesudvalg mv. Men her er pointen at
erhvervsrepræsentanter i sådanne organer typisk repræsenterer en bestemt branche
og ikke fungerer som talerør for en klynge, der typisk dækker over flere brancher.

12

Eksempler på konkrete samarbejdsprojekter er vist i afsnit 5.3.
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I de udenlandske case regioner har følgende faktorer været centrale i at opbygge
strategiske relationer mellem klynge og videninstitutioner:
•

•

•

•

•

De
centrale
videninstitutioner
deltager
i
bestyrelsen
for
klyngeorganisationen på toplederniveau og alle relevante videninstitutioner
er medlemmer
Medarbejderne i klyngeorganisationerne har et stort netværk i de relevante
videninstitutioner og fungerer som matchmakere til videninstitutionerne, jf.
byggesten 2.
Mappingen af klyngen (byggesten 1) omfatter også en mapping af relevante
forskningskompetencer, uddannelser og videnmiljøer. Dermed skabes et
overblik og en gennemsigtighed, der kan bruges som grundlag for
samarbejdsprojekter og dialog om prioriteringer inden for forskning og
uddannelse
Konkrete huller eller mangler i den regionale videnproduktion er blevet
kortlagt, og myndigheder, klynge og institutioner har samarbejdet om at
igangsætte forskning og uddannelse på disse områder
Klyngeorganisationerne koordinerer klyngens behov og efterspørgsel efter
viden og kompetencer.

I Styria, Yorkshire og Värmland er det som vist i kapitel 4 lykkedes at skabe en meget
tæt koordination mellem regionernes klyngesatsning og de forsknings‐ og
uddannelsesområder, der satses på i universiteter og erhvervsskoler. Dette er specielt
udtalt i Styria og Värmland, hvor man kan tale om, at videninstitutionerne har
opbygget en ”vidensmæssig værdikæde” der er parallel til den erhvervsmæssige
værdikæde.
Hverken Styria eller Värmland har som udgangspunkt formuleret en konkret strategi
for videnopbygning. I stedet har de fire ovenstående faktorer virket som en motor i et
tæt samarbejde om institutionernes satsningsområder og om konkrete
innovationsprojekter.
Begge steder har institutionerne startet forskningsprogrammer, uddannelse og
virksomhedssamarbejde inden for områder i værdikæden, hvor man videnmæssigt
ikke stod stærkt nok. Det vedrører begge steder forskning i trends og adfærd på
brugersiden og de konsekvenser nye kundebehov har for forædlingsprocessen op
gennem værdikæden (initiativerne uddybes i afsnit 5.3).
I aluminiumsklyngen er der for det første et tæt samarbejde med EUC‐Syd, der bl.a. har
resulteret i etableringen en særlig aluminiumsafdeling. Manglen på relevante
videninstitutioner på et højere niveau kompenseres af, at AluCluster har opbygget
tætte relationer til bl.a. Arkitektskolen i Århus, Ingeniørhøjskolen og FORCE. Der
samarbejdes bl.a. om studenterprojekter, idet AluCluster fungerer som matchmaker
mellem studerende og virksomheder i klyngen.
Aluminiumsklyngen lider dog under, at der ikke er samlet et egentligt
forskningsmiljø for udvikling og anvendelse af aluminium i Danmark. I forbindelse
med udbuddet af midler til de såkaldte Regionale Teknologicentre (under
Videnskabsministeriet) arbejder Aluminiumsklyngen med en ansøgning om 20 mio.
kr. I forbindelse med ansøgningen er der etableret et partnerskab med relevante
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kompetencer hos DTU, Aalborg Universitet,
Forskningscenter Lettmaterialer Raufoss i Norge.

Trondheim

Universitet

og

Byggesten 4. Fælles identitetsskabelse
Bevidstheden om at være en del af en klynge er en meget vigtig faktor i et stærkt
klyngesamarbejde. Det skaber for mange virksomheder et billede af, at man
konkurrerer sammen frem for mod hinanden. Samtidig viser case studierne, at en
fælles klyngeidentitet kan få virksomhederne til at bruge hinanden meget mere,
herunder få øjnene op for hinandens kompetencer og specialer.
Et stærkt klyngebrand er også vigtigt i forhold til kunder og marked. Det forbinder
regionen og klyngen med kvalitet, skaber kundeloyalitet og udgør en stærk faktor i at
tiltrække green field investeringer. Kendte brands som fransk champagne, belgisk
chokolade, skinke fra Parma, mode fra Milano, glas fra Venedig og film fra
Hollywood illustrerer betydningen af et stærkt brand.
Bilklyngen i Styria med flest år på bagen blandt vore cases er godt på vej til at
etablere et sådant brand i forhold til deres kunder – nemlig de store bilmærker.
Samtidig har AC Styria virket som katalysator i at udvikle en fælles identitet i form af
en lang række konkrete samarbejdsprojekter.
Boks 5.8. Branding af bilklyngen i Styria
AC Styria er meget bevidst om sin rolle i at brande bilklyngen i Styria. De har helt tilbage fra
formuleringen af den første klyngestrategi fokuseret på denne opgave. Det gælder såvel den
interne som den eksterne branding.
Intern branding
I en relativ stor klynge – med 200 medlemmer – er det vigtigt, at der er en intern bevidsthed i
klyngen, som binder virksomhederne og deres medarbejdere sammen. De skal bakke op om
det fælles projekt og få følelsen af, at der er noget at hente ved at arbejde på tværs i
værdikæden. Og der skal opbygges personlige netværk – ”de personlige relationer er 50
procent af hemmeligheden bag vores succes”, siger Uwe Galler fra AC Styria. Især i de første
2‐3 år efter oprettelsen af AC Styria blev der fokuseret på at binde klyngen sammen. Det skete
via 40‐50 fælles projekter om alt fra affaldshåndtering til logistiksystemer. Projekternes
resultater var vigtige, men nok så vigtigt var det, at virksomhederne på den måde lærte
hinanden og deres kompetencer og specialer at kende. AC Styria faciliterede at disse projekter
blev igangsat og lagde lokaler og sekretariatsbistand til. Andre midler til intern branding er
fælles hjemmeside, magasinet ”Members Only”, netværksaftener, etc.
Ekstern branding
AC Styria gør meget ud af at brande klyngen udaftil. Det sker blandt andet via:
Kontakter til de store bilmærker i Tyskland, USA, Frankrig, osv.
Fælles stande på messer
Medarrangør på den store årlige bilmesse i Graz: ”Automobile‐Forum GRAZ” med
deltagelse af alle led i værdikæden fra Styria samt de store bilmærker
Delegationsrejser
Samarbejde med netværk i andre lande
Kontaktskabelse til Østeuropa via programmet ”Fit for Eastern Europe”
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Navnet ”The Packaging Arena” er udtryk for en bevidst indsats på at brande
Värmland som en region der er førende inden for udvikling og design af emballage.
Det skal markere et skift i opfattelsen af regionen som en gammel industriregion (The
Paper Province) til en vidensregion. Det er endnu lidt tidligt at vurdere effekterne af
”navneforandringen” og regionens stærke satsning på forskning og innovation inden
for emballageområdet. Men noget tyder på, at regionen har fået lettere ved at
tiltrække virksomheder uden for regionen, jf. boks 5.9.
Boks 5.9. The Packaging Arena: Fra industriel tilbagegangsregion til førende
vidensregion – baseret på et traditionelt industrierhverv
Värmland har, som noget helt unikt i Sverige, valgt at fremhæve ét produktområde som
væsentligere end noget andet – nemlig emballage. Strategien er ledsaget af målrettet
markedsføring som både skal profilere regionen udadtil og sikre stærkere bevidsthed og
opbakning blandt regionens virksomheder og borgere. Udtrykket ”The Packaging Arena” er
skabt netop for at formulere et samlet brand for den ny klyngedannelse.
Strategien omfatter opmærksomheds‐ og netværksskabende aktiviteter i Värmland. Udadtil
positioneres The Packaging Arena gennem events og projekter der samler branchen i
Värmland.
Strategien ser ud til at være succesfuld. Der tales i regionen allerede om en væsentlig
mentalitetsændring, markant styrkede samarbejdsrelationer og større bevidsthed om det
moderne, markedsrettede potentiale som regionen har. Samtidig er interessen stærkt stigende
fra virksomheder som ønsker at få en kobling ind klyngen.

Også de to danske klynger har arbejdet med at skabe en fælles identitet. I
Vestsønderjylland har klyngeorganisationen arbejdet sammen med de lokale
myndigheder om at markedsføre regionen internt og eksternt som
”Aluminiumsland”. Helt ned i folkeskolen gennemføres temadage omkring
aluminium, der bl.a. handler om at øge børnenes bevidsthed om det lokale
erhvervsliv.
I Vildbjerg har Trehøje Kommune været en stærk drivkraft i at udvikle en fælles
klyngeforståelse blandt metalvirksomhederne i kommunen. Kommunen har taget
initiativ til en række møder, temadage og fælles udlandsture. Samtidig var det
kommunen, der introducerede begrebet ”metal‐klyngen” første gang. Kommunen
har ansat en informationsmedarbejder, der bruger en stor del af sin tid på klyngen og
kommunens erhvervsliv. De interviewede virksomheder angiver, at kommunen har
haft stor betydning for udviklingen af en fælles identitet i klyngen.
Samlet viser case studierne, at der i de fem regioner er etableret et stærkt regionalt
lederskab, der i specielt Styria, Värmland og Vildbjerg indebærer en betingelsesløs
satsning på klyngerne som regionernes vækstmotorer. Politikere, virksomheder,
uddannelsesinstitutioner og markedsføringsenheder arbejder sammen om at skabe en
intern identitet og et eksternt brand omkring klyngen.
Det binder klyngens virksomheder sammen, gør det attraktivt for befolkningen at
arbejde i klyngen og søge uddannelser, der kvalificerer til klyngen. Og det skaber en
synlighed blandt klyngens kunder om, at det er her man kan få leveret førsteklasse
produkter og ydelser.
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Boks 5.10. Virksomhedsledere om klyngeaktiviteter
”Alucluster etablerede vi jo blandt andet for at sikre mere knopskydning – at øge tyngden i
klyngen og dermed bedre kunne tiltrække folk. Udviklingen i følgevirksomheder er en
væsentlig vej til at skabe mere og bedre arbejdskraft – hvilket fortsat er en central udfordring”
Adm. Dir. Jan‐Arne Rønningen, Hydro Aluminium Precision Tubing.
”Kunderne kræver effektiviseringer på 2‐3 pct. om året. Det kan vi kun realisere ved at lægge
lignende pres på vores underleverandører. Derfor er vi meget motiverede til at påvirke det
lokale produktions‐ og videnmiljø. Jovist, jeg sidder i bestyrelen for The Packaging Arena
fordi jeg føler et engagement, men jeg gør det naturligvis også fordi det er i virksomhedens
strategiske interesse.”
Pär‐Åke Färnstrand, adm.dir. AkerKvaerner Pulping (udvikler og servicerer papirmaskiner)
”Hvis vi skal skabe ny jobs i papirindustrien, så kan de kun komme gennem udvikling i
ledene tættere på forbrugerne; behandling, test, design, tryk osv. Virksomhederne kan ikke
hver for sig arbejde på at styrke dette. End ikke giganter som Metso. Derfor var det relevant at
skabe et forum som kunne synliggøre de lokale kompetencer og være omdrejningspunkt for
at styrke disse. Det er i virkeligheden næsten en virksomhedstankegang som ligger bag
etableringen af The Packaging Arena ‐ måske fordi der er flere markante erhvervsledere
engagerede i det.”
Carl Zottemann, The Packaging Greenhouse AB, tidligere udviklingschef i Metso
”Der er jo i hvert fald en udbredt kendskab til aluminium på egnen. Alucluster har også
medvirket til dette.”
Direktør Henning Nielsen, Uffe Nielsens Maskinfabrik, Tønder
”AluCluster præsenterede ideen til aluminiumsbroprojektet for os, og de fandt finansieringen
til det. Nu hvor det er vel gennemført bruger vi AluClusters kompetencer til at
forretningsudvikle videre. Det er afgørende, at AluCluster er der som ressource/kompetence
til dette. Det særlige her er, at vi er bevidste om at det er Aluminiumsland. Kommunen ser det
som et vigtigt potentiale. Og vi virksomheder ser det som en dynamo for egnen.”
Direktør Bjarne Jakobsen, BELØ A/S (smede‐ og blikkenslagervirksomhed i Løgumkloster)

5.3 Initiativer
og
rammebetingelser
virksomhedsstyrkerne

der

understøtter

I dette afsnit ser vi nærmere på konkrete initiativer, der har betydning for
opbygningen af de fire former for virksomhedsinterne styrker. Det vil sige 1) høj
markedskompetence, 2) stærke kernekompetencer, 3) stærk automatisering og 4)
entrepreneurånd. Afsnittet baserer sig primært på eksempler fra de fem case
regioner. Disse eksempler giver et godt billede af, hvordan den regionale
erhvervspolitik kan sætte ind i forhold til at styrke konkurrenceevnen i traditionelle
erhverv.
Selv om mange af initiativerne i udgangspunktet er skræddersyede til specifikke
behov i de fem klynger, indeholder de en masse inspiration til initiativer over for
andre klynger eller traditionelle erhverv i almindelighed. Enkelte steder præsenterer
vi endvidere idéer til initiativer, der kan have effekt på de fire styrker i danske
regioner, som mere bunder i vor egen analyse af case regionerne end i konkrete
offentlige initiativer fra regionerne.
Vi gennemgår de fire virksomhedsstyrker én for én.

Side 91 af 119

Traditionelle erhverv i videnøkonomien

Rammebetingelser for høj markedskompetence
Som beskrevet i kapitel 4 hænger en væsentlig del af de fem klyngers succes sammen
med, at der i klyngerne er ekstraordinært mange virksomheder der er ledende med
hensyn til forstå markedets behov. Virksomhederne evner at kombinere teknologiske,
markedsmæssige, designmæssige og kreative kompetencer. Og de formår at udvikle
strategiske partnerskaber med deres kunder, der styrker kundeloyaliteten og giver
klyngens virksomheder en ekstraordinær indsigt i kundernes fremtidige behov.
Spørgsmålet er, om høj markedskompetence alene er noget, der ligger i generne på
særligt visionære ledere, og som klyngerne mere eller mindre tilfældigt er
ekstraordinært begunstiget af. Eller om høj markedskompetence også kan fremmes
via målrettet regional erhvervspolitik.
Casestudierne viser, at det sidste er tilfældet. Men de viser også at ildsjæle, kreative
medarbejdere og visionære ledere er meget væsentligt for at udnytte de
rammebetingelser, der regionalt stilles til rådighed.
Samlet peger case studierne på, at fire typer af initiativer kan være vigtige for at øge
markedskompetencen i traditionelle erhverv:
•
•
•

•

Forskning og videndeling inden for brugeradfærd og brugertrends
Målrettet investeringsfremme rettet mod de områder i værdikæden, hvor regionen
har brug for at få tilført kompetencer

Etablering af kreative rum og fysiske faciliteter hvor virksomheder kan
samarbejde og lave innovation i samarbejde med andre aktører i
værdikæden
Fremme af strategiske alliancer og innovationssamarbejde mellem aktører i
de forskellige dele af værdikæden, herunder videninstitutioner.

Forskning og videndeling inden for brugeradfærd og brugertrends er i case regionerne
udbredt i Styria og Värmland. Mest systematisk forventes indsatsen at blive i Styria.
5.11. Forskning i fremtidens bil i Styria
”Fit for the future” er et af fire ben i AC Styrias nye strategi, der løber frem til 2011, jf. afsnit
5.2. Visionen for dette indsatsområde er, at Styria skal være hjemsted for forskning og
innovation i relation til fremtidens bil. Fit for the Future har følgende mål:
•
•

•
•

Der skal mere forskningsmæssig fokus på interior og exteriour design – der skal
igangsættes forskning og innovationssamarbejde omkring fremtidens design.
AC Styria skal i højere grad være et fremtidsværksted, som har en international
anerkendt status som nogle der tænker langt ud i fremtiden, når det gælder transport
– i relation til biler, miljø, turisme, sociale forhold, etc.
Der skal laves en form for Technology Foresight, som ser på, hvad der er af nye
teknologiske muligheder, som kunne have betydning for bilindustrien i Styria.
Der skal igangsættes projekter med diverse institutter på regionens
videninstitutioner om fx ”fremtidens transport” med deltagelse af alt fra personer
med viden om ny teknologi til sociologer.

Målrettet investeringsfremme kan ikke mindst være vigtigt i regioner, hvor der er en
undervægt af virksomheder i den sidste del af værdikæden. Dette område har været
specielt relevant i Värmland, der har været domineret af producenter af papir og pap,
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og hvor regionen har manglet virksomheder og kompetencer inden for design og
udvikling af emballage. I Styria har det væsentligste initiativ været at tiltrække
Eurostar (nu en del af Magna Steyr), der producerer Chrysler Voyager. Eurostar var
den første virksomhed i Styria, der producerede hele biler, hvilket tilførte regionen en
kompetence i at udvikle og designe færdige biler og skabte vigtige relationer til
bilforhandlere over hele verden.

Boks 5.12. Værdistjernen udgangspunkt for målrettet investeringsfremme i
Värmland
I The Packaging Arena er Værdistjernen udgangspunkt for at identificere hvilke kompetencer
som det er vigtigt at tiltrække til regionen. Virksomheden Flexmed AB er netop trukket til
regionen og har genereret en investering på 15 millioner SEK og styrket interessen inden for
en vigtig niche.
Flexmed AB er nichespecialister inden for tryk, bestrygning og konvertering af emballage for
lægemiddelindustrien. De har teknologi og tilhørende kompetencer, som gør dem i stand til at
teste og trykke emballagetryk i små serier; en egenskab som der er stigende efterspørgsel på
blandt medicinalproducenterne. Virksomheden ligger i Landskrona i Sydsverige. Da
virksomheden var identificeret, blev der etableret et målrettet samarbejde mellem
videninstitutioner og andre relevante samarbejdspartnere i Värmland. Det har nu resulteret i
at Flexmed etablerer datterselskab i tilknytning til inkubatoren IDEUM ved BrobyGrafiska.
Det er ambitionen på sigt at etablere et helt nyt forretningsområde og et datterselskab,
Flexmed Digital AB, i Värmland. For TPA giver denne etablering en vigtigt tilføjelse til de
eksisterende videnmiljøer og en styrket profil udadtil. Således har projektet allerede resulteret
i interesse fra 30 store leverandører til medicinalbranchen.

Investeringsfremme har ikke været et egentligt indsatsområde i de to danske klynger.
Men specielt i Vildbjerg har kommunens generelle serviceniveau over for
erhvervslivet og de gode muligheder for bolig og dagpasningstilbud været en meget
vigtig faktor i at tiltrække nogle af de større metalvirksomheder. Etableringen af de to
overfladebehandlingsvirksomheder
JAI
Overfladebehandling
og
Herning
Varmeforzinkning er eksempler på virksomheder, der har tilført produktions‐
virksomhederne markedsviden (fx viden om hvordan produkternes levetid kan
forlænges via den rette kombination af metaller og overfladebehandling). Det kunne i
andre regioner med mange metalvirksomheder være et eksempel på et område, hvor
det kunne være relevant at tiltrække virksomheder. Flere virksomheder i
Aluminiumsklyngen fremhævede fx dette hul i værdikæden i Vestsønderjylland og
argumenterede for, at det ville være en styrke for området at have virksomheder
inden for overfladebehandling.13
Mere generelt kan regionernes tilgang være at foretage den skitserede mapping af
traditionelle erhverv/klynger som beskrevet i afsnit 5.2 med udgangspunkt i de
værdikæder, virksomhederne indgår i. Denne mapping vil vise, hvilke kompetencer
der ikke er repræsenteret i regionen. Med dette som grundlag kan regionen og
investeringsfremmeorganisationre drøfte, hvilke typer af virksomheder det har
speciel værdi at trække til regionen, og hvad regionen i den forbindelse kan tilbyde
de pågældende virksomheder.

13

Kilde: Fokusgruppemøde den 21/11 2005 hos Hydro Aluminium Precision Tubing, Tønder
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Thomas Danbys ”International Kitchen” er godt eksempel på kreative rum og faciliteter
der kan styrke producenters viden om deres slutkunder. Køkkenet og dets
serviceydelser er udviklet med det primære formål at øge etniske
fødevarevirksomhedernes viden om kundetrends inden for smag, sundhed og
tilberedning. Køkkenet fungerer som et eksperimentarium, hvor virksomhederne kan
arbejde med, hvordan disse trends kan indtænkes i nye fødevareprodukter.
5.13. International Kitchen i Thomas Darnby i Leeds
Yorkshire Forward har investeret 120.000 Pund i opbygningen af et internationalt køkken,
som også fik finansiering fra the Learning and Skills Council. Køkkenet er ca. 100m2 stort og
indeholder alle de faciliteter der skal bruges til at tilberede etnisk mad (fx industri‐woks og
tandori‐ovne). Rummet er indrettet mhp. undervisning inden for etnisk madlavning,
udvikling af nye retter og test af nye produkter, og retter sig såvel mod studerende som mod
virksomhedsinterne kurser og udviklingsforløb. Samtidig er der etableret tilskuerpladser i
auditoriestil, hvor kursister kan følge undervisning i fx tilberedning af mad. Faciliteterne
bruges til undervisning af skolens elever, af medarbejdere fra producenter af etnisk mad samt
til fælles udviklingsprojekter.
Viden om brugertrends tilføres bl.a. ved, at man til undervisning, foredrag og
madudviklingsprojekter trækker på nogle af Englands førende kokke. Samtidig laves en
række udviklingsprojekter i et samarbejde mellem skolens lærere, producenter og førende
restauranter. Det giver producenter adgang til viden om bl.a. tilberedningsmetoder, sundhed,
brug af råvarer samt naturligvis trends i efterspørgslen, hvor regionens restauranter ofte
fungerer som en slags testcentre for nye opskrifter.
Udover undervisning ved brug af det fuldudrustede køkken tilbyder Thomas Darnby kurser
inden for fx fødevaresikkerhed, hygiejne, ”kitchen food management”, proceskontrol,
relationer til kunder, computerbaseret lagerstyring etc.

Fremme af strategiske alliancer i værdikæden arbejdes der bevidst på i alle case
regionerne. Flere af de i afsnit 5.2 beskrevne klyngeorganisationer har netop som et af
deres hovedformål at fremme samspillet mellem medlemmer, der tilhører forskellige
led i værdikæden. Fx har fremme af totalleverancer til de store bilproducenter i Styria
været et af hovedindsatsområderne i AC Styria. På samme måde har
klyngeorganisationen TPA gennem en række konkrete projekter skabt grundlag for et
tættere samarbejde mellem papirproducenter, emballageproducenter og designere.
The Ethnic Food Group er den klyngeorganisation, der arbejder mest med at fremme
samspillet med ikke‐medlemmer blandt aktører i værdikæden. Selv om der kun i
begrænset omfang er tale om at opbygge egentlige alliancer, er virksomhedens
Kwoks brug af The Ethnic Food Group et godt eksempel på, hvor sidstnævnte via sin
viden om at agere på markedet styrker medlemmernes markedskompetencer.
Boks 5.14 The Ethnic Food Action Group hjælper fødeproducenter til at opbygge
markedskompetence og markedsviden
Kwoks i Grimsby udbyder kinesiske retter til en række af Englands førende
supermarkedskæder. Virksomheden blev etableret af de lokale iværksættere Paul Kwok og
Wayne Rowlatt.
Kwoks er udprunget af en restaurationskæde. Produktionsvirksomheden begyndte med 14
ansatte i 2000 og havde i 2004 130 ansatte. Fabrikken i Grimsby laver 49 opskrifter hver dag –
det bliver til mere end 300.000 måltider hver uge.
Kwoks har sit eget brand som distribueres via en række supermarkedskæder. Om samarbedet
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med The Ethnic Food Action Group siger Wayne Rowlatt:
“Our ongoing relationship with EFAG Ltd is incredibly important to Kwoks. Sharing good
practice as a collaborative should never be underestimated. We are able to pool information
and work together to improve our marketing tactics. This has included building on our export
capabilities by working with the other companies to develop more marketable ranges. We are
also looking at reducing costs by buying raw materials in bulk as a collaborative.”

Rammebetingelser for udvikling af faglige kompetencer
Stærke kernekompetencer er naturligvis noget virksomhedsspecifikt, som kun
virksomhederne selv kan udvikle. Ofte er udviklingen af kernekompetencer
forbundet med specialisering og fokus på løbende at trimme den viden,
virksomheden har opbygget. Konkurrenter har fx vanskeligt ved at kopiere Hydros
mangeårige erfaringer med at eksperimentere med aluminium og JAI‐Os
systematiske arbejde med at forbedre deres metoder til at forbehandle metal før
overfladebehandlingen.
På tværs af virksomheder i en klynge ‐ eller i en gruppe af virksomheder i samme
branche og region – vil der imidlertid ofte være en eller flere former for fælles
basisviden, der danner baggrund for specialiseringer i de enkelte virksomheder. I
case regionerne er eksempler herpå akustik/støj i Styria, emballageteknologi i
Värmland og egenskaber ved Aluminium i Vestsønderjylland. Rammebetingelser på
dette område vedrører både forskningsprojekter, der skaber denne fælles videnpool,
og målrettede uddannelsesinitiativer, der handler om at give fx faglært og ufaglært
arbejdskraft grundlæggende færdigheder på disse basisområder.
Herudover spiller adgang til teknologisk viden en rolle for at udvikle
kernekompetencer i mange virksomheder. Anvendelse af nanoteknologi kan være
afgørende for at fastholde et forspring inden for overfladebehandling. Og nye
landvindinger inden for trykketeknik eller genanvendelse kan være vigtigt for at
trimme en kernekompetence inden for emballageudvikling.
Samlet kan der således peges på tre typer af initiativer, der understøtter opbygning
og videreudvikling af kernekompetencer:
•
•
•

Opbygning af fælles videnbase inden for områder hvor klyngens
virksomheder satser på at være teknologisk førende
Målrettet kompetenceudvikling mhp opkvalificering omkring denne
videnbase
Adgang til viden om ny teknologi.

Både i Styria og i Värmland gennemføres flere forskningsprojekter, der har til formål
at udvikle fælles basisviden inden for teknologiområder, hvor regionens virksomheder
satser på at blive førende, jf. boks 5.15
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Boks 5.15 Eksempler
forskningssamarbejde

på

opbygning

af

en

fælles

videnbase

gennem

Värmland
Karlstad Universitet har som opfølgning på klyngestrategien iværksat et nyt
forskningsprogram under titlen ”Packaging: Properties and Use”. Programmet fokuserer bl.a.
på overfladebehandling af pap og papir. Hertil kommer energiteknologi, produktions‐
teknologi og materialeteknologi. Fokus er bl.a. på hvordan papir og emballage kan blive
stærkere, få længere varighed og hvordan genanvendeligheden kan øges. Et andet vigtigt
aspekt ved programmet er emballagedesign og brugerbehov.
Styria
En række virksomheder i bilklyngen i Styria har sammen med AC Styria og det tekniske
universitet i Graz etableret Accoustics Competence Center, som ligger i Graz. Centret ledes af
den tidligere CEO fra AVL List og er specialiseret i emner som støj, vibration, lydkvalitet.
Centret er dedikeret til at udføre projekter sammen med bilindutrien i klyngen, men laver
også samarbejdsprojekter med andre industrier. Målet med centrets forskning er blandt andet
øget comfort i køretøjer og støjreduktion. ACC henter midler via diverse støtteordninger hos
bl.a. den regionale erhvervsfremmeorgansation.
Centret er et af femten såkaldte ”Kompetenzzentren” i Styria, hvis finansiering er
tidsbegrænset til 4‐7 år, og som typisk knytter sig til forskningsinstitutioner. Centrene er
etableret i et samarbejde mellem Styria og den østrigske regering. Seks af de femten centre
fokuserer på bilklyngen. Andre centre er ”fremtidens køretøjer”, ”miljørigtige motorer”,
”luftfartsteknologi” og ”virtuelle køretøjer”. Centrene skal udføre forskning på højt niveau,
men inden for områder hvor resultaterne vil have en direkte erhvervsrelevans.

Målrettet kompetenceudvikling inden for den basisviden, som klyngerne konkurrerer
på, ser vi eksempler på i fire af de fem klynger. Klyngeorganisationerne i
Vestsønderjylland, Styria, Yorkshire og Värmland har således etableret
klyngespecifikke
uddannelsesinitiativer
i
et
tæt
samarbejde
med
uddannelsesinstitutioner i regionerne. Fokus er på at opbygge klyngespecifikke
kompetencer, der knytter sig mere til klyngens behov end til opbygning af generelle
job‐ eller brancherelaterede færdigheder. Fælles er at undervisningen varetages af
både undervisere fra uddannelsesinstitutioner og personer fra klyngen. Samtidig er
klyngens virksomheder repræsenteret i ledelsen af de forskellige programmer, jf.
boks 5.16 der skitserer et par af disse forløb.
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Boks 5.16 Klyngespecifikke uddannelsesinitiativer
Automotive Academy i Styria
AC Styria har siden 1996 udbudt kurser til medarbejdere på alle niveauer i
bilvirksomhederne. Fx inden for indkøb, teknologi, juridiske forhold, projektledelse,
produktionsforhold, etc. Der tilbydes både generelle kurser og skræddersyede kurser. På
mange af disse kurser trækker man på undervisere fra universiteter og erhvervsskoler. På
andre kurser er det medarbejdere fra de store bilproducenter i regionen – eller folk fra de store
bilmærker i fx Tyskland eller USA ‐ der underviser. I 2005 besluttede AC Styria at lave et
decideret ”Automotive Academy” – som skal udbyde endnu flere kurser. Kvaliteten i
kurserne skal øges og der skal være et øget samarbejde og koordination med tilbuddene til
bilindustrien fra de regionale videninstitutioner. Desuden skal der også fremover tilbydes
kurser om nye trends inden for transport, bilproduktion etc. – dvs. nye behov hos de store
bilvirksomheder.
ALU‐Kompetencer i Vestsønderjylland
AluCluster tog i 2001 initiativ til at gennemføre ALU‐Kompetencer, der handlede om at give
aluminiumsoperatører den bedst mulige efteruddannelse. Projektet blev gennemført i tæt
samspil mellem AluCluster, EUCSyd og områdets aluminiumsproducerende virksomheder.
Fem virksomheder deltog i udviklingen af uddannelsesforløbet. Fokus var bl.a. på at udvikle
en grundlæggende viden om aluminium, håndtering af aluminium og dets
anvendelsesmuligheder. Projektet blev samfinansieret af det regionale arbejdsmarkedsråd og
af virksomhederne. Projektet resulterede i 600 efteruddannelsesforløb samt opkvalificering af
40 ledige.
TEAM Food i Yorkshire
TEAM Food tilbyder kompetenceudvikling især til mindre fødevarevirksomheder, herunder
etniske fødevarevirksomheder. TEAM Food er i gang med at udvikle et undervisningsforløb
for forskellige typer af fødevareproducenter. Undervisningsforløbet indeholder moduler
inden for fx sundhed, hygiejne, kvalitet, sektor specifikke forhold, etc. Kurserne skal lede frem
til et ”Food Passport” som skal udgøre et slags uddannelsescertifikat for medarbejdere i
fødevaresektoren. Det er tanken, at kompetenceudviklingskonceptet på længere sigt skal
udbredes til resten af England.

Fælles for uddannelsesinitiativerne er at de kombinerer uddannelsesinstitutionernes
almene, faglige viden og viden om læringsforløb med førende virksomheders tavse,
klyngespecifikke viden. Dermed er man hurtigt i stand til at opgradere nye
medarbejdere inden for de områder, hvor klyngerne besidder unik viden. Samtidig er
flere af kurserne vigtige i relation til at løfte kompetencerne blandt
underleverandører inden for den basisviden, som klyngerne konkurrerer på.
Det er vanskeligt at udforme initiativer inden for det tredje og sidste indsatsområde
under denne rammebetingelse ‐ adgang til viden om ny teknologi. Relevant teknologisk
viden kan komme mange forskellige steder fra. Og det kan være vanskeligt for andre
end den enkelte virksomhed at følge med i, hvad der sker teknologisk inden for det
område, hvor virksomheden har sin kernekompetence.
Styria er et godt eksempel på, at der regionalt kan opbygges en række forskellige og
komplementære supportfunktioner, der kan hjælpe en klynges virksomheder til at
holde sig orienteret om ny viden og finde frem til relevante samarbejdspartnere.
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5.17 Adgang til viden om ny teknologi i Styria
AC Styria tilbyder som en service til sine medarbejdere at finde frem til relevante
samarbejdspartnere blandt videninstitutioner i og uden for regionen.
”Technology Partner Matchmaking Portal”. Portalen er oprettet af SFG og henvender sig til
virksomheder, forskere og studerende. Her kan man som virksomhed eller forsker finde frem
til kilder til viden eller samarbejdspartnere til fx nye projekter eller til løsning af specifikke
problemstillinger. Portalen er ikke alene rettet mod automobilklyngen, men går på tværs af
klynger. Det sker devisen om, at forskningsinstitutioner knyttet til fx Styrias materialeklynge
sagtens kan bidrage til udfordringer i bilindustrien. Portalen tilbyder også, at virksomheder
kan udlægge forslag til studenterprojekter på alle niveauer – fra bachelor til PhD – og at man
som studerende eller videninstitution på den måde kan komme i kontakt med en virksomhed.
Over 30 forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, rådgivningsenheder og netværk fra
regionen indgår i portalen.
Netværk. Der er i Styria oprettet et antal netværk, som er løse samarbejder mellem
virksomheder og forskningsenheder fra forskellige videninstitutioner omkring en bred
teknologi eller et ”emne”, fx nanoteknologi eller økoteknik. Netværkene har det formål at
finde frem til forskellige branchers og virksomheders muligheder i en ny teknologi og benytte
denne tværgående viden og tværgående erfaring på tværs i netværket. Somme tider resulterer
det også i udvikling af totalkoncepter på tværs af brancher. Et eksempel er ”Netzwerk
Nanonet Styria”. Netværket er med til at drive videreudviklingen i mulighederne i
nanoteknologi ved at tænke på tværs af de mange anvendelsesmuligheder i teknologien
blandt netværkets deltagere.

Rammebetingelser for automatisering
Der er i case studierne kun få eksempler på, at de mange højautomatiserede
virksomheder har trukket på særlige initiativer eller videnmiljøer, når de har indført
ny teknologi i produktionen. Fx har Multicut, ES Stål, Brdr Marcussen og Blücher i
metalklyngen i Vildbjerg selv fulgt udviklingen på markedet inden for
robotteknologi. I disse virksomheder er vurderingen, at det er forholdsvis nemt at
skaffe sig viden om relevante industrirobotter, og at teknologierne relevant
gnidningsfrit kan indføres i samarbejde med leverandørerne. Alle virksomheder har
indkøbt teknologi, der kræver produktion i forholdsvis store serier. Det håndteres via
relativt store lagerfaciliteter og langsigtede aftaler med de enkelte kunder. Blücher
producerer fx ‐ som beskrevet i kapitel 4 ‐ store serier af ensartede komponenter, der
så efterfølgende kan kombineres på forskellige måder til kunder med individuelle
behov.
Et andet eksempel er Hydro Precision Tubing, der selv har designet sit
produktionsudstyr. Virksomheden er absolut verdensførende inden for udvikling af
produktionsteknologi til fremstilling af aluminiumsrør og har således ikke haft det
store behov for tilførsel af produktionskompetence ude fra.
Der er dog i case regionerne eksempler på virksomheder, der mangler viden om
automatisering og ikke oplever, at udbyderne af robotteknologi kan præstere
løsninger, der matcher deres behov. Det er typisk virksomheder, der producerer i
små serier og derfor har behov for en meget fleksibel teknologi. Et eksempel er
Herning Varmeforzinkning, der typisk laver galvaniseringsopgaver på små partier og
ikke har kunnet finde tilfredsstillende løsninger på at automatisere produktionen.
Virksomheden efterlyser et videnmiljø, der kan hjælpe med løsninger på
virksomhedens teknologiske udfordringer.

Side 98 af 119

Traditionelle erhverv i videnøkonomien

I Aluminiumsklyngen er Hydro‐virksomhederne de klart mest automatiserede.
Blandt underleverandørerne – fx maskinproducenter – ligger lønomkostningerne på
30‐40pct. (til sammenligning udgør de 10‐12 pct. i Hydro Precision Tubing og 10‐15
pct. blandt de små metalproducenter i Vildbjerg). Disse underleverandører vurderer
selv, at der er et betydeligt potentiale for automatisering, men at de mangler den
fornødne viden til at udvikle produktionsteknikker, der kombinerer deres processer
med teknologien på markedet, fx industrirobotter14.
Mange af de mindre underleverandører er ikke i direkte konkurrence med
udenlandske virksomheder og er derfor ikke umiddelbart på samme måde som
globalt orienterede virksomheder presset til at øge produktiviteten i produktionen.
Men som direktørerne for Herning Varmeforzinkning og Kirchheiner El‐teknik i
Løgumkloster fremhæver, så afhænger de store virksomheders valg af lokalisering i
høj grad af, om de har adgang til effektive og kvalitetsbevidste leverandører. Hertil
kommer at de globale virksomheder hele tiden må opveje faktorer som kvalitet,
leveringssikkerhed og pris, når de vælger leverandører. Hvis prisen på leverancerne
bliver for høj i Danmark, vil flere vælge leverandører i lavomkostningslande. Derfor
er det af meget stor betydning for regioner domineret af traditionelle erhverv, at der
arbejdes med trimning af produktionsprocesserne i både store og mindre
virksomheder.
Casestudierne dokumenterer, at det inden for flere traditionelle erhverv er muligt at
automatisere sig til et omkostningsniveau i produktionen, der kan matche lande med
et langt lavere lønniveau. Samtidig er produktionskompetence vigtigt for
udviklingen af aktiviteter andre steder i værdikæden, som vi så det med de
virksomheder der med udgangspunkt i Vildbjergs stærke produktionsvirksomheder
har valgt at satse på totalkoncepter, jf. kapitel 4.
Med andre ord er det et helt centralt indsatsområde for regioner domineret af
traditionelle industrierhverv at øge produktionskompetencerne i små og mellemstore
virksomheder og deres adgang til viden og rådgivning om automatisering.
I England etablerede man i 2002 The Manufacturing Advisory Service (MAS), som
yder gratis eller billig rådgivning til virksomheder i alle brancher om, hvordan de via
automatisering kan øge deres produktivitet. MAS drives i Yorkshire af ”YFM
Business Development” og finansieres af Department of Trade and Industries (DTI)
og Yorkshire Forward. MAS trækker på et netværk af DTI‐godkendte ”Centres of
Expertise in Manufacturing” samt på de bedste akademiske kræfter i regionen.
Konkret hjælper MAS virksomhederne ved at øge deres viden om moderne
produktionsformer, hjælpe dem til at opbygge deres kompetencer inden for
automatisering, linke dem til industrieksperter inden for produktionstekniske
spørgsmål samt give dem mulighed for at udnytte ny teknologi fra regionernes
forskningscentre og universiteter.
The Yorkshire and Humber MAS er et af de mest succesfulde i England. Her har man
siden 2002 hjulpet over 300 produktionsvirksomheder med at implementere konkrete

14

Fokusgruppe møde med klyngens virksomheder den 21/11 i Tønder.
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projekter omkring automatisering, og man har rådgivet godt 1000 virksomheder om,
hvordan de kan forbedre deres performance. Man skønner, at dette arbejde har en
værdi på 31 millioner pund for regionen – og at det har sikret over 2000
arbejdspladser. Yorkshire virksomheden King Asia Food, som producerer frosne
etniske færdigretter har bl.a. haft god gavn af rådgivning fra MAS, jf. boks 5.18.
Boks 5.18. King Asia henter hjælp til automatisering
King Asia blev etableret i 1989 og er i dag et ledende brand inden for fødevareindustrien med
en omsætning på over otte millioner pund. Virksomheden har 200 medarbejdere og sælger til
hele England. MAS udarbejdede en rapport for King Asia, som identificerede en række
muligheder for at indføre tidsbesparende, organisatoriske og kvalitetsforbedrende tiltag.
Virksomheden har fulgt disse råd og det har betydet, at virksomheden har øget sin
produktivitet med 10 procent og forøget profitten. Bl.a. blev virksomheden rådet til at indføre
en række ”lean production”‐teknikker og procedurer i produktionen. Ejeren af virksomheden,
So Fong, fortæller: “The areas addressed included layout of equipment, flow of material and machine
maintenance. Once these new procedures were put in place, improvements were seen immediately.”

Case studierne giver ikke et tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, hvordan der
nationalt og regionalt skal satses på dette område. Elementer kunne være:
•
•

•

•
•

Stærkere prioritering af forskningsmiljøer inden for produktion,
automatisering og robotteknologi på universiteterne
Tæt samarbejde mellem forskningsmiljøerne, ingeniørhøjskolerne, CVUer og
teknologiske serviceinstitutter om udvikling af ny produktionsteknologi, fx
via innovationskonsortieordningen
Opbygning af praktiske videnmiljøer – fx på CVUerne ‐ hvor virksomheder i
samarbejde med specialister kan afprøve og teste løsninger inden for
automatisering.
Udvikling af undervisningsmateriale til erhvervsskoler og ingeniørskoler.
Stærkere brobygning mellem forskningsinstitutioner og industri, fx gennem
styrkelse af RoboCluster ved Odense Universitet, så det har ressourcer til at
agere landsdækkende i forhold til små og mellemstore virksomheder.
Herudover kan relationerne mellem universiteter og erhvervsråd styrkes
med henblik på, at erhvervsrådene fungerer som indgang til de rette
universitetsmiljøer15.

Herudover kan der i særlige tilfælde være behov for, at man regionalt understøtter
indførelse af særlig dyr teknologi, som det er for dyrt og risikofyldt for de enkelte
virksomheder at investere i. Et eksempel herpå er ”The Packaging Greenhouse” fra
Värmland, se boks 5.19.

15

Fælles projekter mellem universiteter og virksomheder kræver naturligvis, at projekterne er
interessante ud fra et forskningsmæssigt perspektiv.

Side 100 af 119

Traditionelle erhverv i videnøkonomien

Boks 5.19 The Packaging Greenhouse
The Packaging Greenhouse (TPG) er en pilotpapirmaskine som med tilhørende laboratorier
anvendes til at teste nyudviklede emballeringskvaliteter. Maskinen koster i sig selv 24 mio.
SEK og er en blandt ganske få i verden til formålet.
Maskinen ejedes tidligere af papirfabrikken Metso som påtænkte at droppe aktiviteten i
Karlstad og koncentrere aktiviteterne i det finske hovedkvarter. Nu er den i stedet rammen
om et åbent industriforskningsmiljø tilgængeligt for virksomheder som vil udvikle, afprøve
og demonstrere produkter og tjenester. Kunderne omfatter papirindustri, maskin‐ og
beklædningsindustri, kemiske virksomheder og varemærkeejere. Hvor maskinen tidligere
udelukkende blev anvendt af Metso, er 70 pct. af brugerne/kunderne nu andre end Metso.
TPG ejes af The Paper Province. Det vil sige, at det reelt er etableret af en forening af
virksomheder – med støtte fra Karlstad Kommune og Region Värmland. Dermed er TPG både
et symbol på den fælles bevidsthed i TPA og på det målrettede arbejde for at sikre regionen
teknologisk lederskab inden for emballageteknik.

Rammebetingelser for entrepreneurship
De fem succeshistorier bygger som beskrevet i kapitel 4 på to typer af
entrepreneurship. For det første dynamiske iværksættere som stifterne af Multicut,
ES Stål, Atlanta, Finnsø Maskinfabrik og de etniske iværksættere i Yorkshire, der
tager springet fra restaurationsvirksomhed til produktion og eksport. For det andet
en særlig entrepreneurånd i de eksisterende virksomheder, som gør at en producent
af landbrugsmaskiner begynder at udvikle aluminiumsbroer, og at en
overfladebehandlingsvirksomheder begynder at lave totalløsninger til store danske
virksomheder.
Case studierne peger på, at velfungerende rammebetingelser for iværksætteri er en
vigtig faktor bag denne virksomhedsstyrke. Behovene adskiller sig i de fleste tilfælde
ikke fra andre erhverv. Kort viser case studierne:
•
•

•

•

At generationsskifte er en meget vigtig faktor. Unge iværksættere har ikke
mindst bidraget meget aktivt til udvikling af metalklyngen i Vildbjerg.
At adgang til viden om markedet og hvordan man skaffer sig kunder er
vigtigt. Her kan klyngeorganisationer spille en vigtig rolle, som det fx er
tilfældet med ”Ethnic Food Group” i Yorkshire.
At adgang til risikovillig kapital udgør en vigtig rammebetingelse – ikke
mindst fordi kravene til indførelse af en moderne og højteknologisk
maskinpark er essentielt i mange virksomheder.
At deltagelse i netværk om forretningsudvikling, eksport, innovation mv er
vigtigt for iværksættervirksomhedernes udvikling.

Vi har valgt ikke at gå i dybden med, hvad indholdet af konkrete initiativer skal være
på disse områder. De regionale erhvervsservicecentre har allerede stor erfaring og
ekspertise i at udvikle og gennemføre initiativer inden for de fleste områder, ligesom
behovet for at udvikle regionale initiativer med henblik på at styrke adgangen til
risikovillig kapital er belyst tidligere.
Endelig er det vigtigt at fremhæve, at de i afsnit 5.2 skitserede rammebetingelser for
opbygning af klynger spiller en vigtig rolle for den entrepreneurånd, vi finder i
klyngerne. Klyngeidentitet, branding, oplevelsen af at være en del af et fælles hold
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(hvor kunden ikke flytter produktionen til Polen i morgen), skaber en tryghed, der
kan få entrepreneurånd til at udfolde sig.
Vi ser i casestudierne også eksempler på, at fælles kuvøser eller udviklingsparker kan
udgøre en vigtig ramme for etablering af nye virksomheder. Et eksempel er ”Food
Manufacturing Units” i Yorkshire.
5.20 Food Manufacturing Units
Mange nystartede fødevareproducenter arbejder ud fra deres private køkken – hvilket udgør
både et teknologisk og et hygiejnemæssigt problem.
Yorkshire Forward har derfor etableret en række ”incubator units”, hvor nystartede
fødevarevirksomheder billigt kan leje sig ind i 18 måneder – derefter kan de så flytte til større
lokaliteter i udviklingsparker. I Food Manufacturing Units slipper virksomhederne for at
skulle bøvle og bruge penge på at leve op til myndigheders og supermarkeders krav om
produktionsforhold: Lokalerne er godkendt af British Retail Consortium.
Der ligger fx seks sådanne units i Bradford Technology Park – hver på 150 m2.
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Bilag 1: Værditilvækst og lønsum
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Bilag 2: Klynge‐plots
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Bilag 3: Introduktion til case‐regioner
Med henblik på at give et indtryk af den specifikke lokale kontekst og historik giver
vi på de næste sider en kort introduktion til hver af de fem succesregioner.
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Metalklyngen i Vildbjerg
Introduktion

Klyngen består af ca. 15 virksomheder med i alt ca. 1000 ansatte inden for
bearbejdning af metal samt udvikling af egne produkter i metal (fx
afløbssystemer, riste, stilladser, udstyr til fiskeri).
Enkelte metalvirksomheder har ligget i Vildbjerg i årtier ‐ PcP etableres i
1930’erne. Tre metalvirksomheder etablerer sig i byen i 1970´erne.
Erhvervsvenlig kommune var drivkraft. To overfladebehandlings‐
virksomheder har siden etableret sig i Vildbjerg fordi de ønskede at være tæt
på kunderne. Flere iværksættervirksomheder, bl.a. spin‐outs fra etablerede
virksomheder, er etableret over de seneste 10‐15 år.

Klyngen

Vildbjerg er den største by i Trehøje Kommune, nordvest for Herning i
Ringkøbing Amt. Kommunen har 10.000 indbyggere.
I klyngens virksomheder er der stort fokus på effektivisering af
produktionen via automatisering. Visse virksomheder har foretaget en
strategisk satsning på at opbygge viden om brugernes behov og benytte den
i produktudviklingen. Andre fokuserer på at raffinere deres mere faglige
kernekompetencer, fx viden om materialer. Klyngen er præget af en stærk
entreprenørånd – tro på, at det er muligt at tage konkurrencen op med
lavtlønslande og villighed til at prøve nyt. Der er megen sammenhæng i
klyngen – den geografisk nærhed og fælles identitet skaber grobund for
åbenhed og stærke relationer. Virksomhederne udveksler viden og
medarbejdere, udnytter gensidigt hinandens kapacitet og sælger hinanden
ind i opgaver.
Klyngens samlede styrke kan siges at ligge inden for avanceret forarbejdning
af metalemner og innovation af produkter i metal.

Konkurrence

Global er metalindustrien præget af en stigende konkurrence. Konkurrencen
øger presset på profitmargin og stiller krav om en effektiv produktion. For at
klare sig over for prisbillige konkurrenter udefra må danske virksomheder
desuden være bedre end disse til at levere til tiden og i den rigtige kvalitet.
Kunderne stiller stigende om dokumentation af kvalitet. Der stilles højere
krav til virksomhedernes omstillings‐ og reaktionsevne. Og der stilles store
krav til danske underleverandørers evne til at indgå i kundens
forsyningskæde som en integreret del.

Nøgletal

Beskæftigelse: Metalindustrien i Trehøje har haft en fremgang i beskæftigelsen
på 45 pct. fra 1995‐2003. Tilsvarende erhverv i Danmark som helhed har tabt
4 pct. af arbejdspladserne i perioden.
Lønnen pr. ansat: Denne faktor kan give en indikation af klyngens succes.
Lønniveauet i metalklyngen lå i 2001 på landsgennemsnittet for tilsvarende
erhverv. Udgangspunktet var dog lavt, og fra 1999 til 2001 var der en
stærkere stigning i løn pr. ansat i Vildbjergklyngen end i tilsvarende erhverv
andre steder i landet.
Uddannelsesniveau: Vildbjergklyngen har en relativt lav andel medarbejdere
med en faglig uddannelse, nemlig 47 pct. mod et landsgennemsnit for
tilsvarende erhverv på 63 pct.

Virksomheder

Klyngen tæller virksomheder med udvikling, produktion og salg af egne
produkter, fx Blücher (afløbssystemer) og Brdr. Markussens Metalvarefabrik
(emner til fiskeriindustrien).
Der er to virksomheder inden for overfladebehandling:
Overfladebehandling og Herning Varmforzinkning.

JAI
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Flere virksomheder er specialiserede inden for avanceret forarbejdning af
metal, fx ES Stålindustri og Multicut.
Dertil kommer en række leverandører af totalleverancer, fx Altlantic og
Multi.
Andre aktører

Ingen videninstitutioner. Vildbjerg kommune understøtter aktivt klyngen

Side 111 af 119

Traditionelle erhverv i videnøkonomien

Aluminiumsklyngen i Vestsønderjylland
Introduktion

Aluminiumsindustrien i Vestsønderjylland er en ’klassisk’ mikroklynge. Den
ligger i et udkantsområde præget af industri, men med mange udfordringer,
herunder vigende befolkningstal og jobs. Siden 1975 er der imidlertid med
norskejede Hydro Aluminium som lokomotiv skabt en ny industri som
skaber væsentlig eksport og jobs for både aluminiumsindustrien og for en
kreds af lokale underleverandører. Disse to parter udgør i stigende grad et
integreret hele.

Klyngen

Aluminiumsindustrien ligger spredt i Danmark og generelt tales der om en
national klynge. Men der er en stærk overkoncentration i Sønderjylland og i
særdeleshed i de to kommuner Tønder og Løgumkloster. De to kommuner
har tilsammen ca. 20.000 indbyggere. Sammen med Bredebro, Skærbæk,
Højer og Toftlund udgør de Ny Tønder Kommune som har ca. 35.000
indbyggere og i udstrækning er blandt landets største. Enkelte af klyngens
virksomheder ligger i kommunerne uden om Løgumkloster og Tønder –
men med klar tendens til koncentration i ned to nævnte.
Klyngen består af dels en kerne af virksomheder med udgangspunkt i
aluminiumsproduktion, dels en gruppe af underleverandører.
Hydro dominerer med tre store produktionsvirksomheder som fremstiller
aluminiumprofiler til transport‐, elektronik‐ og byggebrancherne. Hydro har
endvidere en selvstændig udviklingsenhed som betjener fabrikkerne både i
Tønder og andre steder i Europa, Asien, Nord‐ og Sydamerika.
Inden for de seneste 10 år er der startet et mindre antal små, aluminiums‐
forarbejdende virksomheder Personerne bag har typisk en relation til Hydro‐
koncernen, fx gennem tidligere ansættelse.
Underleverandørerne omfatter maskinfabrikker og elektrikere som sikrer
hurtig servicering af Hydros fabrikker. Underleverandørerne har andre
kunder men Hydro udgør mellem 20 og 55 pct. af kundeunderlaget. De er
ikke en del af aluminiumsindustrien, men de fungerer i stigende grad som
en mere eller mindre integreret del af aluminiumsklyngen i
Vestsønderjylland. Typisk er det rene underleverandørforhold, men der er
eksempler på at nogle underleverandører samarbejder om levering af
totalløsninger til Hydro. Som udgangspunkt har ingen af disse anvendt
aluminium, men i de seneste år kan der spores en bevægelse i retning af at
flere virksomheder – uafhængigt af Hydro ‐ udvikler, forarbejder og sælger
specialiserede produkter i aluminium.

Konkurrence

Hydro eksporterer størstedelen af produktionen fra Vestsønderjylland til
udlandet. Markedet er hele Europa – dog med klar overvægt mod
Nordeuropa. Virksomheden er i skarp international konkurrence. De
primære konkurrenter er som Hydro globale koncerner fra eksempelvis
Tyskland og Japan. Der har i en årrække været en klar tendens til at
produktionen placeres i Østeuropa eller Kina. Hydro har for nylig etableret
en fabrik i Kina. Transportomkostninger og sikker/hurtig levering er dog
fortsat så væsentlig, at det i første omgang er Østeuropa som er trussel mod
Hydros lokalisering i Vestsønderjylland.
I de senere år har aluminiumsindustrien generelt været præget af svigtende
afsætning til bilindustrien, som typisk er en stor kunde for den europæiske
aluminiumsindustri. På denne baggrund er det desto mere bemærkelses‐
værdigt, at aluminiumsklyngen i Vestsønderjylland klarer sig godt. Hydro’s
virksomheder i regionen er således blandt koncernens globalt mest rentable
og der foretages vedvarende nye investeringer.
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Underleverandørerne leverer næsten udelukkende til lokale eller regionale
kunder. De har en fordel i nærhed til kunderne, men oplever samtidig
konkurrencen ved at deres kunder stiller stadig større krav til nedbringelse
af priserne. Nogle – men ikke alle ‐ underleverandørerne har gennemgået en
fase med automatisering af produktionen.
Nøgletal

Beskæftigelse: Aluminiumsklyngen i Vestsønderjylland går mod strømmen i
sammenligning med tilsvarende erhverv i andre dele af Danmark. Således er
beskæftigelsen i perioden 1995‐2003 øget med knap 5 pct., mens det
tilsvarende landsgennemsnit viser en tilbagegang på næsten 15 pct. Denne
statistik omfatter aluminiumsindustri samt maskinindustri – sidstnævnte
udgør den største del af klyngens underleverandører.
Produktivitet: Positiv tendens. Målt på løn per medarbejder har ligger
niveauet overraskende højt: væsentligt over landsgennemsnittet og med
positiv tendens. Alene Hydro Precision Tubing har haft en årlig vækst på
mellem 10 og 12 pct. i de seneste 10 år målt på både omsætning og
indtjening. Blandt flere af underleverandørerne kan der spores en lignende
tendens.
Uddannelsesniveau: Aluminiumsklyngen har relativt få faglærte: 51 pct.
(landsgennemsnit: 64 pct.). Der er relativt flere ufaglærte (39 pct. mod 32
pct.) og flere med videregående uddannelse (11 pct. mod 4 pct.)

Virksomheder

Klyngen domineres af Hydro‐koncernen med 829 ansatte (2004). Hydros
aktiviteter som består af tre produktionsvirksomheder Aluminium,
Automotive, og Precision Tubing, samt en udviklingsenhed, Alunova.
Hydro Aluminium laver aluminiumprofiler til transport‐, elektronik‐ og
byggebrancherne. Hydro Automotive laver letvægtskonstruktioner til
automobilindustrien. Precision Tubing er specialiserede i at fremstille
kondenserrør til bilers aircondition. Hydro Alunova er en selvstændig
udviklingsenhed som betjener Precision Tubing Tønder og fabrikker andre
steder i Europa, Asien, Nord‐ og Sydamerika.
Indenfor de seneste 10 år er der startet et antal mindre aluminium‐
forarbejdende virksomheder: Alu Hightech og Alu Technologies. Alu Toys
udvikler og markedsfører et produkt hvor komponenterne leveres af lokale
aluminiumsproducenter. Personerne bag har typisk en relation til Hydro‐
koncernen, fx gennem tidligere ansættelse.
Underleverandørerne omfatter: Kirchheiner El&Teknik, Bylderup‐Bov
Maskinfabrik, Unimation, Henning Nielsens Maskinfabrik, BELØ A/S,
LØMA, Finsø Maskinfabrik, Okholm Maskinfabrik og Okholm Lighting.

Andre aktører

Specialiserede
aluminiumsuddannelser
på
EUCSyd
i
Klyngeinitiativet AluCluster. Kommunerne understøtter klyngen.

Tønder.
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Automobilklyngen i Styria, Østrig
Introduktion
og historik

Klyngen består af ca. 200 virksomheder, der tilsammen tæller ca. 30.000
medarbejdere. Klyngen tæller virksomheder inden for alle de specialer, der
indgår i produktionen af en bil. Regionen er præget at traditionel industri og
har tidligere været plaget af virksomhedslukninger og arbejdsløshed
forbundet til stål, bil‐ og metalindustrien.
Automobilklyngen er en del af Styrias satsning på en regional
klyngestrategi, som følge af regionens nedtur i 70‐80’erne. Satsning
påbegyndt i 1996 – efter grundig ”mapping” af klyngepotentialet – med
oprettelse af klyngeorganisationen AC Styria. Der er på de ti år skabt 20.000
nye arbejdspladser og tiltrukket mange nye virksomheder. Stor succes med
samarbejde mellem industri, universiteter og Fachhochschulen. SFG – den
regionale erhvervsfremmeorganisation ‐ har faciliteret processen.

Klyngen

Styria (Steiermark på tysk) ligger i det sydøstlige Østrig og har 1,1 mio.
indbyggere. Klyngens store styrke er produktion af højkvalitetsbiler i det
øvre prissegment – især firhjulstræk og sportsvogne. 70‐80 pct. af
virksomhederne ligger omkring Graz.
Klyngen har et stigende antal virksomheder, der satser på at opbygge og
konkurrere på høje markedskompetencer, på viden om kunderne – og satse
på områder som design, akustik, etc. Desuden er der mange virksomheder,
der skaber sig en styrke ved at opbygge stærke kernekompetencer inden for
særlige viden relateret til bilmotorer, udstødning, læderforarbejdning eller
lignende.
Disse kompetencer er i høj grad skabt i samspil med de mange
videninstitutioner, som i højre grad end i de fleste andre klynger er en del af
klyngen. Klyngens varemærke er da også netop, at der her findes to
parallelle og stærkt integrerede værdikæder – én for produktion og én for
videnopbygning.
Der er i regionen en stærk identitet og fællesskabsfølelse. En tro på, at Styrias
bilindustri nok skal klare sig i den globale konkurrence. Samtidig er der en
bevidsthed om, at man ikke kommer sovende til succes – og at man som
klynge hele tiden må have en klar strategi. Ny strategi udviklet i 2004. Der er
i sigende grad samspil mellem virksomhederne i klyngen om at udvikle
totalkoncepter/moduler til de store bilproducenter.

Konkurrence

Globaliseringen betyder øget konkurrence fra lavtlønslande. Pres på at holde
omkostninger nede. Men også muligheder i kraft af nye markeder med
stigende købekraft.
Pres på de store bilmærker om innovation af nye modeller med fokus på
design, miljørigtighed, etc.

Nøgletal

Styria er 16.392 km2 stor – den næststørste region i Østrig.
Arbejdsløshed er på 5,9 % (i Østrig er den 6,5 %).
Der er ca. 30.000 medarbejdere i bilindustrien, hvoraf de 10.500 job er skabt
efter design af klyngestrategien i 1995. Der er tiltrukket 3 mia. EURO i
investeringer på de 10 år.
Klyngen omsætter for godt 9 mia. EURO per år.

Virksomheder

Der er tale om et leverandørhierarki med én leverandør af hele biler (Magna
Steyr), fire ”tier 1” leverandører ‐ leverer hele systemer til de store
bilproducenter. Flere tier 2 underleverandører – leverer moduler. Desuden
leverandører af delkomponenter. Mange SMV’er og relativt low‐tech
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virksomheder blandt virksomhederne. Visse underleverandører leverer
alene til bilindustrien – andre er mere løst tilknyttet. AVL List er
4 virksomheder er sammen med SFG medejere af klyngeorganisationen AC
Styria: Magna Steyr, AVL List, Krenhoff og TCM.
Andre aktører

5 forskningsinstitutioner i området: TUV Graz, Univ. Loeben, Univ. Montan,
Joannenum Research. Desuden: Fachhochschule Joanneum og diverse
erhvervfaglige uddannelser rettet specifikt mod bilindustrien.
Klyngeorganisationen AC Styria dannet i 1995
SFG, den offentlige regionalfremmeinstitution, SFG, står bag klynge‐
strategien og finansierede driften af AC Styria i startfasen. Nu yder den
bidrag ift projekter.
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Ethnic Food Cluster, Yorkshire, UK
Introduktion

Regionen er præget at traditionel industri, som i 1970’erne og 80’erne var
plaget af virksomhedslukninger og arbejdsløshed. For at imødegå dette
igangsatte man i 2000 en målrettet mapping af potentielle klynger, hvilket
resulterede i at den etniske fødevareklynge blev en del af Yorkshire
Forwards klyngesatsninger inden for fødevarer.
Ethnic Food klyngen har været en særlig succesfuld delklynge med
vækstrater på 17 pct. årligt.

Klyngen

Klyngen består af ca. 150 virksomheder. De fleste af virksomhederne ligger i
West og South Yorkshire omring byerne Leeds og Bradford. I klyngen
indgår råvareproducenter (fisk, lam, etc – samt ekserimentering med
dyrkning af etniske krydderier som fx koriander og chili), mindre
produktionsvirksomheder inden for færdigretter, saucer, snacks. Større
internationale fødevarevirksomheder, der i stigende grad producerer etniske
retter, samt etniske restauranter og take‐aways. Desuden er regionen
hjemsted for flere store fødevarekæder. Yorkshire har 5 millioner
indbyggere.
Klyngens styrke er inden for produktion af etniske færdigretter baseret på
sundhed og høj kvalitet.
Virksomhederne i klyngen har været gode til at se den efterspørgsel, der i
England er efter etniske færdigretter. Og de har stærke kernekompetencer
inden for etnisk madlavning. Der er i langt de fleste tilfælde tale om tavs
viden og der er et relativt lavt uddannelsesniveau i klyngen. Klyngen er
præget af en helt særlig entrepreneurånd, der giver sig udslag i, at der hele
tiden dukker nye virksomheder op. Samt at mange af de etablerede
restauranter og take‐aways har taget skridtet ud i produktion og i visse
tilfælde eksport. Fx af færdigretter og saucer, som sælges i de store
landsdækkende supermarkedskæder, fx Asda og Morrisson, som har
hovedsæde i Yorkshire og satser stærkt på etniske fødevarer. Man finder i
Yorkshire en række videninstitutioner, der fokuserer på at hjælpe
virksomhederne i klyngen med at opbygge deres færdigheder inden for
håndtering af madvarer, leve op til myndighedskrav, etc. – såvel som deres
viden om at automatisere produktionsprocesser mhp. at kunne introducere
mere teknologi i produktionsprocessen.

Konkurrence

Inden for fødevareindustrien er konkurrencen benhård. Der er et stigende
pres på pris, kvalitet og leveringstid. Desuden er der konstant nye krav fra
forbrugerne om nye, innovative fødevarer.
Detailleddet er en afgørende faktor – og det kræver meget at komme ind i de
store supermarkedskæder, som dominer markedet. Det gælder derfor i høj
grad om at kunne adskille sig fra konkurrenterne ved at tilbyde kunderne
ekstra værdi.

Nøgletal

Vækst i regionen: 12% siden 2001 (UK: <9 pct.) ‐ Ethnic food: 17 pct. vækst
årligt.
Regionens arbejdsløshed er 4 pct. ‐ laveste arbejdsløshed i 30 år.
Syv pct. af virksomhederne var i 2004 i involveret i forsknings‐ og
udviklingsprojekter med universiteter i regionen (stigning på 13 pct. siden
2001).

Virksomheder

Utallige små‐ og mellemstore virksomheder, som Kitchen Guru og Sector
Food, og enkelte lidt større brands som Kwoks, Momtaz og King Asia Food.
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Endelig er der en række af de helt store fødevareproducenter i regionen, som
fx Homeland Food, der i stigende grad sadler om til produktion af etnisk
mad. To store fødevarekæder har hovedsæde i Yorkshire: Asda (ejes af
Wallmart) og Morrison.
Andre aktører

Der er flere universiteter i regionen, der er rettet mod fødevareforskning:
University of Leeds huser Englands ældste førende institut inden på
fødevareområdet: ”The Procter Department of Food Science”, University of
Yorks ”Department of Electronics”, som er specialiseret inden for hygiejne
inspektion, ”ovenscope” – som kan overvåge bageprocesser samt
automatiske auto‐flourescence systemer som bl.a. kan finde stenrester i
kirsebær.
Central Science Laboratory med 600 mand er et “Executive Agency” under
Department for Environment Food and Rural Affairs, beliggende i Leeds.
Desuden er der flere uddannelsesinstitutioner, som fx Thomas Danby
College, der er i top3 inden for uddannelser rette mod til fødevarebranchen.
Her er der bl.a. et International Food Skills Center.
Klyngeorganisationen ‐ EFAG – Ethnic Food Action Group. Dannet i 2003.
Yorkshire Forward – den regionale erhvervsfremmeorgnisation under DTI
(Department of Trade and Industry).
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The Packaging Arena, Värmland, Sverige
Introduktion

Regionen er i gang med en succesfuld transformation fra traditionel
pulp&paper‐industri til vidensintensiv emballageklynge. Udgangspunktet
var omstrukturering og tab af arbejdspladser i den dominerende
papirindustri. En grundig mapping skabte basis for en ny strategi med
forbrugeren i centrum og fokus på mere dynamisk sammenhæng mellem de
forskellige led i hele værdikæden inden for emballageklyngen – kaldet The
Packaging Arena.
I et partnerskab mellem toneangivende virksomheder, myndigheder og
videninstitutioner er det lykkedes at igangsætte en transformationsproces
som allerede har resulteret målrettet indsats for at styrke
spidskompetencerne og tilføje nye elementer i værdikæden. Regionens
konkurrenceevne er styrket og der skabes nye arbejdspladser indenfor nye,
videnintensive dele af værdikæden.

Klyngen

Värmland ligger i det vestlige Midtsverige. Regionen har 275.000
indbyggere, heraf 175.000 indenfor en radius af en times kørsel fra den
største by, Karlstad. Sunne med 14.000 indbyggere er center for uddannelse
og virksomheder specialiserede i flexografi (grafik til emballage). Värmland
blev tidligere betragtet som udkantsområde og har haft vigende
befolkningstal; i de seneste år er tendensen dog vendt i Karlstad og et par
andre centrale kommuner.
Pulp&paper baseret på frisk træ er Sveriges største eksportvare: 110 mia =
15% af Sveriges totale eksport. Frem til slutningen af 1990’erne var Värmland
kendt som Paper Province. Basis lå i skovbrug, papirfabrikker og teknologi
hertil. Produktet er udgangspunkt for at fremstille emballage. Tetra Pak
producerer kartonger til drikkevarer i Värmland, men ofte foregår foldning,
tryk osv. andre steder.
I midten af 1990’erne kørte mange af de store virksomheder med underskud.
Der gennemførtes en gennemgribende omstrukturering med automatisering
samt outsourcing for at mindske konjunkturfølsomheden. Omstillingen var
en succes idet virksomhederne nu kører med overskud, mens mange
konkurrenter bukkede under. Men resultatet var jobløs vækst – en uholdbar
situation for regionen.
Mapping og ny strategi førte til fælles indsats og et fundamentalt ændret
fokus; Fra fokus på eget udbud til forbrugerdrevet innovation. Det blev
konstateret, at hvis der skal skabes vækst med udgangspunkt i
papirindustrien, så er midlet at fokusere på slutbrugeren og skabe større
værdi og sammenhængen i værdikæden frem til forbruger. Det blev også
konstateret, at regionen havde gode forudsætninger i form af
konkurrencedygtige videnmiljøer og teknologiske og vidensmæssige nicher i
verdensklasse. Konceptet blev sammenfattet i regionens nye brand: The
Packaging ARENA.
I de seneste år er forskningen indenfor emballage styrket væsentligt.
Samtidig er der sat fart på brobygning mellem videnmiljøer og
virksomheder. Og ikke mindst mellem virksomheder med komplementære
kompetencer.

Konkurrence

Värmlands oprindelige styrkeposition ligger inden for skovbrug og
papirindustri. I modsætning til printer‐ og avispapir som laves af
genbrugspapir, skal emballage fremstilles med basis i frisk træ. Egnet træ
findes i et bælte fra Skandinavien gennem hele Rusland til det nordlige Kina.
Samt i Canada og Nordlige USA. Konkurrencen er global og særdeles hård.
Særligt Kina mærkes som både voksende marked – og som hård konkurrent.
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Fra midten af 1990’erne var industrien igennem en kraftig omstrukturering
mod større automatisering og større enheder. En del virksomheder bukkede
under; eksempelvis er der i dag blot tre store virksomheder som konstruerer
og servicerer fabrikker til papirindustrien. To af disse er til stede i Värmland.
Indenfor den bredere klynge emballage er konkurrencesituationen langt
mere diffus. Typisk udskibes papir/karton fra Karlstad til de steder hvor
indholdet i emballagen produceres. Det vil sige, at overfladebehandling,
trykning og foldning foregår meget spredt. Det samme gælder design,
kundetest, markedsføring osv. Problemet med emballage er, at denne
værdikæde generelt hænger dårligt sammen: Ingen virksomheder eller
regioner tilbyder disse samlede kompetencer. Det er formentlig en af
grundene til, at det vurderes at op mod 50 pct. af verdens emballager på den
ene eller anden måde ikke fungerer godt.
Med The Packaging Arena søger Värmland at organisere og synliggøre
denne samlede kompetence. Og dermed blive uovertruffen for one‐stop‐
shopping og langt bedre emballageløsninger. Og dermed uomgængelig hub
for både emballagevirksomheder og for de producenter som skal bruge
nyudviklede emballager.
Nøgletal

11.000 beskæftigede i The Packaging Arena.
11 papirmøller, 40 pct. Af Sveriges produktion af emballeringsmateriale,
1,5 mia. DKK årlige investeringer i regionen, fem offentlige og private
forskningscentre.

Virksomheder

600 virksomheder indenfor hele pulp&paper‐komplekset. 250 virksomheder
med tilknytning til The Packaging Arena.
Eksportværdi på 13 mia. SEK.
Globale virksomheder som StoraEnso, Metso, Aker Kvaerner, Billerud,
Rottneros og Jaako Pöyry dominerer.
Hertil en lang række SMV’er indenfor eksempelvis flexografi, konsulenter
med tilknytning til udvikling af teknologi til papirfabrikker. Endvidere er en
række
IT‐virksomheder,
designfirmaer,
reklamebureauer
delvist
specialiserede indenfor emballage.

Andre aktører

Specialiserede uddannelser og forskning på Karlstad Universitet og
BrobyGrafiska
Utbildning.
Hertil
kommer
virksomhedernes
forskningsenheder.
Karlstad Kommune, Länsstyrelsen for Värmland og Kommunforbundet
(sammenslutning af Värmlands kommuner) understøtter The Packaging
Arena.
Den svenske stat støtter gennem Visanuprogrammet for regional tilvækst:
TPA er best practice.
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