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Regjeringens budskap
• Vår konkurransekraft påvirkes av hvor effektivt vi utnytter landets 

ressurser, vår evne til innovasjon og omstilling og den globale 
økonomiske utviklingen

• Regjeringen er opptatt av at Norge trenger flere økonomiske ben å 
stå på

• Det krever evne til å omstille og utvikle nye, fremtidsrettede 
produkter og tjenester og forutsetter god tilgang på kompetanse

• Regjeringen trapper opp innsatsen for å bidra til at norske bedrifter 
er attraktive og Norge et attraktivt land å investere, etablere og å bo 
og arbeide i. 

Vi vet ikke hva vi skal leve av i fremtiden, men vi vet at innovasjon, 
kunnskap og omstilling er nøkkelen til å lykkes.



Et sentralt verktøy er klynger

http://www.nce-raufoss.com/home
http://www.nce-raufoss.com/home








Norwegian Innovation Clusters består av 
norske klynger på tre nivåer



• Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram 
som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.

• Dette skal skje ved å utløse og forsterke samarbeidsbaserte 
utviklingsaktiviteter i klyngene, med sikte på å øke 
klyngenes dynamikk og attraktivitet, og å øke den enkelte bedrifts 
innovasjonsevne.

• Norwegian Innovation Clusters-programmet bistår med;
• Finansiering – Kompetansetjenester – Rådgivningstjenester – Nettverkstjenester - Profileringstjenester



Vellykkede klynger bidrar til
• SYNLIGHET:

• gain national and international visibility

• MERKEVAREBYGGING:
• cluster branding

• INNOVASJON OG UTVIKLING
• new knowledge, agility, projects 

• KAPITAL OG ARBEIDSKRAFT:
• attract investments, new firms and skilled professionals 

• POLTISK PÅVIRKNING:
• gain the attention of policymakers

• INTERNASJONALISERING:
• promote internationalisation of cluster firms

• PROSESSFORDELER:
• process-oriented benefits

THE FUNCTION AND 

CHARACTERISTICS OF 

CLUSTERS

By

Marcus Andersson and Per Ekman, 
Tendensor AB, Sweden

June 2012

Internasjonale studier har kartlagt effekter av klynger:





Cluster Organisation Management Excellence
Indicators

The Quality Indicators focus
on the cluster organisation
hosting and operating the
cluster management



Cluster management improvement approach



1. STRUCTURE OF THE CLUSTER

2. TYPOLOGY & CO-OPERATION

3. CLUSTER ORG & MANAGEMENT

4. STRATEGY, OBJECTIVES & SERVICES

5. ACHIEVEMENTS & RECOGNITION



Kartlegging blant 45 offisielle klynger i Norge



Hva er de viktigste forutsetningene for at 
klyngen skal fungere, slik du ser det? 

1. Forankring, eierskap og engasjement hos 
deltakere,- spesielt toneangivende bedriftene

2. Tilstrekkelig med bedrifter med muskler til å 
delta aktivt i samarbeid med hverandre og 
klyngearbeidet 

3. Evnen til å etablere lagspill i hele trippel helix

4. Relevante arenaer hvor bedrifter, FoU-aktører 
og andre kan møtes. Ikke generelle, men spisset 
rundt konkrete tema/utfordringer

5. Tydelig strategi med felles mål

6. Tydelighet ift hva klyngen skal bidra til 

7. Klyngeledelsen- dedikert og kompetent

8. Gjensidig tillit 

9. Involvering av flere ansatte i bedriftene 

10. Svært hyppig informasjonsdeling internt i 
klyngen. 



Hvilke råd ift. prioriteringer vil du gi en klynge i 
tidlig fase? 
1. Etabler fellesprosjekt og skap suksesshistorier

2. Mobiliser bredt og bygg relasjoner, identifisere hvor "energien" ligger hos aktørene, 
vær visjonær og finn mulighetsrom. 

3. Etabler arbeidsgrupper som treffer bredt og dypt i bedriftene. Gjør aktiviteter der 
medlemmene føler samhørighet i noe større, så begynner de å samarbeide. 

4. Felles fremtidsbilde, mål og strategier. Bli enige om hva man kan samarbeide om (og 
ikke) 

5. Finn rollen i forhold til andre aktører og vær tydelig pa ̊ hva klyngen skal bidra med! 

6. Vær "organisk" i tilnærmingen, ikke la rigide framdriftsplaner styre



Hva er de største utfordringene du har opplevd 
som klyngeleder?
1. Å ha tilstrekkelig med ressurser / kapasitet til gjennomføring av planer 

2. Møte forventningene til bedriftene innenfor rammene til virkemiddelapparatet 

3. Tiden går fort, 3 år er kort tid for å bli viktig og skape resultater som betyr mye for 
bedriftene. Man ma ̊ være pa ̊ hugget hele tiden. 

4. Økonomi, likviditet, skatt, finansiering

5. Markedssvingninger - som det er vanskelig å gjøre noe med. Påvirker resultatene til 
bedriftene og hvor mye tid de er villige til å bruke i klyngearbeidet. 

6. Manglende deltakelse fra bedriftene 

7. Proteksjonistiske ledere i andre klynger som stenger for samarbeid 



Utvikling skjer best sammen – ikke hver for 
oss
• Fortsettelsen blir en stor dugnad

• Vi er enkelt bedrifter / aktører

• Utvikling og endring skjer best i åpne 
miljø

• Utfordre eksisterende – bryte 
barrierer


