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1. Innledning og sammendrag 

 

Vi står ovenfor en stadig større internasjonalisering av økonomiske markeder, 

noe som har medført en økt mobilitet av varer, tjenester, kapital og tildels 

humankapital. Dette har vi i nyere tid sett for eksempel gjennom utvidelsen av 

EU, det indre markedet og den pågående prosessen i forbindelse med fri flyt av 

varer og tjenester.  

 

Denne globaliseringen har videre viktige implikasjoner for velferdsnivået i 

Norge, da blant annet gjennom såkalte næringsklynger. En næringsklynge kan 

sies å være en geografisk opphoping av økonomisk aktivitet der det eksisterer 

positive eksterne effekter innad i klyngen. Jeg vil komme mer tilbake til dette 

begrepet næringsklynge senere i denne oppgaven, men denne 

internasjonaliseringen kan tenkes å føre til en sterkere geografisk konsentrasjon 

av økonomisk aktivitet i fremtiden, altså mot en utvikling med færre og større 

økonomiske klynger etter hvert som markeder smelter sammen og land blir 

tettere integrert. Norge er i denne sammenhengen et relativt lite land, langt mot 

nord og i utkanten av de sentrale industriområdene. Faren kan bli at vi går 

glipp av næringsklynger vi kunne ha fått, og mister næringsklynger vi allerede 

har. Dette kan da i neste omgang føre til lavere eksport, innovasjon og 

verdiskapning, enn om disse næringsklyngene hadde blitt etablert eller 

videreført. Men, det ligger også selvfølgelig muligheter i denne 

internasjonaliseringen, også på dette feltet: Gjennom denne omlokaliseringen 

av næringsklynger kan Norge tiltrekke seg nye økonomiske klynger og 

næringer, da blant annet gjennom en fornuftig utforming av den økonomiske 

politikken.  

 

I tillegg til disse mer generelle betraktningene rundt den pågående 

globaliseringen og i den forbindelse økonomisk samlokalisering i Norge, har 

teoriene rundt næringsklynger og samvirkeeffekter mer særnorske 

implikasjoner. Nemlig det at vi er en oljenasjon med et relativt betydelig 

innslag av petroleumsinntekter i økonomien. Hvis disse inntektene ikke fases 

inn i økonomien på en ansvarlig og framtidsrettet måte, vil Norge kunne 



 

 

2 

 

oppleve et midlertidig særnorskt kostnadsnivå. Dette vil være uheldig for den 

norske økonomien generelt, og for norske næringsklynger spesielt. Videre, hvis 

næringsklynger og dens mekanismer er positivt for landet, så vil dette 

midlertidige kostnadsnivået kunne føre til et permanent tap av næringsklynger, 

dens positive virkninger og dermed tap av det næringsgrunnlaget som skal 

være med på å gi Norge inntekter også den dagen petroleumsinntektene tar 

slutt. 

 

I denne oppgaven vil jeg presentere teorier og implikasjoner rundt dette 

begrepet næringsklynge, og på den måten få en større forståelse av denne 

retningen innenfor økonomifaget. Videre vil jeg anvende dette på 

møbelindustrien på Sunnmøre for å på den måten få lokalisert dens 

opprinnelse, eksistens, egenskaper og utfordringer.  

 

I bruken av økonomiske teorier presenterer jeg to teoriretninger som kan belyse 

møbelindustrien som er lokalisert på Sunnmøre, nemlig Porter- og 

Krugmanretningen. Disse to retningene er forholdsvis metodisk forskjellige der 

Porterretningen tar utgangspunkt i foretaksøkonomi og på den måten få belyst 

koblinger og samspill mellom de forskjellige aktørene i næringen og 

økonomien, mens Krugmanretningen er mer forankret i generelle økonomiske 

teorier, og dermed også får mer generelle og stiliserte implikasjoner.  

 

Sentralt i teorien om næringsklynger er koblinger som fører til selvforsterkende 

vekst, dvs at lønnsomheten til hver enkelt bedrift i klyngen vil være en stigende 

funksjon av antall bedrifter lokalisert i dette geografiske avgrensede området. 

Dette gir da opphav til samlokalisering av økonomisk aktivitet. Det kan se ut 

som at møbelindustrien i hvert fall innehar enkelte av disse selvforsterkende 

faktorene, nemlig innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsspredning. 

Disse forholdene kan hjelpe oss i å forstå hvorfor denne industrien eksisterer i 

den dag i dag og eventuelt i morgen, men de er trolig ikke forklaringen på 

hvorfor den oppsto. Det er nok mer en blanding av tilfeldigheter og 

gründerkulturen som vokste opp i denne regionen på 1900-tallet. Samtidig var 

lokale forhold som relativt lave lønninger og en forholdsvis betydelig 
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etterspørsel etter møbler med på drive denne industrien fram og gjøre den 

levedyktig.  

 

Mye av suksessen til denne industrien på Sunnmøre ligger nok også i at den har 

vært omstillingsdyktig, både på produkt og framstillingsmåten. Fra å produsere 

relativt enkle kurvmøbler gikk produksjonen gradvis over mer kompliserte 

stoppende møbler, for så skifte fokuset over på mer nyvinning og design. Med i 

denne prosessen var også en stadig effektivisering av selve 

produksjonsprosessen. Dette fokuset på innovasjon både på produkt- og 

produksjonssiden vil nok også videre være viktig for denne industrien en stadig 

mer globalisert verden. 
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2. Case: Møbelindustrien på Sunnmøre 

 

Landskapet på nordvestlandet, og også på Sunnmøre, er preget av dype fjorder, 

bratte fjellsider og alpine topper. Dette er ikke akkurat forhold som skulle tilsi 

at om lag 1/3 av norsk møbel og innredningsindustri skulle bli lokalisert i dette 

geografisk begrensede området. Tilgangen på trevirke er liten, og det er også 

relativt langt til de større markedene både i og utenfor Norge.  

 

Historisk perspektiv 

 

Grunnlaget for dagens møbelproduksjon på Sunnmøre begynte allerede tidlig 

på 1900- og på slutten av 1800-tallet. Et navn som ofte nevnes i denne 

sammenhengen er Peter Langlo som 16 år gammel startet opp med en relativ 

beskjeden produksjon av kurvmøbler i kjelleren hjemme på gården på Stranda 

(Mørkedal, 1997). Kurvproduktene var av god kvalitet, samtidig som at de var 

billige i forhold til andre trevarer laget at møbelsnekkere. Dette gjorde at 

varene raskt ble populære og Langlos Kurvmøbelfabrikk måtte stadig utvide 

sin produksjon. Produksjonsprosessen som ble tatt i bruk ble også mer og mer 

industrialisert og samlebåndpreget, samt at lønningene ble akkordbasert. Dette 

gjorde at kostnadsnivået ble relativt lavt. 

 

Det fantes også møbelproduksjon i regionen før Langlo startet opp, men 

Langlo viste at det var mulig å starte opp, og drive, en suksessrik bedrift selv i 

vanskelige tider. Mellomkrigstiden var preget av mye fattigdom og 

arbeidsledighet, og mange prøvde bl.a. lykken ”over there”, ofte uten å lykkes. 

Lån som ble tatt opp før og under krigen ble tungt å betale, og mange 

virksomheter gikk konkurs. Det var paradoksalt nok i disse tider at 

møbelindustrien på Sunnmøre fikk sitt løft. Arbeidsledige tok saken i egne 

hender, og ansvar for sin egen framtid, og startet opp med sin egen 

møbelproduksjon. Disse ”gründerne” tok da i bruk teknologi, maskiner og 

lokaler som tilhørte de bedriftene som ikke overlevde mellomkrigstiden, og dro 

dermed nytte av den kunnskapen og teknologien som allerede var til stede. På 

1920 og 30-tallet var også rammebetingelsen tilstede for at denne industrien 
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skulle kunne være levedyktig. Importen av utenlandske møbler var minimal 

pga høye tollsatser, noe som da gjorde at konkurransen fra utenlandske 

produsenter var liten. I tillegg drev regjeringen en kampanje for norske varer 

generelt, samt støtte til forskning og utvikling. Det skadet heller ikke at det var 

en tilrettelegging for økt boligbygging fra styringsmaktenes side. Flere boliger, 

betydde større etterspørsel etter møbler, som igjen betydde større omsetning. I 

tillegg kom Raumabanen i 1924, som gjorde det lettere å transportere varene til 

Østlandet. De trengte ikke lenger å gå med båt langs kysten, men kunne bli 

sendt med tog over fjellet. 

 

Alt dette var faktorer som var med på å danne et levedyktig grunnlag for 

møbelindustrien i denne regionen. Men, i tillegg til disse faktorene kan nok 

også arbeidsforholdene og arbeidstokken ha hatt en avgjørende rolle i 

etableringen av suksessfaktoren på Sunnmøre. Eldar Høidal gjengir i sin bok 

Periferien som ble sentrum(2004) følgende beretning fra Norsk 

Treindustriarbeiderforbund om forholdene i kurvproduksjonen i Stranda i 

1930: 

 

”Dette fag synes og ophøre i byene som regulært arbeide, for å gå helt over til 

hjemmearbeide. Årsaken hertil er ar det på Stranda i Møre fylke er opprettet 

flere tidsmessige bedrifter som har fastsatt sådanne lønns- og arbeidsvilkår for 

sine folk at det er umulig for folk i byene og eksistere for en sådan betaling. 

Disse billige varer kastes inn på markedet så at den ene bedrift efter den annen 

i byene må ophøre. Det er gjort store anstrengelser for å disse folk på 

landsbygden organiserte, men her møter vi en organisert motstand fra 

arbeidernes side som hevder at de ingen fellesinteresser har med arbeiderne i 

byene, i det dette bare vil føre til en fordeling av arbeid mellom by og land som 

de ikke har nogen interesse av å være med på . . . På Stranda og i Sykkylven 

arbeider omkring 200 kurvmakere. Vi har i mange år hatt en relativ god 

overenskomst for Oslo, men den er stadig blitt undergravet av arbeiderne på 

Stranda . . .” 

 

Det oppstod altså etter hvert en konflikt mellom arbeidere i byene og på 

landsbygda. Arbeiderne fra landsbygda lot seg ikke organisere, og tok til takke 
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med lavere (nominell) lønn enn sine likesinte i byene. Det kan de ha hatt 

anledningen til å gjøre da kostnadsnivået her var lavere enn i mer sentrale 

strøk, samt at tilgangen på jakt og fiske var betydelig bedre. Dessuten bodde 

mange av arbeiderne i bygdene hjemme på gården hos mor og far. 

 

Etter 2. verdenskrig opplevde møbelindustrien gode år. Trass denne tøffe tiden 

økte faktisk folketallet i Norge med 143 360 personer mellom1. januar 1940 og 

1.januar 1946 (SSB, Statistikkbanken). Etterspørselen etter møbler økte, det 

gjorde også tilgangen på material og møbelstoff. Etter krigen økte også antallet 

fullførte boliger for hvert år fram til 1954, hvor antall fullførte boliger var på 

35 388. Året etter falt det til drøyt 32 000 og nådde ikke denne høyden igjen 

før på 70-tallet. Denne utbyggingen av nye boliger hadde en positiv effekt på 

møbelindustrien i Norge, da også på Sunnmøre.  

 

Fra midten av 50-tallet ble det tyngre år for møbelindustrien på Sunnmøre. Den 

relativt store etterspørselen etter nye møbler gikk gradvis over. Dette krevde 

omstillinger både på produktene selv og på produksjonssiden: Den måtte 

rasjonaliseres og effektiviseres. I tillegg så hadde til nå den lokale 

møbelindustrien på Sunnmøre hatt lønnsfordeler i forhold til mer sentrale 

aktører, men den var i denne perioden på veg til å forsvinne. Den såkalte 

Møretariffen ble avskaffet i 1950, og i 1954 ble timelønnen i møbelindustrien i 

Møre og Romsdal den samme som i Oslo (Høidal, 1990). På denne tiden ble 

også fokuset i dette området for første gang rettet mot eksportmarkedet, og den 

første eksportorganisasjonen, Westnofa Factories Ltd. A/S, ble etablert i 1955. 

Med i denne organisasjonen var Langlos fabrikker på Stranda, Møre 

Lenestolfabrikk i Ørsta, Stokke Fabrikker i Spjelkavik og Åslid Møbelfabrikk i 

Volda. Organisasjonen eksisterte til 1996. 

 

Dette er altså forhold som var avgjørende for etableringen og ekspansjonen av 

møbelindustrien på Sunnmøre, men de forklarer ikke hvorfor den fremdeles 

eksisterer i dag. Og nettopp dette er interessant sett fra et økonomisk 

perspektiv.  
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Strukturelle kjennetegn 

 

Om lag 40% av møbel og innredningsindustrien i Norge, målt i sysselsatte, er 

lokalisert i Møre og Romsdal, og da i all hovedsak på Sunnmøre, mens bare 

20% av bedriftene er lokalisert i det samme området. 

 

 

Tabell 2.1 Sysselsatte og antall bedrifter innen møbelproduksjon  for året 2004  

 

Næring Bedrifter Sysselsatte

36.1 Produksjon av møbler

Nasjonalt 447 7925

Møre og Romsdal 85 3192  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, NACE næringskode 36.1 

 

 

Det kan tyde på at det er forholdsvise store aktører som er etablert i dette 

område, noe vi også vet er tilfellet med aktører som Hjellegjerde, Ekornes og 

L.K. Hjelle. Disse har alle mye av produksjonen sin i Sykkylven, noe som 

igjen gjenspeiles i tabellen under. 

 

 

 

Tabell 2.2 De største møbelindustrikommunene i Møre og Romsdal fordelt på 

antall sysselsatte og bedrifter for året 2004. 

 

Kommuner Ansatte Bedrifter

Sykkylven 1396 16

Rauma 330 9

Stranda 322 9

Stordal 282 5

Ørsta 150 4

Hareid 120 3

Skodje 120 2

Surnadal 81 6

Volda 43 4  

Kilde: Statistisk sentralbyrå, NACE næringskode 36. 
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Fra denne tabellen ser vi at det er 7 Sunnmørskkommuner og 1 kommune fra 

både Romsdalen og Nordmøre (Rauma og Surnadal), der Sykkylven er desidert 

den kommunen med både flest ansatte og bedrifter innenfor møbel og 

innredningsindustrien i Møre og Romsdal. 

 

Videre er strukturutviklingen at det blir både færre ansatte og 

produksjonsenheter i denne industrien. Denne utvikling finner sted både i Møre 

og Romsdal og i landet som helhet. 

 

 

Tabell 2.3 Utvikling i bedrifter og ansatte i Norge og Møre og Romsdal  fra 

1998 til 2004. 

 

År Bedrifter Ansatte Bedrifter Ansatte

1998 120 4 342 565 10 911

1999 109 4 184 498 10 388

2000 107 4 029 532 10 356

2001 107 3 736 506 9 631

2002 101 3 292 490 8 796

2003 92 3 126 459 8 233

2004 85 3 192 447 7925

Møre og Romsdal Norge

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå. NACE næringskode 36.1 

 

Nasjonalt hadde møbelindustrien en omsetning i 2004 på 9,7 milliarder kroner,  

mens den i Møre og Romsdal var på 3,6 milliarder. Dvs at 37% prosent av 

omsetningen nasjonalt kom fra et område med 5% av befolkningen.  
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Tabell 2.4  Nøkkeltall for møbelindustrien i Norge og Møre og Romsdal. Tall i 

tusen NOK 

 

Møbelindustri Møre og Romsdal Nasjonalt

Omsetning 3 733 272 8 962 394

Driftsresultat 300 334 402 354

Driftsres i % 8 4,5

Resultat før skatt 279 338 331 217

Årsresultat 201 871 218 223

Årsres i % 5,4 2,4

Eiendeler 1 814 803 5 317 493

Egenkapital 598 652 2 017 539

Egenkapital i % 33 37,9

Verdiskapning 2 116 720 4 603 563

2004

 

Kilde: Teknologibedriftenes landsforening (TBL) 

 

 

Det norske markedet 

 

Fra tabell 2.5 ser vi at andelen av importerte møbelvarer øker fra 2002 til 2003. 

 

Tabell 2.5 Oversikt av det norske markedet for møbelproduksjon. Tall i mill. 

NOK 

Det norske marked 2002 2003

Produksjonsverdi i Norge 9 321 9 036

 -eksport 2 535 2 495

Produksjon til hjemmlandet 6 786 6 541

 +import 6 160 6 465

Det norske markedet 12 946 13 007

Norske møblers andel av hjemmemarkedet 52 % 50 %

Importandel av hjemmemarkedet 48 % 50 %

Andel av norsk møbelproduksjon omsatt i Norge 73 % 72 %

Eksportandel av møbelproduksjon 27 % 28 %

Import av møbler i prosent av norsk møbelproduksjon 66 % 72 %  

Kilde: TBL Møbel og innredning.  
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Våres største handelspartnere i denne sammenhengen er land som Sverige, 

Danmark, Tyskland, Frankrike og Storbritannia. I tabellene nedenfor er det tall 

for 2003 som blir presentert. 

 

 

Tabell 2.6 Import av møbler fordelt på land. Tall i mill NOK 

År 2003

Land

Sverige 2 027

Danmark 1 651

Tyskland 186

Storbritannia 102

Polen 487

Finland 109

Nederland 108

Italia 411

USA 53  

Kilde: TBL Møbel og innredning. 

 

 

Tabell 2.7 Eksport av møbler fordelt på land. Tall i mill. NOK 

År 2003

Land

Sverige 418

Danmark 278

Tyskland 411

Storbritannia 214

Frankrike 244

Finland 74

Nederland 112

Italia 21

USA 319  

Kilde: TBL Møbel og innredning. 

 

Vi ser videre at Norge hovedsaklig importerer møbler fra Sverige og Danmark, 

mens Sverige og Tyskland er de største eksportmarkedene.  
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Utviklingen i eksporten i 2005 

 

I følge tall fra TBL Møbel og innredning sin årsberetning opplevde Møbel og 

innredningsindustrien en nedgang i 2005.Produksjonsverdien ble redusert med 

1 % til ca 9.6 mrd kroner mot 9,7 mrd i 2004. 2004 var i så måte et mye bedre 

år da industrien her opplevde en produksjonsverdiøkning på drøye 7 % fra ca 

9,0 mrd til 9,7 mrd kroner. I figuren nedenfor ser vi utviklingen i perioden 

2002 til 2005. 

 

Figur 2.1 Utviklingen i norsk produksjonsverdi av møbler i perioden 2002 til 

2005 
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Kilde: TBL Møbel og innredning 

 

 

Av disse 9,6 mrd kronene ble 2,71 mrd eksportert ut av landet, altså ca 28 %. 

Dette er en nedgang på 4,7 % i forhold til året før, som da opplevde en vekst på 

hele 14 % fra 2003. Denne nedgangen i eksporten er imidlertid intet nytt 

fenomen, da det i 2003 ble registrert en nedgang på 1,6 % fra 2002. 
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Figur 2.2 Utviklingen i den norske eksporten av møbler i perioden 2002 til 

2005 
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Kilde: TBL Møbel og innredning 

 

 

Eksporttallene viser at Sverige fortsatt er det største eksportmarked for norske 

møbler med 458 mill kr i 2005. Eksporten falt med 7 % i 2005 fra 2004. 

Eksporten til Tyskland ble på 428 mill kr i 2005, som i følge TBL er ned 11 % 

fra året før. Det tredje viktigste markedet er USA med 353 mill kr, opp 1 %, og 

dette var også det eneste av de 10 viktigste markedene med vekst i 2005. For 

de øvrige store eksportlandene så falt eksporten til Danmark med 2 % til 327 

mill kr, til Frankrike ble den redusert med 9 % til 247 mill kr og Storbritannia 

gikk ned 4 % til 220 mill kr. Dernest Nederland med 137 mill kr som er ned 3 

%, mens til Japan falt eksporten med 6 % til 87 mill kr. 

 

Rangert etter produkttype står stoppede møbler for den største andelen av 

eksporten med 58% av total eksportverdi, men den opplevde en reduksjon på 5 

% fra året før. Den eneste produkttypen som faktisk hadde en vekst i eksporten 

i 2005 var typen deler. Den opplevde en vekst på 8 % og stod for 9 % av den 

totale eksporten i dette året.  
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Figur 2.3  Norsk møbeleksport i 2005 
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Kilde: TBL Møbel og innredning 

 

Et marked som falt i flere år over hele Europa er markedet for kontormøbler, så 

også i Norge. Kontormøbler falt med 15 % og stod for 19 % av eksporten mot 

21 % i 2004.  

 

Eksporten av madrasser falt med 6 % mot en vekst på 22 % i 2004, og har en 

andel av eksporten på 9, mens for plate- og tremøbler til hjem falt eksporten 

med 20 % og har en andel på 2 % av total eksport. Vi ser også at 

soveromsmøbler og andre møbler utgjør 5 % av den totale eksportverdien i 

2005 

 

Utviklingen i importen i 2005 

 

Importen av møbler var i 2005 totalt på 8,1 mrd kroner. Dette er 10 % mer enn 

i 2004, og fra tabell 1.6 så ser vi også at dette har vært utviklingen i de siste 

årene.  
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Figur 2.4  Importen i Norge 
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Kilde: TBL Møbel og innredning 

 

Om markedet for kontormøbler i Europa har hatt en negativ utvikling i de 

seneste årene, så har i hvert fall importen av denne varegruppen til Norge i 

2005 økt med 14 % og utgjør 21 % av den totale møbelimporten, 1,7 mrd 

kroner. Deler er står også for en stor del av importen og utgjør 20 % av den 

totale importverdien, noe som er en økning fra 2004 med 17 %. Importen på 

stoppmøbler økte med 1 % og utgjør 17 %, mens plate- og tremøbler hjem 

utgjorde 15 % av importen, og økte med 5 %. Deretter følger kjøkkenmøbler 

som utgjør 8 % av total import, noe som er en økning på 9 % fra 2004, mens 

importen av madrasser økte sterkt med 36 %, men utgjør kun 3 % av den  

totale importen. 

 

Sverige og Danmark er de to landene Norge importere mest møbler fra, med 

henholdsvis 29 % og 25 % av totalimporten i 2005, eller 2,3 og 2 mrd kroner. 

Økningen fra 2004 var på 7 % fra våre svenske venner, mens den var på 9 % på 

danskimportere møbler. Polen var det tredje største importlandet til Norge med 

7 % av total import, og andelen økte med 17 % til en verdi 565 mill kroner, 

mens Italia følger på fjerde med en andel på 6 % av totalverdien med en økning 

på 14 % fra forrige år. De to landene som hadde størst vekst i andelen av 

importen til Norge var Estland og Litauen, med en økning på 47 % og 39 %. 

Disse to landene utgjorde imidlertid bare 2 % og 3 % av den totale importen. 

Importen av nabolandet Latvia falt derimot med 25 %. 
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Problemstilling 

 

Det var i februar 2002 at sentralbanksjef Svein Gjedrem provoserte store deler 

av møbelindustrien i Norge gjennom sin årstale å advare mot den 

avindustrialiseringen økt bruk av oljepenger ville føre til. Møbelindustrien ville 

være, ifølge Gjedrem, en av de næringene som først ville gå på grunn av dens 

arbeidsintensive produksjonsstruktur. Tidligere toppsjef i Ekornes, Jens Petter 

Ekornes, uttalte til Aftenposten 24. januar 2005 følgende: ”Han gjorde så godt 

han kunne for å ta livet av oss, men han fikk ikke rett.” 

 

Dette blir da på mange måter utgangspunktet for det videre arbeidet i denne 

oppgaven, der jeg håper å kunne belyse enkelte faktorer som kan ha bidratt til 

etableringen og eksistensen av møbelindustrien på Sunnmøre, samt kanskje 

dens videre eksistens.  

 

I den tidligere presentasjonen av industrien i dette kapitelet har vi vært inne på 

flere faktorer som i større eller mindre grad kan ha bidratt til etableringen av 

nettopp denne industrien i da nettopp dette geografiske området. Spørsmål som 

dukker opp i kjølvannet av dette vil da kunne være: Er det bare tilfeldigheter og 

gründervirksomhet som gjør at vi har en møbelindustri på Sunnmøre i dag? 

Hvilken rolle spilte lønnsforskjellene mellom by og land i denne 

industrietableringen? Hadde, og eventuelt har, også myndighetene en 

avhørende rolle i denne bestemmelsen av lokaliseringen? Hvorfor akkurat 

møbelproduksjon? At det eksisterer forholdsvis store aktører på Sunnmøre i 

dag, tyder det på stordriftsfordeler i produksjonen? 

 

I lys av dette vil det da være naturlig å undersøke om litteraturen på dette 

fagfeltet kan hjelpe oss med å belyse noen av disse og eventuelt andre 

hypoteser og spørsmål rundt samlokaliseringen av møbelindustri på Sunnmøre.
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3.1 Hva er en næringsklynge? 

 

Årsaken til en bedrifts valg av lokalisering kan være mange. De kan være av 

historiske eller familiære grunner eller de kan være tilfeldige, men uansett 

årsak viser bedriften ved sin fortsatt eksistens at markeds- og 

kostnadsforholdene på stedet er tilfredstillende. Disse marked og 

kostnadsforholdene vil normalt i sterk grad påvirke hvor bedriften i 

utgangspunktet ble etablert. Sett i lys av kostnadsforholdene vil det være 

ønskelig å etablere seg der produksjonskostnadene er lavest, det kan være seg 

nært råvarer eller andre innsatsfaktorer (for eksempel kunnskapsrik 

arbeidskraft) eller i områder med god infrastruktur. Etableringen av 

tekstilindustrien i England i forrige århundre blir her ofte nevnt som et 

eksempel der nærheten av viktige innsatsfaktorer og innsatsvarer var årsaken til 

lokaliseringen. Andre eksempler kan være olje- og fiskeriindustrien langs 

norskekysten eller kraftkrevende industri på vestlandet. Markedsforholdene er 

også som nevnt avgjørende for valg av lokalisering. Her vil det være da være 

ønskelig å etablere seg der markedstilgangen er stor. Et opplagt eksempel er 

her konsentrasjonen av varehandel i byene.  

 

Men, all geografisk opphoping kan ikke forklares ved hjelp av gitte 

naturressurser og markedsstørrelse, og det er da også dette faktum som gjør 

dette feltet så interessant. Enkelte klynger er det vi kaller selvforsterkende, dvs 

at det eksisterer positive koblinger innad i klyngen.  

 

Selvforsterkende klyngemekanismer 

 

Videre i dette kapitelet vil jeg fokusere på denne typen klynger, der 

etableringen av en bedrift og dens lokalisering via positive koblinger påvirker 

enten kostnadene eller markedet til allerede etablerte foretak. Her vil disse 

koblingene gjøre at lønnsomheten i hver enkelt bedrift er en stigende funksjon 

av antall etableringer i klyngen.  
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Men, alle klynger er son nevnt ikke av denne typen. I eksemplene overfor ser 

vi at blant annet at en nyetablering rundt en naturressurs heller vil redusere 

mulighetene og lønnsomheten til allerede etablerte aktører enn øke de.  

 

Disse positive koblingene kan enten være en kobling bakover eller framover i 

produksjonskjeden. Er det en kobling bakover vil et en nyetablering påvirke 

allerede etablerte aktørers kostnader, mens en kobling fremover vil påvirke 

etterspørselen og markedsstørrelsen for de etablerte bederiftene. Uansett så har 

vi her at lønnsomheten i klyngen er en stigende funksjon av antall aktører i 

klyngen. 

 

I følge økonomen Porter er en klynge en gruppe beslektede bedrifter som alle 

er suksessrike, dvs at de er internasjonale konkurransedyktige. Et resultat av 

dette blir da at Porter også tar med grupperinger som ikke er selvforsterkende 

inn i sin definisjon av begrepet klynge, da nettopp den type grupperinger nevnt 

overfor som har oppstått pga ressurstilganger eller en gitt fordeling av 

befolkning og tettsteder. Som Norman sier i NOU 1996:17: ”Hvis økonomiske 

klynger bare var en refleksjon av naturlig tilgang på ressurser eller en gitt 

fordeling av befolkning på byer og tettsteder, ville klyngefenomenet være 

empirisk interessant, men ikke kreve spesiell økonomisk-teoretisk 

oppmerksomhet.” Det er altså her noe av kritikken til denne retningen ligger, 

nemlig den ensidige fokusering på internasjonal konkurranseevne og 

utelatelsen av begrepet selvforsterkende effekter i definisjonen av 

næringsklynger. 

 

Eksternaliteter 

 

Videre er disse koblingene enten rene eller pekuniære eksternaliteter. En ren 

eksternalitet er en kobling som ikke går via noe marked, mens en pekuniær 

eksternalitet da er en kobling som nettopp går via et marked. 

Kunnskapsoverføringer er et eksempel på en ren eksternalitet. Her tilfaller 

kunnskap opparbeidet i en bedrift nærliggende bedrifter til gode uten at de må 

betale for det, og det taes heller ikke hensyn til at denne kunnskapen overføres 
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til andre aktører. Dette kan skje ved at to arbeidstakere fra to forskjellige 

aktører i en eller annen sammenheng møtes og, vitende eller ikke, utveksler 

kunnskap og erfaringer som de igjen tar med seg tilbake til sitt arbeidssted.  

 

En pekuniær eksternalitet er altså en kobling som går via et marked, og som 

sagt så kan denne koblingen enten være en kobling framover i næringskjeden, 

og da endre markedsstørrelsen og etterspørselen for alle bedriftene i klyngen 

(for eksempel gjennom mobiliteten i arbeidskraften), eller den kan ha en 

tilbakevirkende kraft som da påvirker kostnadsnivået innad i klyngen. Men, 

uansett om denne markedskoblingene virker framover eller bakover i 

næringskjeden, så vil den bare kunne oppstå i et ufullkomment marked. I et 

perfekt marked vil ikke en enkelt aktørers handlinger påvirke andre aktørers 

inntekter og utgifter, så denne type koblinger vil nettopp derfor bare kunne 

oppstår i et imperfekt marked.  

 

Et annet eksempel her kan være at nyetableringer øker etterspørsel etter 

innsatsvarer, noe som igjen kan tiltrekke seg flere innsatsvareprodusenter da 

etterspørselen har økt. En større produksjon av denne innsatsvaren kan igjen 

redusere dens pris, og dermed vil kostnadene i bruken av disse varene 

reduseres for alle innad i klyngen. Disse markedsmessige koblingene er i denne 

sammenheng igjen kun interessante dersom det eksisterer ufullkommen 

konkurranse og skalafordeler. Hvis dette ikke er tilfellet og vi har et 

fullkomment marked med konstant skalautbytte vil ikke disse koblingene ikke 

gi opphav til selvforsterkede effekter. Her vil en dobling i bruken av 

innsatsfaktorene føre til en dobling av produsert kvantum innen for næringen. 

Vi har dermed at det eksisterer ringvirkninger i et fullkomment marked (i dette 

tilfellet endringer i nominelle verdier), men ingen eksternaliteter. Ved 

skalafordeler i bruken av innsatsfaktoren vil en dobling av bruken føre til mer 

enn en dobling av produsert kvantum innad i næringen, og vi har dermed 

positive eksternaliteter gjennom at dette reduserer gjennomsnittskostnaden for 

hver enkelt aktør i klyngen.  

 

Ved fullkommen konkurranse vil prisene alltid avspeile knappheten på godene, 

noe som ikke er tilfellet ved ufullkommen konkurranse der prisene normalt 
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ikke avspeiler alternativverdien til ressursene. Ved fullkommen konkurranse 

presses profitten mot null og innsatsfaktorene tar ut hele profitten. Dermed vil 

ikke lønnsomheten til hver enkelt bedrift avhenge av antall bedrifter i lokalisert 

i samme område. Dette er ikke tilfellet i et imperfekt marked der profitten vil 

være større enn null. Her vil lønnsomheten til klyngen og hver enkelt aktør 

innad i klyngen avhenge positivt av klyngens størrelse, og det kan dermed 

eksitere positive eksterne virkninger gjennom nyetableringer.  

 

De eksterne virkningene er altså et uttrykk for markedssvikt. I de rene eksterne 

virkningene er markedssvikten at aktørene ikke tar høyde for at deres handler 

kommer andre aktører til gode, og de undervurderer dermed verdien av sin 

egen eksistens. De markedmessige eksternalitetene er et uttrykk og et resultat 

av den markedssvikten som ligger i situasjonen med ufullkommen konkurranse 

og skalafordeler. Her avspeiler ikke prisene alternativverdien, aktørene har 

markedsmakt, er profittmaksimerende og har positiv profitt. Som nevnt så kan 

disse eksterne effektene ha virkninger både framover og tilbake i 

produksjonskjeden. 

 

Kobling framover 

 

Her vil de positive koblingene ved en nyetablering påvirke markedet og 

etterspørselen for alle aktørene i klyngen, da enten gjennom 

arbeidskraftmobilitet eller kapitalmobilitet (Knarvik og Orvedal, 1997).  

 

Ved arbeidskraftmobilitet er tanken at en nyetablering vil tiltrekke seg flere 

arbeidere, som i neste omgang vil øke etterspørselen etter de produserte 

produktene. Arbeidskraften flytter, og det samme gjør kjøpekraften. Hvis vi har 

en bransje for sluttprodukter der det er ufullkommen konkurranse og 

skalafordeler vil en nyetablering tiltrekke seg flere arbeidere og produksjonen 

vil øke. Det samme vil også etterspørselen etter de produserte varene gjøre. Det 

at etterspørselen og produksjonen øker fører da til en bedre utnyttelse av 

stordriftsfordelene. 
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Denne effekten kan vi også få gjennom en mobil kapital i økonomien. Hvis 

flytting av kapital medfører flytting av kjøpekraft, får vi de samme utnyttelsene 

som over. Dette skjer imidlertid bare hvis kapitaleierne flytter etter kapitalen. 

 

Dette er i tråd med Krugman og hans arbeider, der mobilitet i innsatsfaktorene 

sammen med eksternaliteter, og dermed markedssvikt, gjør en sentralisering og 

samlokalisering mulig.  

 

I Reve og Jakobsen (2001) sin anvendelse av Porter sitt arbeide på norske 

næringer har de denne type eksternaliteter i det de kaller horisontale koblinger, 

der etableringen av en aktørs varer og/eller tjenester komplimenterer en 

annens, og dermed gjennom dette endrer markedsstørrelsen for denne allerede 

etablerte produsenten.   

 

Kobling bakover 

 

Det at koblingene har positive effekter bakover, betyr altså at avgjørelsen for 

hvor en bedrift etablerer seg påvirker andre bedrifters kostnader innad i 

klyngen. Denne effekten kan enten gå gjennom arbeidsmarkedet eller gjennom 

underleverandørene, der påvirkningen gjennom arbeidsmarkedet enten kan gå 

via kunnskapsoverføringer eller samlokalisering av arbeidskraften 

 

Kunnskapsoverføringer via arbeidsmarkedet 

 

Her kan overføringen enten være ren eller markedsmessig. Skjer denne 

overføringen uten at aktørene betaler for den, og at de ikke tar høyde for at 

deres kunnskaper tilfaller andre, er dette er ren eksternalitet. Dette kan som 

kjent skje ved at arbeider X på bedrift A snakker med arbeider Y på bedrift B, 

og at vi på denne måten kan få lekkasje av informasjon og kunnskaper mellom 

de to bedriftene noe som igjen kan redusere bedriftenes kostnader. Denne 

kunnskapslekkasjen kan som sagt også være en pekuniær eksternalitet. Dette 
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vil kunne skje hvis bedrift A ansetter arbeider Y fra bedrift B. Hvis 

arbeidskraften her er lite mobil og bedriften klarer å nyttiggjøre seg av den 

kunnskapen arbeider Y sitter inne med, vil lokalisering i nærheten av sine 

konkurrenter kunne gi en større tilgang på kvalifisert arbeidskraft (på grunn av 

immobiliteten til arbeidskraften) som igjen vil redusere kostnadene. En 

nyetablering vil dermed kunne heve kunnskapsnivået til arbeiderne innad i 

klyngen og dermed redusere kostnadene til de allerede etablerte bedriftene. 

 

Denne samlokaliseringen av næringsvirksomhet gir altså opphav til en 

”arbeidsmarkedspool” av spesialisert arbeidskraft, eller det som Marshall 

(1920) kaller labor market pooling.  Ved at bedrifter og næringer 

samlokaliseres tiltrekkes kvalifisert arbeidskraft til regionen, og kunnskapen til 

arbeiderne innad i klyngen øker. Marshall argumenterer for at denne effekten 

ved gitte tilfeller gir gevinster både til arbeiderne og bedriftene gjennom at 

usikkerheten rundt både mangel på arbeidskraft og arbeidsledighet reduseres. 

Her er tanken at arbeiderne tiltrekkes til de områdene hvor det er etterspørsel 

etter deres ferdigheter, og bedriftene etablerer seg i de områdene hvor tilgangen 

på spesialisert arbeidskraft er god. Paul Krugman eksemplifiserer hvordan 

næringskonsentrasjon kan forklares ved hjelp av ”arbeidsmarkedspooling” 

(Krugman, 1991a). Han tenker seg da en industri med et gitt antall bedrifter og 

arbeidere. Begge partene må videre velge mellom to steder for sin lokalisering, 

øst eller vest. 
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Figur 3.1.1 

 

 

Dette er representert i figur 3.1.1 over, der vest sin andel av arbeiderne er langs 

den horisontale kurven, mens dens andel av bedrifter er vist i den vertikale 

delen av figuren. AA kurven viser de kombinasjonene av firmaer og arbeidere 

som gjør arbeiderne indifferent i valget mellom øst eller vest, mens BB viser de 

kombinasjonene som gjør bedriftene indifferent. Begge linjene krysser i 

punktet 1, der de to regionene er nøyaktig like, samt at de er stigende. En økt 

andel av etablerte bedrifter i vest, vil gjøre vest mindre attraktiv for andre 

bedrifter (større konkurranse om arbeiderne) hvis ikke antallet arbeidere også 

øker. BB er derfor stigende. Med det samme resonnementet finner vi også at  

AA er stigende, da økt antall arbeidere i vest gjør vest mindre attraktiv for 

arbeiderne (større konkurranse om jobbene) hvis ikke også antallet 

arbeidsplasser øker. 

 

For å se at BB er brattere enn AA antaes det et punkt 2 der forholdet mellom 

arbeidere og bedrifter i de to regionene er lik, men antallet av de begge er i 

overtall i vest. I denne situasjonen tilbyr vest en større arbeidspooling og er 

dermed mer foretrukket av både arbeiderne og bedriftene i forhold til øst. For 

at dette skal være tilfellet må punkt 2 ligge under BB kurven og over AA 

kurven, dvs at stigningen til BB må være større enn AA i punktet 1. 
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Fra dette får vi (illustrert ved pilene i figur 2.1) at i en situasjon utenfor 

likevektspunktet 1 vil vi få en konvertering mot enten punkt 3 eller 4 der alt av 

bedrifter og arbeidskraft er lokalisert i en sektor. Vi har dermed 3 stabile 

likevektspunkter i 1,3 og 4 der utgangsposisjonen vil avgjøre i hvilken vi 

havner i. I 3 og 4 har vi en fullstendig konsentrasjon av næringen, der 

”arbeidsmarkedspooling” er drivkraften gjennom at bedriftene og arbeiderne 

flyter dit tilgangen på henholdsvis arbeidskraft og arbeid er størst.  

 

Kunnskapsoverføringer via underleverandører  

 

Den andre formen for positive koblinger som påvirker andre bedrifters 

kostnader er altså koblinger gjennom innsatsvaremarkedet. Dette kan 

selvfølgelig også sees på som en koblinger fremover, men jeg har her valgt å 

ha fokuset på ferdigvareprodusenten –og dermed blir dette da i denne 

sammenhengen en kobling bakover. Tanken er at ved en konkurrent til 

ferdigvareprodusenten etablerer seg i det samme området og på den måten 

reduserer prisen på innsatsfaktorene til den allerede etablerte bedriften.  

 

Dette eksemplifiserer Midelfart (1997) på følgende måte: Det eksisterer en 

næring som består av lokale underleverandører og produsenter av ferdigvarer. 

Underleverandørene har stordriftsfordeler i sin produksjon, mens 

ferdigvareprodusentene konkurrerer i et perfekt marked med konstant 

skalautbytte. Videre vil det fra et kostnadsminimeringssynspunkt være ønskelig 

for ferdigvareprodusentene å etablere seg nært underleverandørene, da dette 

reduserer transport- og transaksjonskostnadene. Ved en nyetablering av en 

ferdigvareprodusent øker etterspørselen etter innsatsvare, og prisen på denne 

reduseres da stordriftsfordelene her blir utnyttet bedre. Dette kommer også den 

allerede etablerte bedriften til gode, da også dens kostnader reduseres.  

Alternativt kan det tenkes at det eksisterer preferanser for differensierte 

innsatsfaktorer fra ferdigvareprodusentens side. Ved at det eksisterer flere 

produsenter for ferdigvarer blir også markedet for underleverandører større, og 

dermed at det eksisterer flere leverandører som produserer differensierte 

produkter.  
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Ved begge disse tilfellene ser vi at hvis det etableres nye foretak nær 

konkurrenter som allerede ligger nær deres felles innsatsvareprodusenter, 

reduseres kostnadene til ferdigvareprodusentene gjennom at stordriftsfordelene 

i underleverandørsektoren utnyttes bedre. 

 

Klyngeoverskudd 

 

Den merverdien, eller ekstra verdiskapningen, som en klynge oppnår og skaper 

lar seg ikke nødvendigvis måles i lønnsomheten mot andre næringer eller 

klynger. Denne verdien kan for eksempel bli tatt ut i høyere faktorpriser, også i 

andre relaterte næringer som ikke nødvendigvis har selvforsterkende effekter. 

Dette kan vi se i figuren 3.1.2 og den påfølgende diskusjonen. 

 

Figur 3.1.2 

 

 

Her angir den horisontale lengden på figuren den totale mengde kapital 

tilgjengelig for investeringer, da vi fra venstre mot høyre måler investeringen i 

klyngebransjen og fra høyre mot venstre investeringen i bransjen uten 

samvirkeeffekter. Det er altså her antatt to bransjer, der en sitter inne med 

klyngeegenskaper, men den andre ikke har disse effektene. Videre antaes det at 

avkastningen stiger med mengden kapital investert i klyngebransjen 

(representert ved ee-kurven), mens den avtar med mengde investert i den andre 
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bransjen (ww-kurven). Det er også naturlig å tenke seg at marginale 

samvirkegevinstene ved investering i klyngebransjen reduseres med størrelsen 

på bransjen.  

Det oppsår da to mulige tenkte situasjoner. Situasjon en: Kapitalen blir fordelt 

mellom begge bransjene –her representert ved punktene A og B. Her er 

marginalavkastningen lik mellom de to næringene. Det andre tilfellet er 

situasjonen der all kapital blir investert i bare den ene bransjen, da 

marginalavkastningen på siste krone investert her er større enn i den andre 

bransjen. Den situasjonen har vi her i punkt C, der all kapitalen blir investert i 

den ikke-klyngeskapende virksomheten. Vi står da altså ovenfor et 

koordineringsproblem, der det må oppnås en viss kritisk masse i 

klyngebransjen for at de skal bli mer lønnsomt å investere kapitalen sin her. Av 

disse tre likevektsløsningene er det imidlertid bare to som er stabile. Løsning B 

er her den ustabile, da det vil være mer lønnsomt å investere kapitalen sin i 

klyngebransjen siden marginalavkastningen her er større enn i virksomheten 

uten samvirkeeffekter. Blir det derimot investert mindre i samvirkebransjen 

(altså et punkt på ee-kurven som ligger under punktet B) , vil det være mer 

lønnsomt å innvester i næringen uten klyngeegenskaper. Begge de to andre 

løsningene er derimot stabile, men i hvilken situasjon vi havner i avhenger her 

på hvor vi starter. Det avhenger altså av forhold utenfor dette modellapparatet 

–som for eksempel selvoppfyllende forventninger, tilfeldigheter og historiske 

årsaker. Denne framgangsmåten kan vi også overføre til å se på sysselsetting 

og faktorlønninger istedenfor investeringer og avlønning, men uansett så vil 

eksistensen av en klyngevirksomhet føre til en høyere avlønning av 

investeringene i begge bransjene –eller økte lønninger i begge bransjene –så 

lenge det blir invester i begge næringene. 

 

For å oppsummere fører altså her eksistensen av en klyngenæring til en økning 

i avkastningen på innvesteringer i begge sektorene. Det kan også tenkes den 

ekstra verdiskapningene til eksisterende klynger taes ut av innsatsfaktorene, 

altså at en får en høyere reallønning på disse faktorene, men som vi har sett fra 

diskusjonen over kan denne verdiskapningen også føre til en høyere avlønning 

på innsatsfaktorene i begge virksomhetene. Det kan derfor være lite 

informasjon å hente ut fra en sammenlikning mellom lønnsomheten eller 
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lønninger fra en klyngenæring med andre næringer. Det kunne derimot tenkes 

at det kunne være av interesse å sammenlikne avlønningen til faktorer fra land 

med klynger, med land uten klynger -hvis dette da lar seg gjennomføre.  

 

Lokalisering 

 

Vi har i dette kapitelet sett at det er flere faktorer og eksternaliteter som gjør at 

samlokaliseringer kan være lønnsomt. Men, diskusjonen rundt de forskjellige 

eksternalitetene sier ikke noe om hvor denne klyngen eventuelt vil bli 

lokalisert. Hvilken likevekt, eller lokalisering om en vil, som blir realisert kan 

avhenge av forhold som komparative fortrinn, historiske tilfeldigheter, 

selvoppfyllende forventninger, næringspolitikk ol. Det kan derfor være mer 

eller mindre tilfeldig at det eksisterer akkurat møbelindustri på Sunnmøre, eller 

det kan faktisk også være en direkte årsak av en aktiv næringspolitikk fra 

myndighetenes side. At den eksisterer den dag i dag derimot trenger ikke å 

være like tilfeldig, og der kan både de rene og de pekuniære eksternalitetene 

hjelpe oss å forklare dette.  

 

Det faktum at det kan eksistere stordriftsfordeler i produksjonen av en vare 

eller tjeneste, gjør at en bransje også kanskje må han en minste kritisk masse 

for at den skal bli etablert. Når klyngen så har oppnådd sin kritiske masse har 

vi en selvforsterkende effekt, ikke før. Store faste kostnader for eksempel gjør 

at bransjen må opp i en hvis størrelse for at en etablering skal bli lønnsomt. 

Myndighetene må da kanskje på banen (gjennom for eksempel næringspolitikk, 

regulering eller eierskap) hvis det er ønskelig at denne type produksjon skal 

finne sted. Fenomenet stordriftsfordeler og kritisk masse bringer oss derfor 

videre til begrepet koordinering og koordineringsproblemet. Dette er 

eksemplifisert gjennom tabell 3.2.2, der lokaliseringen av en bedrift (i vest eller 

øst) avhenger av forhold som kostnader og lokaliseringen til allerede etablerte 

bedrifter. Hvis hovedmengden av produksjon er lokalisert i øst kan det tenkes 

at ingen nyetableringer vil lokalisere seg i vest, da dette kan resultere i en 

merkostnad –her gjennom transportkostnader. Hvis myndighetene i vest vil få 

etablert denne type produksjon i sin region må den derfor gjøre det troverdig 
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for enkeltbedriftene at man vil oppnå kritisk masse. Det kan også tenkes at vest 

faktisk har et komparativt fortrinn i denne type produksjon, men pga av andre 

forhold (som for eksempel historiske tilfeldigheter) så eksisterer denne 

produksjonen i øst. Myndighetene i vest må da som sagt ut å overbevise at de 

vil oppnå kritisk masse også her, selv om de har et komparativt fortrinn i 

produksjonen. Det at bedriftene allerede er lokalisert i øst gjør at det allerede i 

eksisterer positive koblinger og gevinster i denne klyngen, og en hver bedrift 

må da ta høyde for dette i sin evaluering av en eventuell relokalisering. 

 

 

3.2 Teoriretninger 

 

I standard økonomisk analyse har studier av økonomisk geografi vært lite 

utbrett. Dette emnet har på mange måter vært forbeholdt regionaløkonomer og 

økonomiske geografer, men i den senere tid har fokuset og interessen også for 

dette feltet innen for tradisjonell økonomisk teori økt. Victor Norman (1996) 

nevner her tre hovedgrunner til denne økende interessen. Den ene grunnen er at 

det hevdes at klyngedannelser er årsaken til et lands konkurranseevne, og at 

myndigheten derfor bør legge forholdene til rette for at industrielle klynger 

skapes. Dette er i tråd med de såkalte Porteranalysene som jeg kommer tilbake 

til senere i dette kapitelet. Den andre grunnen til at økonomisk geografi har 

opplevd en økende grad av interesse er den økende internasjonaliseringen og 

globaliseringen i dagens samfunn. Vil denne utviklingen føre til en 

avbefolkning av distriktene, eller kan for eksempel næringsklynger motvirke 

noe av denne utviklingen? Den tredje grunnen som Norman nevner er den 

økende interessen for analyse av ufullkommene markeder og skalafordeler i 

produksjonen av varer og tjenester. Nettopp denne markedssvikten er også 

opphav for næringsklyngeeffekter og studien av økonomisk geografi og 

klynger blir dermed også interessant.  

 

Man kan litt grovt sett dele opp dette fagfeltet i to retninger, nemlig Krugman- 

og Porterretningen, der begge kan kaste lys over samlokaliseringen av 

møbelindustri på Sunnmøre.  



 

 

28 

 

 

Porterretningen 

 

Porters teorier og implikasjoner rundt næringsklynger tar utgangspunkt i 

foretaksøkonomi der hvert enkelt foretak står i sentrum, og næringsklynger er 

viktig fordi de bidrar til eksport og innovasjon. Settes dette på spissen så vil 

ikke en suksessfull og lønnsom næring  være av interesse for myndighetene, 

rent næringspolitisk, hvis denne næringen ikke har en betydelig andel av sine 

inntekter gjennom eksport eller er en dominerende aktør på verdensmarkedet. 

Møbelindustrien i Norge har en eksportandel på nærmere 28% og den er heller 

ingen ledende internasjonal aktør. Det vil altså si at de i stor grad er avhengig 

av hjemmemarkedet, tross sterk konkurranse fra utlandet. Dette er i følge 

Porter ikke et kriterium for industriell suksess, og er derfor ei heller interessant 

i analysen av næringsklynger (Lommerud, 1993). I Krugmanretningen derimot 

er næringsklynger interessant fordi de bidrar til en økt verdiskapning samlet 

sett. 

 

Det er nettopp dette fokuset på en nærings internasjonale suksess som er 

grunnlaget for det som blir kalt Porters diamant. Denne diamanten tar sikte på å 

forklare hvorfor en næring blir en suksess i et land, men ikke i et annet, selv 

om forholdene, for eksempel ressursgrunnlaget, i de to landene er forholdsvis 

like. Drivkreftene som er grunnlaget for dannelsen av sunne næringer i denne 

modellen er de fire faktorene konkurranseforhold, markedsforhold, 

faktorforhold og koblinger. Samtidig er også myndighetene og tilfeldigheter 

avgjørende for grunnlaget og etableringen av konkurransedyktige miljøer. 

Porters teori og arbeider knytter seg til hva slags innhold disse forholdene må 

ha, og samspillet dem imellom, for at resultatet skal bli best mulig. 

Dynamikken i modellen sees i figuren nedenfor. 
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Figur 3.2.1 

 

 

Hvert enkelt element i denne diamanten er her viktig for det industrielle miljøet 

og dets utvikling, men også samspillet og dynamikken mellom disse 

drivkreftene er en avgjørende årsak til etableringen og hvor velfungerende 

denne eventuelt blir. 

 

Markedsforhold 

 

Egenskaper som størrelse og vekst er to viktige trekk ved markedet som har 

stor betydning for utviklingen av en næring. Store volum gir her en potensiell 

mulighet for stordriftsfordeler ved ufullkommen konkurranse samtidig som at 

man i store markeder kan få fram en levedyktig nisjebransje som ellers ville 

vært vanskelig, for ikke å si umulig. Her kommer også begrepet ”kritisk 

masse” inn i bildet: Det kan tenkes at enkelte næringer må oppnå en viss 

mengde, kritisk masse, for at de selvforsterkede effektene skal tre i kraft. Store 

markeder og volum vil altså kunne føre til at diverse næringer oppnår sine 

subjektive kritiske masser, og dermed får selvforsterkende mekanismer i 

produksjonen av godene. Jeg kommer mer tilbake til dette fenomenet senere i 

dette kapitelet. Også Reve og Jakobsen (2001) nevner dette begrepet ”kritisk 

masse” som et av flere årsaker til selvforsterkende vekst innad i næringer (altså 

klynger). De ser derimot på dette under begrepet komplementaritet, der 

tankegangen er at bedrifter i en næring har enkelte komplementære ressurser 
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enten i markedet for ferdigvarer eller som innsatsfaktorer, og at det i visse 

tilfeller kreves en hvis mengde bedrifter for at disse sammenfallende ressursene 

skal bli produsert. Disse tilfellene vil være der bruken av  ressursene er 

representert med fallende enhetskostnader, da dette vil kreve en kritisk masse 

av bedrifter for at det skal bli lønnsomt å produsere disse ressursene. Videre vil 

det at ressurser oppnår sin kritiske masse øke sannsynligheten for at andre 

ressurser også oppnår den mengden som gjør at produksjonen blir lønnsom. 

Veier, havner og flyplasser blir her nevnt som eksempler på denne type 

ressurser, da de også er immobile slik at næringen ikke får tilført disse 

ressursene utenfra. 

Dagens globalisering gjør imidlertid at markeders rolle spiller en mindre og 

mindre rolle, da internasjonaliseringen fører til en sammensmelting av 

landegrensene. Dette gjør at det oppstår flere nisjebransjer som nok ikke ville 

vært levedyktig uten et globalt marked.  

 

Veksten i et marked, eller den forventede veksten, har den samme effekten som 

volumet og størrelsen. Forventingene til stor vekst og større volum i fremtiden 

vil stimulere til en større utvikling på dette markedet gjennom for eksempel 

FoU, produktutvikling og innovasjon. Underleverandører til oljeindustrien som 

satset relativt tidelig på produktutvikling er her et godt eksempel. Reve og 

Jakobsen nevner her FMC Kongsberg Subsea som på 70-tallet utviklet 

undervannsløsninger da de forventet en mangedobling av innvesteringer på 

norsk sokkel. I dag er de en ledende leverandør av denne type produkter i 

verden.  

 

Videre peker Porter på krevende kunder som en annen viktig faktor ved 

markedet som påvirker dynamikken til en næring. I denne sammenhengen er 

nærheten til markedet og kundene viktig, da dette vil kunne føre til en bedre 

kommunikasjon mellom kunde og leverandør.  
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Konkurranseforhold 

 

Porter gjennomførte i 1980 en bransjeanalyse , den såkalte 5-forces modellen, 

der viser at bedrifter ikke bare er utsatt for konkurranse fra eksisterende og 

rivaliserende bedrifter innad i bransjen, men også fra aktører med substitutter, 

potensielle nye aktører, kunder og leverandører. Videre er konkurranse ifølge 

Porter sunt, da dette gjennom innovasjon og utvikling av teknologi fører til en 

forbedring av konkurranseevnen til næringen, men da ikke nødvendigvis til 

enkeltbedrifter.  

Diamantmodellen er dynamisk, og en tenkt monopolistisk situasjon er bare 

lønnsomt for bedriften dersom monopolet varer over tid. Skulle 

monopolsituasjonen falle må bedriften være konkurransedyktig, noe som kan 

bli vanskelig da den ikke har vært utsatt for konkurranse og derfor levd et trygt 

og godt liv som monopolist med lite innovasjon og utvikling som resultat. Når 

da nye og konkurransedyktige aktører entrer markedet, kommer den tidligere 

monopolisten i bakleksen.  

 

Innenfor rammebeskrivelsen konkurranseforhold inkluderer også Porter 

samarbeid mellom aktørene innad i næringen. I motsetning til tankegangen om 

at lite konkurranse impliserer samarbeid mellom aktørene, og at stor 

konkurranse tyder på det motsatte, argumenter Porter for at stor konkurranse 

gir de forskjellige aktørene incentiver til å samarbeide med hverandre og 

dermed at markeder med tøff konkurranse har en tendens til å innholde mye 

samarbeid mellom aktørene. På denne måten kan de realisere et potensial for 

felles gevinst gjennom for eksempel stordriftsfordeler eller nyvinninger, og på 

denne måten øke sin konkurranseevne ovenfor eksisterende og potensielle nye 

konkurrerende aktører. 

 

Faktorforhold 

 

Med faktorer regnes alt av produksjonsfaktorer som mennesker, maskiner, 

kapital, råvarer og infrastruktur, og tilgangen på disse beskriver 

faktorforholdet.  
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Noen faktorer er mindre mobile enn andre, og nettopp mobiliteten på disse 

innsatsfaktorene er med på å påvirke en bedrifts og nærings lokalisering. Er de 

lite mobile vil dette gi incentiver til å etablere seg nær disse, noe som 

naturressurser kan være et eksempel på. Jeg vil imidlertid senere i dette 

kapitelet argumentere for at dette ikke vil være faktorer som gir 

selvforsterkende effekter isolert sett, da en nyetablering innen for denne 

næringen heller har en negativ effekt, enn en positiv, gjennom å redusere 

mulighetene og lønnsomheten til de allerede etablerte aktørene.  

Reve og Jakobsen bemerker at mobiliteten til mange av innsatsfaktorene i dag 

har en tendens til å øke, og dermed vil andre faktorer spille en viktigere rolle i 

etableringsprosessen, som for eksempel kvaliteten på arbeidskraften da 

arbeidskraftmobiliteten ikke har hatt den samme utviklingen. De kommer da 

inn på fenomenet ”arbeidsmarkedspooling”, der kompetansenivået innad i 

næringen og klyngen gjør området mer interessant og lukrativt for 

nyetableringer. På den måten tiltrekkes bedriftene dit tilgangen på kvalifisert 

arbeidskraft er stor, og den kvalifiserte arbeidskraften tiltrekkes til de 

områdene hvor de beste bedriftene er etablert.  

 

Vi vet, i følge Høidal, at under oppstartsperioden av møbelindustrien på 

Sunnmøre så hadde næringen i denne regionen et konkurransefortrinn i forhold 

til andre produsenter på Østlandet gjennom en lavere nominell lønn, altså en 

billigere avlønning på denne innsatsfaktoren. Det er ikke sikkert at dette alene 

er årsaken til at industrien vokste fram i dette området på denne tiden, men det 

vil nok være naturlig å tenke seg at det spilte en rolle i etableringen ,og ikke 

minst i utviklingen, av møbelindustrien på Sunnmøre og omegn.  

 

Koblinger 

 

Med koblinger mener Porter alle former for både formelle og uformelle 

kontaktformer mellom de forskjellige bedriftene, personene og myndigheter, 

og jo flere koblinger jo større er kunnskapsspredningen. Reve og Jakobsen har 

systematisert koblingene på følgende måte: 
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 Vertikale koblinger i produktmarkedet, mellom produsent og 

underleverandør. 

 Horisontale koblinger i produktmarkedet for eksempel gjennom 

samproduksjon mellom forskjellige aktører. At produkter er 

komplementære er også en horisontal koblning, men da gjennom 

markedet. Her gjør en produsents goder den andre mer verdt. 

Kunnskapsoverføring kan også skje gjennom rivaler som konkurrerer 

om de samme kundene.  

 Faktormarkedskoblinger er en tredje type koblinger hos Reve og 

Jakobsen. Her kommer kunnskapslekkasjer mellom de forskjellige 

aktørene inn i bildet, samt infrastruktur og kapital i form av eierskap og 

kreditt.  

 

Det er altså dynamikken i denne diamanten som her er viktig. De fire 

elementene konkurranseforhold, markedsforhold, innsatsfaktorforhold og 

koblinger er i utgangspunktet avgjørende for hvor godt en bedrift og næring 

gjør det. Dette måles i konkurranseevnen denne bedriften og næringen har i 

forhold til konkurrerende aktører på verdensmarkedet. Disse faktorene og 

forholdene vil igjen bli påvirket av hverandre, myndigheter og tilfeldigheter, og 

endres dermed over tid. Modellen ar altså dynamisk, og det er her aspektet med 

innovasjon og utvikling kommer inn. For at denne bedriften og eventuelt 

næringen også ska bestå i fremtiden må den utvikle seg. Press som fører til 

innovasjon og utvikling er her viktig, for eksempel gjennom krevende kunder. 

Rivaler, og dermed konkurranse i markedene, fører også til en positiv utvikling 

og tilpasning, samt samspillet og påvirkningen mellom de forskjellig aktørene, 

altså næringsklynger, også sørger for en konkurransedyktig næring i tiden som 

kommer.  

 

Selvforsterkende effekter 

 

Som tidligere nevnt så har mye av kritikken rundt Porter sitt arbeide ligget på 

det til tider ensidige fokuset på internasjonal konkurransedyktighet og 
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neglisjeringen av positive koblinger og positive effekter. I boken Et 

verdiskapende Norge presenterer faktisk Reve og Jakobsen en modell der 

fokuset nettopp er flyttet over til selvforsterkende effekter, og der disse er: 

Innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsspredning. De mener at alle 

næringsklynger innehar alle disse tre egenskapene, men av forskjellig styrke. 

Mekanismen i modellen ser vi i figuren nedenfor, der tankegangen er at de 

mikroøkonomiske rammene som aktørene står ovenfor påvirker 

verdiskapningen gjennom tre oppgraderingsmekanismer. 

 

Figur 3.1: Porters "diamant" - næringsklynger og verdiskaping  

 

 

 

Disse mekanismene fører til at innovasjonstakten stiger, transaksjonskostnaden 

faller og produktiviteten øker.  

 

De mikroøkonomiske næringsomgivelsene består som kjent av de fire 

forholdene konkurranseforhold, markedsforhold, faktorforhold og koblinger, 

og de tre mekanismene som her fører til en selvforsterkende vekst kan bli 

forklart på følgende måte 

 

Innovasjonspress 

 

Dette innebærer næringer vil bli utsatt for press for å innovere og utvikle seg, 

og denne type næringer er i følge Reve og Jakobsen kjennetegnet ved at: 

 

 krevende kunder som stiller krav til innovative produkter og løsninger, 
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 god kontakt og samtale mellom kunder og leverandører, som igjen gir 

leverandørene en bedre forståelse på hva kundene ønsker, 

 hard konkurranse sånn at kundene kan velge mellom alternative 

leverandører. 

 

Her vil altså alle disse tre faktorene sørge for en større verdiskapning i 

næringen gjennom at bedriftene får incentiver til innovasjon og utvikling. 

 

Det kan også tenkes at dette innovasjonspresset kan komme fra andre aktører 

enn kundene, da for eksempel fra ledelsen eller myndigheter. 

 

Komplementaritet 

 

Her er tanken at de forskjellige bedriftene og aktørene innen for et geografisk 

område har en del ressurser som er felles og som de alle er avhengig av i sin 

verdiskapning. Hvis enkelte av disse ressursene igjen er representert ved 

fallende enhetskostnader, vil lønnsomheten til bedriftene avhenge positivt av 

antallet andre aktører som forbruker de samme ressursene. Det kan videre 

tenkes at det kreves en hvis mengde bedrifter for at enkelte ressurser i det hele 

tatt skal bli produsert, altså at det kreves en kritisk masse av konsumenter av 

denne type ressurser. En tredje faktor som blir nevnt som avgjørende for at det 

skal kunne oppstå en selvforsterkende effekt gjennom komplementaritet er at 

det må eksistere mobilitetsbarrierer i ressursene, og at dermed ikke næringen 

får tilført ressursene utenfra. Denne type for oppgraderingsmekanisme som 

komplementaritet her beskriver er et tilfellet av en markedsmessig kobling, 

altså tidligere omtalt som en pekuniær eksternalitet. 

 

Kunnskapsspredning 

 

I kapitel 2 så vi denne type kobling kan være både en ren og en markedsmessig 

eksternalitet. Den markedsmessige koblingen har vi for eksempel ved at en 

bedrift ansetter an arbeider fra en annen bedrift. Den ansettende bedriften 

betaler da for den kunnskapen som arbeideren sitter inne med. Men, hvis denne 
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kunnskapslekkasjen skjer uten at de forskjellige aktørene verken betaler for den 

eller tar høyde for at den tilfaller andre så har vi en ren eksternalitet.   

 

”Performance” 

 

Videre i sin analyse av norske industrier og næringsmiljøer presenterer Reve 

og Jakobsen en hypotese om at klyngebedrifter har en større ”performance” 

som de selv kaller det - eller suksess om man vil - enn andre bedrifter uten 

disse egenskapene. Med dette så menes det at disse næringene er kjennetegnet 

med større vekst, bedre produktivitet og høyere avlønning av innsatsfaktorene 

enn andre næringer. De ser også her på internasjonal konkurransedyktighet 

som et resultat av stor klyngestyrke. Dette er ikke noe overraskende da nettopp 

internasjonal konkurransedyktighet er ifølge Porter en forutsetning - og på 

mange måter definisjonen - på en næringsklynge. Videre bruker de disse 

resultatene for belyse hypotesene over. 

 

Deres konklusjon blir at det kan se ut som at næringer med klyngeegenskaper 

har høyere faktoravlønning enn andre næringer. Dvs at lønnsnivået i 

næringsklynger antes å være høyere, mens dette derimot ikke forventes av 

kapitalavkastningen. Tanken her er at ”arbeidsmarkedspooling” driver 

lønningene opp, mens avkastningen på kapitalen påvirkes av to effekter nemlig 

en høyere effektivitet i klyngen som isolert sett også skulle tilsi høyere 

avkastning, men også en hardere konkurranse innad i næringen som da igjen 

trekker lønnsomheten ned. Denne hypotesen stemmer godt overens med 

tidligere diskusjoner der det er argumentert for at det er lite hensiktsmessig å 

sammenlikne lønnsomheten til de forskjellige næringene da denne kan bli tatt 

ut i for eksempel høyere avlønninger av innsatsfaktorene. Samtidig så vet vi 

også at pga av næringsklynger kan avlønningene til andre ikke-klyngerelaterte 

næringer også stige, så selv om avlønningsnivået i enkelte næringer er høyt, så 

vil ikke dette direkte implisere at vi står ovenfor en klyngenæring. Andre 

faktorer spiller selvfølgelig også inn på lønnsfastsettelsen på de forskjellige 

innsatsfaktorene i de forskjellige næringene. Konklusjonen i de norske 

Porterstudiene er altså at det eksisterer en tendens der veksten i lønnsnivået i 
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næringsklynger er høyere jo større klyngeegenskaper de har. Dette henger 

sammen med i følge Reve og Jakobsen at disse næringene har en 

verdiskapningsutvikling som gjør det mulig å ta ut høyere lønninger enn 

innenfor andre næringer. Videre er da også næringsklynger i følge Reve og 

Jacobsen kjennetegnet ved at de har høyere vekst og produktivitet enn andre 

næringer. 

 

Krugmanretningen 

 

Det er forholdsvis store metodiske forskjeller mellom Porter- og 

Krugmanretningene (NOU, 1996). I Porters arbeider er innsikten til forhold 

som påvirker en bedrifts suksess viktig, da gjennom dynamikken i Porters 

diamant. Dette arbeidet har en sterk forankring i empiriske 

enkeltobservasjoner, og er ikke noe direkte forsøk på å bygge en enheltlig og 

konsistent modell. Krugman har imidlertid tatt utgangspunkt i mer generell 

økonomisk teori, med det resultat at retningen blir mer formalisert. Her blir 

modellanalysene preget av mer steriliserte forutsetninger og et mindre antall 

mekanismer og elementer.  

 

Paul Krugman (1991b) definerer økonomisk geografi som: ”The location of 

production in space”. I følge tradisjonell handelsteori spesialiserer land seg i 

henhold til sine komparative fortrinn, og fram til 1980-tallet var det en nesten 

ensidig fokusering på denne forklaringen på den geografiske lokaliseringen av 

økonomisk virksomhet. Ideen her var at de komparative fortrinn ble modellert 

utefra en situasjon med konstant skalautbytte og fullkommen konkurranse, og 

at vi da fikk en spesialisering av produksjonen i lys de komparative fortrinn 

hvert land satt inne med. Dette er en effektiv situasjon der varene produseres til 

lavest mulig kostnad, innsatsfaktorene fordeles til produksjon av de mest 

ettertraktede godene, og konsumentene, gitt inntekt og priser, ikke ønsker å 

bruke sin inntekt på noen annen måte.  

 

Men, all lokalisering kan imidlertid ikke forklares ved hjelp av eksogene gitte 

forskjeller i ressurser, produktivitet og etterspørsel. I nyere handelsteori på 
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1980-tallet ble også skalautbytte og imperfekt konkurranse introdusert som 

årsaker til spesialisering og geografisk opphoping.  

 

I Paul Krugmans arbeider er nettopp denne markedssvikten en viktig 

forutsetning og årsak for spesialiseringen og den geografiske opphopingen av 

økonomisk aktivitet. Andre viktige faktorer er her mobile innsatsfaktorer, 

transportkostnader og nærheten til markedet. Tanken her er at gjennom disse 

faktorene kan aktører få redusert sine kostnader ved å geografisk samle sin 

produksjon, altså at det eksisterer en form for positiv kobling bakover i 

produksjonskjeden. Krugman argumenterer for at gitt en tilstrekkelig mengde 

skalafordeler så vil det være ønskelig for hver produsent å tilby sine varer fra 

en enkelt produksjonsenhet. På denne måten reduseres kostnadsnivået, og for å 

minimere transportkostnadene tilleggs lokaliseringen til der den lokale 

etterspørselen er stor. Men, denne etterspørselen vil være størst der majoriteten 

av bedrifter velger å lokalisere seg. Her eksisterer det altså en positiv kobling 

framover i produksjonskjeden, og dette er da ifølge Paul Krugman med på at 

allerede etablerte næringsklynger blir værende på det opprinnelige 

lokaliseringsstedet og ikke flytter sin økonomiske aktivitet. Han presenterer 

også et konkret eksempel for å lettere belyse denne effekten. 
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Tabell 3.2.2 

 

Geografisk fordeling av 

industrisysselsetting 

 

En bedrifts totale kostnader ved produksjon i 

 

                                        Øst         Begge      Vest 

 

Konsentrasjon i øst 

 

Faste kostnader 

+ Transportkostnader 

= Totale kostnader 

 

    4 

    3 

    7 

 

    8 

    0 

    8 

 

    4 

    7 

   11 

 

Lik fordeling mellom øst 

og vest 

 

Faste kostnader 

+ Transportkostnader 

= Totale kostnader 

 

    4 

    5 

    9 

 

    8 

    0 

    8 

 

    4 

    5 

    9 

 

Konsentrasjon i vest 

 

Faste kostnader 

+ Transportkostnader 

= Totale kostnader 

 

    4 

    7 

   11 

 

    8 

    0 

    8 

 

    4 

    3 

    7 

 

 

Her antas det en region med 10 innbyggere og to mulige 

produksjonslokaliseringer, øst og vest. Videre er det to typer arbeidskraft, 

bønder og industriarbeidere, der bøndene utgjør 60% av befolkningen, mens 

industriarbeiderne utgjør 40%. Industriproduktene er differensierte, bøndene er 

immobile og likt fordelt mellom de to sektorene, mens industriarbeiderne 

derimot antas som mobile og følger industribedriftene. En innbyger etterspør 

ett industriprodukt sånn at den totale etterspørselen per produkt er på 10 

enheter. Det vil si at om all industriproduksjon er samlet i en region er 

etterspørselen i denne regionen 7, mens den da er 3 i den perifere regionen. 

Anta så at hver produsent har konstante grensekostnader, gitte priser og at de 

begge er uavhengig av hvor bedriften er lokalisert. Videre er det kostnader 

forbundet med transporten av varene, nærmere bestemt en enhet 

transportkostnad per transportert enhet, og en fast kostnad forbundet med 

etableringen av en produksjonsenhet på 4. Hver produsent velger så sin 

lokalisering som minimerer de totale kostnadene, og må dermed ta høyde for 
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andre bedrifters lokaliseringer i sin etableringsbestemmelse. Dette kan vi da 

lese ur fra tabell 3.2.2, der de totale kostnadene avhenger av hvor mange 

produksjonsenheter som bedriften velger, og størrelsen på eksportmarkedet. 

Hvis alle de andre industribedriftene er etablert i Øst, så vil også en 

nyetablering lokalisere seg her da dette minimerer de totale kostnadene. Som 

det fremkommer fra tabellen, så vil det alltid være lønnsom å lokalisere seg der 

de andre bedriftene er lokalisert, enten om det er i øst, vest eller begge, da dette 

som sagt minimerer de totale kostnadene.  

 

Her er det altså stordriftsfordelene som gjør at det eksisterer flere likevekter og 

at vi kan oppnå en sentralisering av industrien, mobiliteten i innsatsfaktoren 

gjør det mulig ,samtidig som at nærheten til markeder og transportkostnader 

spiller en avgjørende rolle i bestemmelsen av lokaliseringen. Denne typen for 

samlokalisering er ifølge Krugman verdifull fordi de gjør at samlet 

verdiskapning blir større enn den ellers ville ha vært. At de bidrar til eksport og 

innovasjon er altså i Krugmans verden irrelevant. Porter vektlegger som nevnt 

innovasjon høyt og derfor er krevende kunder og hard konkurranse viktig. I 

Krugman sitt arbeide er også konkurranse verdifullt, men da fordi sterk 

innenlandsk konkurranse senker produksjonskostnadene til klyngebedrifter, og 

dermed gjør det enklere for land å tiltrekke seg nye næringsklynger og 

videreutvikle de som allerede er etablert.  

 

Oppsummering 

 

Fra dette kapitelet ser vi at faglitteraturen kan belyse noen av de spørsmålene 

som ble stilt i slutten av forrige kapitel, samt også peke på andre faktorer som 

kan være avgjørende for at det eksisterer en såpass stor produksjon av møbler 

på Sunnmøre i dag. Det kan blant annet se ut som at tilfeldigheter og 

gründervirksomhet er en viktig forklaringsfaktor på hvorfor industrien oppstod, 

samtidig som at en lavere pris på innsatsfaktoren arbeidskraft kanskje kan ha 

vært med på å utvikle bransjen og gjøre en levedyktig i en ellers vanskelig tid. 

Videre kan det også tenkes at myndigheten har spilt en aktiv rolle i forbindelse 

med etableringen og lokaliseringen av denne type industri.  
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Stordriftsfordeler er i Krugman en viktig årsak i forklaringen på 

samlokalisering av økonomisk aktivitet. Det kan altså tenkes at det eksisterer 

markedsmessige koblinger i produksjonen av møbler i denne regionen, som da 

enten påvirker kostnadene eller markedet til møbelprodusentene. Vi har da sett 

at forhold som mobile innsatsfaktorer, nærheten til markeder og 

transportkostnader er viktige, og avgjørende, forhold for at denne koblingen 

skal kunne oppstå. Det kan også tenkes at denne stordriftsfordelen eksisterer i 

innsatsvaresektoren og at ferdigvareprodusentene (i dette tilfellet 

møbelprodusentene) da drar nytte av dette gjennom billigere innsatsvarer. Men, 

innstasfaktorene trenger ikke være mobile for at det kan kunne oppstå positive 

eksternaliteter via markedet. Faglitteraturen forteller oss også at om 

arbeidskraften er lite mobil, kan dette gi grunnlag for positive eksternaliteter 

gjennom at nyetableringer hever kunnskapsnivået innad i klyngen –altså at det 

eksisterer en arbeidsmarkedspool.    

 

Innenfor Porterretningen har vi at markedsstørrelse og vekst (da også forventet 

vekst) er avgjørende forhold i utviklingen og etableringen av en suksessfull 

industri. Et stort marked, eller utsiktene for det, gir da en mulighet for å utnytte 

potensielle stordriftsfordeler, samt at nisjebransjer vil kunne eksistere. Videre 

vil her innovasjon og utvikling, da gjennom hard konkurranse, krevende 

kunder og samarbeid, føre til at næringen står sterkere rustet mot potensielle 

konkurrerende aktører. I denne sammenhengen ville det vært interessant og fått 

kartlagt hvordan den teknologiske utvilklingen og innovasjonen på Sunnmøre 

er organisert. Samarbeider de forskjellige aktørene, eller seiler hver aktør så å 

si sin egen sjø? Hvilken rolle har myndighetene i alt dette? 

 

I kapitel 4 vil jeg derfor se om denne teorien kan hjelpe oss i å få en bedre 

forståelse av møbelindustrien på Sunnmøre og dens eksistens. 
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4. Analyse av møbelindustrien på Sunnmøre 

 

I en analyse av denne industrien søker jeg å få besvart noen av spørsmålene og 

de faktorene som kom frem i kapitel 2 og 3, og gjennom det å få lokalisert 

enkelte forhold som kan være selvforsterkende. Dette er nødvendigvis ikke like 

enkelt, mye på grunn av at det avhenger av god tilgang på data.  

Jeg vil derfor i dette kapitelet på et mer generelt grunnlag gjennomgå hvordan 

en analyse av møbelindustrien ville kunne blitt gjennomført sett i lys av de to 

teoriretningene, og samtidig forsøke å lokalisere forhold og egenskaper som 

eksisterer i denne geografisk avgrensende industrien.  

 

 

Empirisk analyse basert på Porter-tilnærmingen 

 

Utgangspunktet for Porter sine analyser rundt næringsklynger kan som nevnt 

bli oppsummert i det som blir kalt Porters diamant, der hovedfokus ligger på 

markedsforhold, konkurranseforhold, koblinger, faktorforhold og samspillet 

mellom disse. Denne analysen har blitt noe kritisert bl.a. for dens mål på 

suksess -internasjonal konkurranseevne- og denne betegnelsen av begrepet 

klynge (Lommeud, 1993). Det vil da være naturlig å bringe denne kritikken av 

metoden inn en studie av møbelindustrien og på den måten også få andre 

kriterier for hva som kjennetegner en næringsklynge og dermed flytte fokuset 

over på mer selvforsterkende effekter. Videre vil det være av interesse å 

kartlegge mengde, og ikke minst kilden(e), av press som bedriftene står 

ovenfor da dette ifølge Porter er en meget viktig kilde til vekst og suksess. Ved 

å ha et større fokus på selvforsterkede effekter får man en større forståelse av 

nettopp hvilke effekter (hvis noen) som bidrar til positive eksternaliteter innad i 

denne næringen, og ikke bare om den er internasjonal konkurransedyktig.  

 

Torger Reve med flere presenterer i boken Et konkurransedyktig Norge enkelte 

forhold som de mener gjør Norge attraktiv som base for internasjonale 

konkurransedyktige bedrifter. Disse forholdene er: 
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 Rivalisering mellom eksisterende bedrifter 

 Trusselen for nyetableringer 

 Samspillet med krevende kunder 

 Samspillet mellom ferdigvareprodusenter, underleverandører og 

relaterte næringer 

 Forsking og utviklingsmiljø i næringen 

 

Fellesnevneren er her press som da fører til innovasjon og utvikling og dermed 

at bedriftene står bedre rustet på verdensmarkedet. Jeg ville da heller ha skiftet 

fokus over på at dette er forhold som representerer rene eksternaliteter innad i 

næringen, altså at det eksisterer selvforsterkende effekter, og at vi dermed står 

ovenfor en selvforsterkende klynge. Den trenger altså ikke internasjonal 

konkurransedyktighet for å være definert som en næringsklynge.  

 

Som vi så i kapitel 3 så presenter faktisk Reve og Jacobsen en modell der 

fokuset ligger på selvforsterkende effekter, og det vil da være naturlig å ta 

utgangspunkt i denne i en videre analyse av møbelindustrien på Sunnmøre. Så, 

hvordan ser da møbelindustrien på Sunnmøre ut i denne sammenhengen? 

Eksisterer oppgraderingsmekanismene innovasjonspress, komplementaritet og 

kunnskapsspredning innenfor denne næringen? 

 

Vi vet at møbelindustrien i Norge i de senere årene har stått ovenfor store 

utfordringer gjennom en stadig større globalisering av markedene. Dette har 

krevd til dels store omstillinger for at  industrien skulle fortsette å være 

levedyktig, og fokuset de siste årene har vært mye på designprodukter. 

Industrien har altså overlevd og vokst i flere tiår etter dens ”start” tidlig på 

1900-tallet, da det startet opp med en relativ enkel kurvmøbelproduksjon til så 

å utvikle seg til mer stoppede møbler, noe som kan tyde på at det er en 

tilpasningsdyktig og utviklingsrettet industri. Det kan videre være fristende å 

sammenlikne denne næringen med konfeksjonsindustrien om vokste fram i 

Møre og Romsdal på 1920-tallet. Denne industrien har ikke hatt den samme 

utviklingen som møbelindustrien selv om det også her eksisterer 

suksesshistorier som Wenaas, etablert i Måndalen av Lars Wenaas. Man skal 
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imidlertid være forsiktig å sammenlikne slike næringer med hverandre, men 

det kan i hvert fall gi oss en pekepinn på at møbelindustrien på Sunnmøre har 

tatt omstillingene i industrien relativt bra målt mot andre næringer. Til 

konfeksjonsindustriens forsvar så har kanskje den møtt en enda større 

konkurranse fra utlandet, og da spesielt Østen, enn det kanskje møbelindustrien 

har. Tekstilindustrien er i følge Sørgard (1997) en arbeidsintensiv sektor der 

kravet til kapital og investeringer per bedrift er lav, og der stordriftsfordeler i 

produksjonen spiller en liten rolle. 

 

Prosjektet Innovasjon Møbel har nok her spilt en viktig rolle i utviklingen av 

møbelindustrien i Norge, på Sunnmøre og i Møre og Romsdal i de siste årene 

etter dens oppstart. Dette bransjeprosjektet startet opp høsten 2003 av TBL 

Møbel og innredning og er planlagt å vare ut 2006. Formålet er å bidra til 

innovasjon og utvikling i en lønnsom møbelindustri i Norge, gjennom fokus og 

satsning på nyskapning, design og markeds- og teknologiutvikling. 

Kostnadsrammen er her på ca 35 millioner, finansiert over stadsbudsjettet, 

Innovasjon Norge sentralt, distriktsmidler og Møre og Romsdal 

fylkeskommune. I tillegg bidrar bedriftene selv med det dobbelte. Dette er altså 

et nasjonalt prosjekt der også aktører fra Sunnmøre er representert. Direktør i 

Slettvoll Møbler AS, Lidvar Lillebø, uttaler til NRK Møre og Romsdal 

03.02.2006 at de i løpet av de siste årene har hatt en total omlegging av både 

distribusjonen og kolleksjonen i denne Stranda-lokaliserte bedriften. Han sier 

også at: ”Innovasjon Møbel og den muligheten har vi utnyttet til å gjøre denne 

prosessen i et ganske så stort omfang og samtidig raskere enn det vi ellers ha 

ville gjort” samt at disse grepene har vært nødvendig for å overleve i en stadig 

sterkere konkurranse med møbler fra lavkostland.  

 

Et annet prosjekt iverksatt for å styrke møbelindustrien i Norge er BIT Møbel, 

også det i regi av TBL (eller Norsk Industri som de i dag formelt heter). Her er 

målsetningen å øke konkurransekraften gjennom en ny distribusjonsløsning og 

en effektivisering av informasjonslogistikken gjennom en digitalisering av 

varekataloger, bestillinger, ordrebekreftelser, transportdokumenter og faktura 

langs hele bransjens verdikjede. Deltakere på produsentsiden er her Branstad 

AS, Ekornes ASA og Hjellegjerde ASA, alle lokalisert i Sykkylven på 
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Sunnmøre, Talgø Møbelfabrikk AS på Nordmøre, Wonderland AS i Romsdal 

og Jensen Møbler AS i Vestfold. Vi ser at fem av de seks deltagende 

produsentene er lokalisert i Møre og Romsdal, mens 3 av disse er bedrifter fra 

Sykkylven på Sunnmøre.  

 

Det kan altså se ut til at møbelindustrien er en omstillingsdyktig bransje, der 

innovasjon og utvikling er nødvendige faktorer for at bransjen også skal være 

en levedyktig bransje i fremtiden. Dette fokuset finner vi også blant aktørene 

på Sunnmøre, og også her ser største parten av presset ut til å komme fra hard 

konkurranse fra utenlandske bedrifter, både i det norske markedet og på 

verdensmarkedet.   

 

Utdanningsrådet for møbel og innredningsbransjene (URMI) var 

kompetansesenteret for denne næringen, men den ble nedlagt med virkning fra 

31.12.05, og TBL (Teknologibedriftenes Landsforening) tok da over dette 

fagområdet. Hovedfokuset for TBL så langt har vært å følge opp 

Kvalitetsutvalgets innstilling om grunnskolen og den videregående skole fra 

2003, og da på best mulig måte ivareta kompetansenivået og utviklingen til 

fremtidige arbeidstakere.  

 

Kunnskapsspredninger kan være vankelig å påvise, men i følge Reve og 

Jakobsen har blant annet Riis i forskningsrapporten Klyngedannelser og 

økonomisk politikk (2000) kommet frem til at kunnskap spres raskere mellom 

bedrifter som er samlokalisert da arenaene i slike områder er flere og mer 

varierte. Her vil kunnskapen kunne spres raskere og oftere gjennom at 

kontaktflatene mellom aktørene er flere (da både formelle og uformelle) og at 

denne kontakten forekommer hyppigere. På den måten vil kunnskap og 

erfaringer utveksles og gi grobunn til nye ideer og innsikt. Denne kunnskapen 

og erfaringen som de forskjellige bedriftene og arbeiderne sitter inne med kan 

også tenkes å være komplementære, og dermed at denne 

kunnskapsspredningen medfører eksistensen av den siste formen for 

oppgraderingsmekanismer nevnt ovenfor. Om så er tilfellet for denne 

industrien er for meg noe uvisst, men det vil være naturig å anta det forkommer 

en hvis utveksling av kunnskap i et så geografisk tett område som 
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møbelindustrien på Sunnmøre befinner seg i, selv om det ikke eksisterer en 

formell plattform for kunnskapsspredninger og utveksling av erfaringer. Dette 

er også noe Norsk Møbelfaglig senter peker på når de skal forklare noen av 

suksesskriteriene for denne industrien på Sunnmøre. De peker på at et stort nett 

av under- og medleverandører har gjort en høy grad av spesialisering mulig. 

Eksempler på leverandører av vitale komponenter/tjenester for møbelindustrien 

er: Skumplastprodusenter, beslag- og metall-leverandører, 

symaskinleverandører, konsulentfirma med spesialkompetanse, 

trykkeri/reklamebyrå og utdanningsinstitusjoner.  

 

Det som imidlertid er mer sikkert er at det forekommer enkelte, og til dels 

opplagte,  komplementære ressurser i denne regionen. Veier, havner og 

flyplasser oppfyller som regel alle de tre kriteriene som må til for at det skal 

oppstå en selvforsterkende vekst gjennom komplementaritet. Disse er ressurser 

som øker effektiviteten til andre ressurser som bedriftene benytter seg av, de 

har fallende enhetskostnader i bruk når de først er bygget og de kan vanskelig, 

og om ikke umulig, bli tilført utenifra.  

 

Fra dette kan det se ut som at møbelindustrien på Sunnmøre innehar alle disse 

tre formene for oppgraderingsmekanismer, og dermed at det eksisterer former 

for selvforsterkende vekst –altså at det er en næringsklynge.  

 

Videre har vi også sett at Reve og Jacobsen presenterer en ”performance”test 

av ulike næringer i Norge, og kommer fram til at næringsklynger ser ut til å 

blant annet ha høyere avlønning av arbeidskraften. To andre kjennetegn ved 

næringsklynger er i følge Reve og Jacobsen at de har høyere vekst og 

produktivitet enn andre næringer, og for å studere veksten i en næring brukte 

de endringen i verdiskapningen som indikator, mens produktiviteten ble målt i 

verskapning per ansatt. Det ville selvfølgelig vært av interesse å gjennomført 

en liknende ”suksessanalyse” av møbelindustrien på Sunnmøre, men det har 

vist seg å være veldig vanskelig å anskaffe de aktuelle dataene. Lønnskostnader 

har imidlertid vært tilgjenglig, og under ser vi gjennomsnitt lønn per ansatt 

over en femårsperiode, fra 1999 til 2004. 
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Figur 4.1 Gjennomsnittlige lønnskostnader per ansatt i ulike næringer. Tall i 

hele 1000 kroner 
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Vi ser at møbelindustrien i scorer lavt ved denne indikatoren for suksess og 

ytelse, men jeg syns at det her vil være naturlig å ikke trekke for bastante 

konklusjoner, da forhold som ekstremlønninger, arbeidsforhold, 

pensjonsavtaler, aksjeprogrammer, mangel på kompetanse ol. også påvirker 

lønnsnivået i de forskjellige næringene samt at en skal være forsiktig med 

sammenlikninger på tvers av næringer.  

 

Empirisk analyse basert på Krugman-tilnærmingen 

 

Det er gjennomført forholdsvis få analyser med denne tilnærmingen både 

internasjonalt og nasjonalt, men bl.a. Knarvik og Steen gjennomførte i 1997 en 

analyse av det maritime miljøet i Norge. I en tilsvarende analyse av 

møbelindustrien på Sunnmøre ville jeg da tatt utgangspunkt i dette arbeidet, der 

modellen selv tar utgangspunkt i en makroproduktfunksjon for denne bransjen. 

Produktfunksjonen vil da kunne se ut som følger:  
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der produksjonsnivået for industrien avhenger av innsatsvarene arbeidskraft, 

realkapital og andre aktører innad i næringen. I denne spesifikke funksjonen 

har vi variablene produksjon (Q), arbeidskraft (L), kapital (K), materialer (M), 

aktivitetsnivået for andre industrier og aktører i den aktuelle klyngen (E) og 

teknologinivået (V). Dette rammeverket tar da høyde for at aktører kan stå 

ovenfor de samme konjunktursyklusene og teknologiske endringene (gjennom 

E) noe som styrker analysen av de positive koblinger innad i klyngen. Hvis 

dette ikke hadde vært tilfellet ville det bli vanskelig å skille mellom positive 

eksternaliteter og endringer som bare skylles at de står ovenfor de samme 

rammevilkårene.  

 

Analyse av samvirkeeffekter på denne måten krever mye data og er ganske 

komplisert, og typiske tidsserier som da ville være av interesse er antall 

sysselsatte, lønnskostnader, timeverk, verdiskapning, salg/inntekt, en oversikt 

over leverandør- og produsentforhold , bruk av innsatsvarer fra lokale, 

nasjonale og internasjonale leverandører og kapitalinnsats. Videre vil det være 

ønskelig å få disse dataene på et mest mulig dissaggregert nivå, samt en videre 

inndeling av næringen i ulike bransjer og retninger. En inndeling som da ville 

vært naturlig å følge er NACE-koden  i Brønnøysundregisteret.  

 

Tabell 4.1 Inndeling av møbelindustrien etter NACE-3 standarden 

Kode Navn

36.11 Produksjon av sittemøbler

36.12

Produksjon av andre møbler 

for kontor og butikk

36.13

Produksjon av andre 

kjøkkenmøbler

36.14 Produksjon av møbler ellers

36.15 Produksjon av madrasser
 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 
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Denne kunne igjen inndeles i enda mer detalj (se tabell under), men her vil 

datatilgangen begrense hvor mye vi kan dele opp industrien. 

 

Tabell 4.2 En mer detaljert inndeling av møbelindustrien 

 

Grupper Navn

Sittemøbler

94.01.xx.xx Alle andre møbler i gruppen 94.0, unatatt deler til gruppen

94.01.30.xx Svingstoler

94.01.80.xx Andre sittemøbler av metall

Møbler for kontor og butikk

94.03.10.xx Kontormøbler av metall

94.03.20.xx Reoler, lagerhyller og andre møbler av metall

94.03.30.xx Kontormøbler av tre

Kjøkkenmøbler

94.03.40.xx Kjøkkenelemtenr og kjøkkenmøbler

Møbelproduksjon ellers/deler

94.03.50.xx Soveromsmøbler av tre

94.03.60.xx Spise- og dagligstuemøbler av tre

94.01.90.xx Deler til møbler under 94.01 og 94.03

94.03.90.xx Produkter under 94.03 som ikke inngår i overstående grupper, 

unntatt deler til møbler under 94.03. Sittemøbler, 

manillamøbler, stoler til transport og barneseter

Madrasser

94.04.29.xx Alle madrasser under 94.04  

Kilde: TBL Møbel og innredning 

 

 

Viktigheten av et dissaggregert datamateriell vil komme til syne i 

bestemmelsen av stordriftsfordeler, og nettopp stordriftsfordeler er som 

tidligere nevnt en forutsetning for at det skal kunne eksistere positive 

markedsmessige koblinger innad i klyngen. Hvis vi sitter med for aggregerte 

tall vil det være vanskelig å avgjøre om det faktisk er stordriftsfordeler vi 
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eventuelt observerer, eller om det bare er tilfeldige fluktuasjoner i de 

forskjellige innsatsfaktorene.  

 

Produksjonsnivået (output) har en tendens til å fluktuere i en viss strukturell 

form, dvs at den har en såkalt deterministisk trend. De er ikke uniforme, så de 

forskjellige industriene har altså ulike fluktuasjonsmønster. Videre fluktuerer 

innsatsfaktorene mindre enn produksjonsnivået, og det kan da være vanskelig å 

avgjøre om påvirkningen til det aggregerte bruken av innsatsfaktorer faktisk 

påviser eksternaliteter, eller om det bare er tilfeldige sjokk som treffer hele 

industrien uniformt.  

 

Dette modellapparatet basert på Krugmantilnærmingen gir oss da muligheten 

til å analysere stordriftsfordeler på ulike næringsnivåer i klyngen, og det vil da 

være ønskelig å se på hvor, eller nærmere bestemt på hvilke nivå i klyngen, de 

observerte skalafordelene ligger. I analysen av det maritime miljøet i Norge 

argumenterer Knarvik og Steen for at ved å sette produktfunksjonen på 

endringsform kan de teste for både rene og pekuniære eksternaliteter. Dette er 

en forholdsvis komplisert opperasjon der de bl.a. må ta høyde for 

endogenitetsproblem og korrelasjon mellom høyresidevariablene og 

restleddene. Enkelte data var heller ikke tilgjengelig på det ønskede 

dissaggregerte nivået, noe som resulterte i at veksten i arbeidskraft og kapital 

måtte estimeres. Her vil en nok også møte på problemer innenfor 

møbelindustrien, da det har vist seg at data for næringen dessverre er lite 

tilgjengelig. Denne mangelen på gode datamateriell som kan oppstå, vil også 

kunne føre til at vi støter på andre problemer som vi bør være klar over, nemlig 

utelukkelsen av viktige aktører. I studien til Knarvik og Steen måtte de utelate 

sentrale aktører innen for næringen nettopp av denne årsaken.  

 

Fordelen med denne framgangsmåten er at en kan få en forholdsvis klar 

indikasjon på hvilke koblinger som finnes, og ikke minst tallfeste disse, da 

både de rene og pekuniære. Knarvik og Steen konkluderte for eksempel med at 

maritim industri på den ene siden og sjøfart på den andre danner to separate 

klynger innenfor det maritime miljøet i Norge, og at disse har interne 

koblinger, men trolig få eksterne eksternaliteter mellom seg.   
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Denne type konklusjoner vil i neste omgang selvfølgelig være av interesse for 

næringen selv, men også for myndighetene i deres fastsettelse av for eksempel 

nærings-, konkurranse- og skattepolitikk.  

Det neste steget ville da blitt å spesifisere modellen, og det kan da være en 

tanke kjøre forskjellige regresjoner på likningssettet og sammenlikne 

resultatene i disse regresjonene, samt de forskjellige testene som det ville vært 

naturlig å gjennomføre. Knarvik og Steen sammenlikner også resultatene sine 

med en annen næring for på den måten sette resultantene i et bedre perspektiv. 

Det er her ikke er snakk om noen som helst direkte sammenlikning mellom 

lønnsomheten, eller andre variabler i denne retningen, da denne kan bli tatt ut i 

høyere faktorpriser ol. Den merverdien -eller ekstra verdiskapningen- som en 

klynge oppnår, lar seg altså ikke nødvendigvis måles i lønnsomheten mot andre 

næringer og klynger. Det så blant annet i kapitel 3 og diskusjonen rundt figur 

3.1.2. Vi så også imidlertid i dette kapittelet at Reve og Jakobsen i Et 

verdiskapende Norge nettopp sammenlikner data og utviklingen innenfor 

forskjellige næringen, og på den måte prøvde å lokalisere visse trekk som 

kjennetegner næringer med sterke klyngeegenskaper.  

 

I Paul Krugman sitt arbeider er som sett forhold som nærheten til markedet og 

transportkostnader viktige forhold i bestemmelsen av en bedrifts lokalisering, 

men dette er forhold som trolig ikke isolert sett forklarer hvorfor det i dag 

eksisterer en så stor møbelproduksjon på Sunnmøre. Ved å lokalisere seg her er 

de ikke spesielt nært markedene og transportkostnadene er trolig heller ikke 

lavere enn om de skulle etablert seg andre steder i Norge. Det kan heller tenkes 

at disse kostnadene ville blitt redusert om lokalisering var lagt til mer sentrale 

strøk på Østlandet, da markedet her er relativt større enn på Sunnmøre. Men, i 

etableringsfasen av denne næringen på Sunnmøre så ble store deler av 

produksjonen solgt til Ålesund og nærliggende områder, og i den forbindelse 

var kanskje nærheten til markedet en viktig faktor for at flere valgte å starte 

opp med akkurat denne type for produksjon. Når så utvidelsen og ekspansjonen 

av næringen og markedet tok til, spilte nok lønningene og lønnsforskjellene 

mellom by og bygd en avgjørende rolle. Eldar Høidal presenterer i sin bok et 

eksempel på prisforskjellene mellom by og land, utarbeidet av kurvmakernes 
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gruppe i Oslo på den tiden. Vi ser her at forskjellene var forholdsvis store, noe 

også arbeiderne i Oslo mente som uttalte seg på følgende måte: ”Vi inntar 

denne oversikt, så kan jo alle som har interesse av denne sak se hvor det bærer 

hen.” 

 

Tabell 4.3 Prisforskjeller mellom Oslo og Stranda på 1930 tallet. 

    Oslo Stranda 

Stol nr 200/220    

 Underdel 4,40 2,00 

 Overdel 8,80 4,15 

 Hel stol 13,20 6,15 

    

Stol nr 218    

 Underdel 4,40 2,00 

 Overdel 6,00 3,35 

  Hel stol 10,40 5,35 

 

 

Videre var lønningene i møbelindustrien generelt var lavt sammenliknet med 

andre industrier. Det så vi også bla annet i figur 4.1. Møbelindustrien holdt 

også i etterkrigstiden som en lavlønnsindustri. Timesfortjenesten i 

møbelindustrien i denne perioden lå under gjennomsnittet for industrien samlet, 

og forskjellen var heller økende enn minkende fram til 1990. I 1959 tjente en 

møbelindustriarbeider 5,39 kr pr time, mens gjennomsnittet i industrien var 

6,12 kr. I 1990 var timesfortjenesten i møbelindustrien 81,15 kr mot 94,63 kr 

for industrien samlet (Norsk Møbelfaglig Senter). 

 

Utfordringer 

 

Møbelindustrien i Norge opplevde som vi så i kapitel 1 en nedgang i 2005, og 

ifølge industriens egen interesseorganisasjon (TBL Møbel og innredning) er 

det flere grunner til dette, og en viktig årsak er at etterspørselen i de store 

markedene i Europa var svake i første del av 2005 før de tok seg opp utover 

året. Kronekursen gjennom hele året nevnes også som en betydelig grunn til 

denne nedgangen, og TBL viser til beregninger på tap av konkurranseevne på 
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mellom 4 og 5% på grunn av den sterke kronen målt mot andre viktige 

valutaer. I 2006 derimot forventes det en lavere kronekurs, da rentedifferansen 

til utlandet også forventes å være lav gjennom hele året.  

 

Også langsiktige trender gir møbelindustrien utfordringer. Over tid har det vært 

lave og tildels manglende investeringer i denne næringen, og dette har gitt en 

negativ utvikling av konkurransekraften over flere år. I tilegg til dette har det 

også vært en høyere nominell lønnsvekst over flere år i Norge, selv om denne 

har kommet mer på linje med Vest Europa de siste årene. 

 

Også sterk konkurranse fra Kina og Øst Europa, hvor investeringene har vært 

høye særlig i den eksportrettede delen av deres industri, har skapt utfordringer 

for den norske møbelindustrien. Dette har igjen medført tilførsel av 

møbelprodukter til lave priser, og det har i praksis ikke vært vekst i 

produktprisene verken i Norge eller i noen andre OECD-land på flere år. I 

denne perioden kan nedgangen i produksjon i OECD området, da også inkl. 

Norge, se ut til å ha blitt kompensert ved flytting av produksjon ut av Norge. 

TBL Møbel og innredning ser imidlertid ikke noen klare tegn til at de som har 

flyttet sin produksjon til lavkostnadslandene foreløpig har lykkes i særlig grad 

med dette, i hvert fall ikke når de ser på de økonomiske resultatene i bedriftene. 

Det kan heller se ut til at de aktørene som har hatt fokus på investeringer i egne 

anlegg der de lå i utgangspunktet har hatt en bedre utvikling. 

 

I sin evaluering av Innovasjon Møbel konkluderer TBL med at programmet er i 

ferd med å nå mange av sine målsetninger. Dette bekrefter også Björn Eriksson 

og Ekebacka Konsult AB i sin rapport om prosjektet. Det har vært flere 

positive prosesser i forbindelse med prosjektet. Innovasjonstakten har økt, 

kompetansen i bedriftene og i miljøet er blitt videreutviklet og 

omstillingsbehovet er tatt på alvor, da mye gjennom fokuset på design og 

produktutvikling. Dette bekreftes også ved at flere norske produsenter i de 

senere årene har vunnet priser for beste design ved flere viktige møbelmesser: 

 

 Ekornes i England (2006) 

 Fjordfiesta i Tyskland (2006) 
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 Stokke i Japan, Tyskland og Frankrike 

 Håg i USA (2002) 

 L.K. Hjelle i Sverige (2004) 

 

Videre har også eksportsatsningen økt blant pilotprosjektbedriftene. Men, det 

er imidlertid for tidlig i prosessen til å trekke for langsiktige og bastante 

konklusjoner enda.  
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5. Konklusjon 

 

I denne oppgaven har vi sett at flere teoriretninger kan kaste lys over 

næringsklynger og den implikasjoner. Gjennom analysen av møbelindustrien 

på Sunnmøre kan det se ut som at denne næringen innehar, i forskjellig mengde 

og form, de tre oppgraderingsmekanismene innovasjonspress, 

komplementaritet og kunnskapsspredning. Dermed ser det ut til at i hvert fall 

disse tre elementene er med på å gi næringen en selvforsterkende effekt. Det 

som imidlertid er mer innlysende er at denne industrien på nordvestlandet har 

over flere tiår vært en tilpasningsdyktig næring i stadig utvikling som har fått 

en relativt dominerende posisjon i Norge. Dette til tross for den stadig økende 

konkurransen av internasjonale aktører både her hjemme og ute, og en 

kontinuerlig utfordring i form av rammebetingelsene i en ganske så 

arbeidsintensiv produksjon.  

 

Fram til 1954 så hadde møbelindustrien på Sunnmøre et konkurransefortrinn 

mot aktører på Østlandet, og dette var nok en viktig forutsetning for 

etableringen og ikke minst utviklingen av næringen. Det har den da ikke i dag, 

men den lønner fremdeles 40% av de sysselsatte i møbel og 

innredningsindustrien. Det bekrefter på mange måter Paul Krugmans teori om 

at allerede etablerte klynger og økonomiske samlokaliseringer ikke så lett 

flytter på seg.  

 

Videre peker Krugman på nærheten til markedet som en viktig faktor for 

etableringer av økonomisk aktivitet. Dette er mindre relevant i diskusjonen 

rundt møbelindustrien på Sunnmøre i dag, men det er nok et viktig innspill i 

forståelsen på hvorfor denne næringen fikk grobunn i denne regionen. 

Etterspørsel etter relativt billige møbler var voksende, også på Sunnmøre, og 

da andre så at det var mulig å skaffe seg et levebrød av denne type produksjon 

var det flere som startet opp.   

 

Den stadige globaliseringen i verden i dag stiller møbelindustrien Sunnmøre på 

stadig større utfordringer. Denne utfordringen har de møtt blant annet med et 
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stort fokus på nyutvikling, kvalitet og design. Det er naturlig å tenke seg at 

også dette blir fokuset i årene som kommer. Enkelte har også flyttet deler av 

sin arbeidsintensive produksjon ut av landet, men i TBL Møbel og innrednings 

årsrapport fra 2005 opplyses det at det ikke er noen tegn til at denne 

utflyttingen til lavkostnadsland har lykkes i særlig grad, i hvert fall ikke hvis en 

ser på de økonomiske resultatene i bedriftene. Det kan jo tenkes at disse 

virkningene vil vises bedre over tid, men i dag kan det se ut til at de som har 

fokusert på investeringer der de i utgangspunktet var etablert har hatt en bedre 

økonomisk utvikling.  
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