Udvikling af lokale klynger – veje og vildfarelser
i dansk klyngeudvikling
Klynger
skal
være
erhvervsdrevne,
neutrale og bygge på langsigtet offentlig
opbakning. Så enkelt kan nogle af de
centrale indtryk fra den seneste REG LAB
workshop opsummeres.
Næsten 60 deltagere fra hele landet var mødt
frem til workshoppen for, at drøfte deres
erfaringer med at drive klyngeinitiativer set fra
det offentliges skrivebord: Hvad skal man
gøre? Hvad kan man lære af andre? Og hvad
er absolut no-go, når man vil drive lokale
klynger frem?

var man optaget af at identificere klynger:
Hvem er de? Og aktuelt er fokus på at skabe
bedre og mere professionelle klynger: Hvordan
sikrer vi dette? Og netop dette tema var en
centralt omdrejningspunkt gennem hele
workshoppen.
FAKTABOKS: Hvad er en klynge?

Klynger	
  består	
  af	
  følgende	
  aktører:	
  
•
•
•

I	
  centrum:	
  Små	
  og	
  store	
  virksomheder.	
  
Uddannelses-‐	
  og	
  videnaktører.	
  	
  	
  
Offentlige	
   aktører	
   –	
   hjælper	
   med	
  
rammebetinger	
  og	
  finansiering.	
  	
  

Gennem	
   klyngeudvikling	
   bygges	
   der	
   bro	
  
mellem	
   aktører	
   og	
   der	
   opstår	
   samarbejde.	
  
Flere	
  analyser	
   peger	
  på,	
  at	
   virksomheder,	
  der	
  
deltager	
   i	
   klynger,	
   er	
   op	
   til	
   fire	
   gange	
   så	
  
innovative,	
   som	
   virksomheder,	
   der	
   ikke	
  
deltager.	
  	
  
	
  
Deltagerne på workshoppen

Trends i klyngepolitik
Klyngepolitik og det politisk at arbejde med
klynger er en forholdsvis ny politisk disciplin.
Flere oplæg i workshoppen pegede på, at
tilbage i 90’erne var fokus fra politisk side at
forstå klynger: Hvad er klynger? Mens i 00’erne

Danske klynger – set udefra
Den internationale klyngeekspert Gerd Meier
zu Köcker har lavet benchmark af klynger over
hele verden, og stået bag en lang række større
internationale analyser af klyngeområdet. Han
har også et indgående kendskab til de danske
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klynger. På den baggrund gav han sit bud på
udfordringer for de danske klynger:
•

•

•

•

•

•

•

Danske klynger har tendens til at blive for
store set i forhold til antallet af ansatte. Der
skal være en passende ratio for at kunne
servicere medlemmer godt nok.
Og der skal være virksomheder nok – pas
på med at overvægten til forskning og
offentlige aktører ikke bliver for stor.
Husk at efteruddanne de ansatte i
klyngesekretariaterne (og husk et budget til
dette).
Inddragelse af stakeholders er meget
vigtigt i strategi- og beslutningsprocesser.
Klynger drives ikke bag et skrivebord.
Giv klynger nok finansiering, så de ikke
bruger alle deres ressourcer og tid på at
søge penge. Sekretariaterne kan ikke
fastholde de ansatte, fordi det er for
usikkert.
Husk at kommunikere succeshistorier! På
web og i pressen. Meget vigtigt for danske
klynger at blive bedre til dette.
Klynge policy skal hænge sammen med
andre policy områder som fx forskning,
SMV, etc.

hjælpe på anden vis i forhold til klynger på
forskellige udviklingstrin: Lokale klynger,
nationale klynger og globale klynger.
Gerd Meier Zu Köcker inddeler klynger i tre
grupper, hvor de politiske beslutningstagere
kan indtage forskellige roller (se figuren
nedenfor).

FIGUR: Opgaver for policymakers

Danske erfaringer – set fra det nordjyske
Både Region Nordjylland og Aalborg
Kommune har været meget optaget af at
styrke og udvikle lokale klynger. Thomas
Kampmann fra Region Nordjylland og Tonny
Thorup fra Aalborg Kommune delte deres
erfaringer. Som Tonny sagde i indledningen af
sit oplæg:
”I dag er vi meget professionelle, men der kan
skrives en ph.d. om de fejl vi har lavet. I dag
ser det hele kalkuleret ud, når man kigger
bagud. Men det er ikke”.

Dr. Gerd Meier Zu Köcker, VDI-VDE-IT

Tonny Thorup havde 10 gode råd til deltagerne
på workshoppen om hvordan man som
policymaker kan støtte klynger i deres
udvikling:

Hans klare anbefaling var, at policymakers skal
være meget varsomme med at skabe klynger.
Erfaringerne med policydrevne klynger er
meget dårlige. Til gengæld kan policymakers
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1. At diskutere klynger i kommuner er en
fejl. Virksomheder tænker ikke i
kommunegrænser.
2. Byg på eksisterende styrkeområder
a. Budget: Min. basisudvikling af
klynge - ca. 3-4 mio.
b. Min basis drift 1,5 – 2 mio. kr.
årligt
c. Der skal være min. to
fuldtidsmedarbejdere ansat.
3. Klyngefacilitering er en fagdisciplin.
4. Start aktiviteter så hurtigt som muligt
og start der hvor energien er.
5. Fælles identitet og branding er ikke
luksus – det er et fundament!
6. Besøg virksomhederne personligt. Der
er ingen anden vej til at skabe værdi,
kendskab og ejerskab.
7. Vær klar til arbejde langsigtet.
8. Husk og respekter at virksomheder
fortrinsvis tænker i bundlinje og
konkurrence. I anden rækker kommer
samarbejde og fælles innovation.
9. Vær regional, national og international i
udsynet fra starten.
10. Forskellige
klynger
skal
bruge
forskellige klyngeorganisationer og –
aktiviteter.

fat i den nationale klyngestrategi og
pointerede: ”Det er godt med en national
klyngestrategi, da det er vigtigt at vise, at
klynger udvikler sig. I den proces er der behov
for certificering og professionalisering af
klyngesekretariaterne. I sidste ende giver det
mere værdi til virksomhederne. Og det er jo det
det handler om – at skabe vækst i
virksomhederne”.

Konsulent Thomas Kampmann, Region Nordjylland

En kerneopgave for regionen har været at sikre
bred opbakning, et teoretisk fundament,
regional forankring og være med til at sikre
kursen i de enkelte klynger. Hans erfaringer er,
at klynger tager tid og kræver ressourcer.
Derfor er succeser vigtige – og husk at fejre
disse. Og han påpegede også den vanskelige
balance for nye klynger mellem det lokale og
nære fokus på virksomhederne – men som
også kan blive for lokalt.
Danske erfaringer – set lokalt
På workshoppen blev der også stillet skarpt på
kommunernes muligheder for at agere på
klyngeområdet.

Konst.afdelingschef Tonny Thorup, Aalborg Kommune

Og hans klare anbefaling var at få god
opbakning fra erhvervslivet:
”Opbakning fra erhvervslivet er altafgørende.
Det er de færreste politikere der kan sige nej til
et klyngeinitiativ, som bakkes op af
erhvervslivet”.
Thomas Kampmann fra Region Nordjylland tog

Fra en helt ny aktør på klyngeområde –
Næstved Kommune – spurgte vicekommunaldirektør Poul Kold deltagerne på workshoppen
om gode råd: Hvordan kan klyngerne hjælpe
os med at løfte vores uddannelsesniveau, når
der ikke er et universitet? Hvordan griber vi den
rolle an? Hvordan får vi politikere til på tværs af
kommunegrænser til at arbejde sammen?
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I Næstved Kommune har de allerede afklaret,
at de har nogle erhvervsmæssige spidskompetencer inden for ventilation. Og de har
været i dialog med erhvervsskoler om at få
udviklet nye uddannelsestilbud til procesoperatører.

•

Samtidig var erfaringerne både fra Næstved og
fra dagens næste oplægsholder, Thomas
Steen
Hansen
fra
Ringkøbing-Skjern
Kommune, at kommunerne med den lokale
erhvervsservice har et fokus på de lokale
styrker i den lokale kontekst. Dermed kan de
lokale erhvervsfremmeaktører være med til, at
spotte potentialer i den lokale kontekst og
dermed kimen til lokale klynger.

Fremadrettet er fokus at arbejde med
fødevarer, oplevelser, grøn teknologi og den
maritime klynge. Samtidig lægger den nye
udviklingsstrategi også vægt på internationalisering, da små og store virksomheder har
fordele ved at samarbejde på tværs. Så står de
stærkere internationalt. Og ofte kan man bruge
klynger i andre lande som en indgang til nye
markeder.

•
•

Det største potentiale ligger inden for
innovation og forretningsudvikling for
virksomhederne
Vigtigt at sikre opbakning fra centrale
politiske aktører.
Vigtigt at være opsøgende og sælgende.

November 2013,
merete@reglab.dk
Lars Albæk, Bornholm

På Bornholm har man i en årrække arbejdet
for, at supportere de spirende klynger.
Gennem arbejdet har de udviklet en model for
klyngeudvikling i udkantsområder. Og nu er
resultaterne af arbejdet ved at vise sig.
Lars Albæk havde en række gode råd til
deltagerne:
•
•

•

Lokale erhvervslokomotiver skal gå forrest.
Et lille antal virksomheder med fælles
interesser
er
ofte
den
optimale
klyngekonstellation.
Virksomhederne skal se samarbejdet som
en investering i egen forretning og
engageres i en fælles mission.
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