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Fra regionale vækstmiljøer til nationale
styrkepositioner
– Historien om den danske klynge- og netværksindsats
Fortalt i 6 kapitler

Kapitel 4. Innovative samfundsløsninger og internationalisering
Inden vi følger netværksprogrammets videre udvikling frem til i dag, retter vi i de to næste kapitler blikket
mod en række centrale aspekter, som har præget programmets og de enkelte netværks udvikling over de
sidste ti år. I dette kapitel ser vi nærmere på strategiske samfundspartnerskaber og internationalisering.
4.1 Strategiske partnerskaber og SPIR
Innovationsnetværkenes primære fokus har altid været på at understøtte innovation og videnbaseret vækst
i det private erhvervsliv og udviklingen af stærke økosystemer. Men samtidig har mange af netværkene
også løbende bidraget til at finde løsninger på samfundsmæssige problemstillinger i kraft af deres faglige
fokus på bl.a. sundhed, energi og miljø. Og det blev efterhånden en integreret del af programmet, at
netværkene også skulle forholde sig til, hvilke samfundsmæssige udfordringer, de medvirker til at løse.
Dette blev forstærket af, at Uddannelse og Forskningsministeriet (UFM) indenfor netværksprogrammet
gennemførte to særlige udbud med specifikt fokus på samfundsudfordringer. Gennem disse to udbud
kunne der fortsat afprøves og opnås erfaringer med nye partnerskabs- og samarbejdsmodeller mellem
videninstitutioner og virksomheder, selv om man havde etableret et stringent netværksprogram. Dette ses
der nærmere på i dette afsnit.
Innovative samfundsløsninger i strategiske partnerskaber
Op gennem 00’erne blev der stigende opmærksomhed på den offentlige sektors rolle som driver for
innovation, og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) udarbejdede i 2008 en strategi for innovation i den
offentlige sektor. Dette inspirerede UFM og RTI til i 2009 at iværksætte et pilotudbud inden for
netværksprogrammet, der havde særligt fokus på at udvikle ”Innovative samfundsløsninger i strategiske
partnerskaber”. Dette ”ekstra-udbud” kunne samtidig lade sig gøre, fordi der i disse år blev tilført flere
midler til innovationsområdet i forlængelse af Globaliseringsstrategien.
Formålet med pilotudbuddet var at
1) At udnytte synergien mellem private og offentlige virksomheder, videninstitutioner og andre aktører til
både at skabe innovation og værditilvækst i erhvervslivet samt medvirke til at løse vigtige
samfundsmæssige udfordringer, som Danmark står overfor.
2) At afprøve nye tværfaglige samarbejdskonstellationer mellem virksomheder, videninstitutioner,
forskere, offentlige institutioner og andre aktører samt afprøve nye innovationsformer.
Tanken var at tage afsæt i den offentlige sektors efterspørgsel på nye løsninger og anvende den som
løftestang for at skabe innovation og vækst i erhvervslivet. Gennem udbuddet skulle der etableres nye
strategiske partnerskaber mellem erhvervsliv, forskning, myndigheder og andre organisationer, der hver
især tog udgangspunkt i en konkret udfordring Det vil sige at de offentlige aktører skulle engagere sig aktivt
i udviklingsprojekterne sammen med virksomheder og videninstitutioner.
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Ambitionen var samtidig, at partnerskaberne skulle skabe en bedre sammenhæng i værdikæden fra
forskning til innovation gennem samarbejde med Det Strategiske Forskningsråd (DSF) samt mellem den
nationale og regionale innovationsindsats gennem samarbejde med de regionale vækstforas strategiske
prioriteringer. UFM koordinerede derfor udbuddet med de Regionale Vækstfora, og de faglige temaer for
udbuddet blev aftalt i fællesskab.
Partnerskaberne adskilte sig også fra de ”almindelige” innovationsnetværk ved at være midlertidige. De fik
4-5 år til at løse deres opgave, og skulle derefter indlejres i de eksisterende institutioner. Ambitionen var, at
partnerskaberne skulle have en stor volumen –i størrelsesorden 50 mio. kr. i offentlig medfinansiering,
hvoraf en del skulle komme fra de regionale vækstfora. Det var fire gange så meget som et netværks
gennemsnitlige bevilling. Reelt opnåede hvert partnerskab 30-40 mio. kr., idet det ikke lykkedes at
tilvejebringe de resterende midler.
De tre udvalgte strategiske partnerskaber
UFM besluttede – efter høring hos regionerne – at godkende og medfinansiere følgende tre strategiske
partnerskaber for perioden 2010-2014:
 Vand i Byer: Partnerskabets formål er at tilpasse danske byer til de øgede nedbørsmængder og samtidig
udvikle nye kommercielle løsninger med stort eksportpotentiale.
 UNIK: Partnerskabets formål er at udvikle ny velfærdsteknologi, der reducerer generne for patienter med de
fire store kroniske folkesygdomme (hjerte-kar, diabetes, muskel- og skeletlidelser og KOL).
 LEV VEL Partnerskabets formål er at udvikle innovative løsninger, der muliggør, at selvhjulpne ældre
fastholder deres ønskede livsrum og kan blive længere i eget hjem.

På trods af deres oprindelige etablering som pilotprojekter fik de tre partnerskaber forholdsvis hurtigt
status som innovationsnetværk og blev integreret i Innovationsnetværks-strukturen. Det betød, at
partnerskaberne skulle ændre deres strategiske sigte fra midlertidige projekter til at opbygge en mere varig
netværksstruktur, der kunne fortsætte efter bevillingsperiodens udløb. Det lykkedes for Vand i Byer, der fik
fornyet netværksbevillingen i 2014. UNIK og Lev Vel valgte at indlejre sig i et samlet innovationsnetværk
for velfærdsteknologi (ledet af Welfare Tech), som byggede videre på de opnåede erfaringer og resultater.
Med de strategiske partnerskaber blev der gjort en række værdifulde erfaringer om, hvordan man
inddrager de offentlige aktører i større innovationsprojekter og tager afsæt i samfundsudfordringer. Bl.a.
var det i nogle tilfælde relativt vanskeligt at engagere de offentlige institutioner i de konkrete
innovationsaktiviteter, bl.a. på grund af institutionernes begrænsede ressourcer og manglende erfaring
med innovation1.
UFM og de regionale vækstfora høstede også vigtige erfaringer i at samarbejde gennem dette udbud.
Imidlertid lykkedes det ikke at få involveret Det Strategiske Forskningsråd i samfundspartnerskaberne,
hvilket ellers var intentionen. På ministeriets opfordring satte RTI og DSF sig i stedet sammen det følgende
år og udviklede SPIR-initiativet.
SPIR – sammenhængende forsknings- og innovationsplatforme
I 2010 besluttede det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) at
gennemføre et pilotprojekt, der sigtede på at etablere internationalt førende strategiske platforme for
1

Et af partnerskaberne – Lev Vel – har samlet erfaringerne med forskning-offentligt-privat innovation i publikationen
”Lev Vel-bogen”, hvor der også er anbefalinger til, hvordan man overvinder barriererne for samarbejdet.
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innovation og forskning på udvalgte områder, hvor dansk forskning og erhvervsliv står stærkt. Det blev til
SPIR-initiativet – Strategic Platforms for Innovation and Research.
Baggrunden for SPIR var de drøftelser, der fandt sted i løbet af 2009 i blandt andet globaliseringskredsen
om, hvordan der kunne laves en dansk model svarende til internationale initiativer i blandt andet Holland
og Finland, hvor private virksomheder bidrog aktivt til finansieringen af store forskningsmæssige satsninger.
Samtidig var der også et konkret ønske fra Videnskabsministeren om at DSF og RTI i højere grad skulle
sammentænke forsknings- og innovationsindsatsen, hvilket havde været en af de primære motiver for den
oprindelige etablering af det samlede Videnskabsministerium tilbage i 2001.
De to råd fastlagde en model for udmøntningen af det fælles initiativ, som kombinerede to eksisterende
virkemidler – henholdsvis strategiske forskningscentre under DSF og innovationsnetværk under RTI, som
man fandt både rummede centrale elementer af det, man ønskede, og samtidig supplerede hinanden.
Valget af innovationsnetværk betød for det første, at en del af bevillingsrammen til netværk skulle
øremærkes til SPIR. For det andet betød det, at den danske model for forsknings- og innovationsplatforme
fik et større fokus på – og krav om – at inddrage SMV’er og SMV-orienterede videnformidlere i
platformene, end de udenlandske forbilleder i fx Holland.
SPIR-initiativet blev generelt godt modtaget i det forskningspolitiske system og der blev efterfølgende fra
politisk side afsat midler specifikt til SPIR i udmøntningen af Globaliseringspuljen i både 2011, 12 og 13.
Følgelig fortsatte DSF og RTI med at udbyde SPIR i denne periode. Der blev i alt i årene 2010-2013 etableret
fem SPIR-platforme, som hver især har modtaget en bevilling på 60-70 mio. kr. fra DSF og RTI.
Boks: De fem SPIR-Platforme
IPower (intelligent el): 2011-2016 - lead partner: DTU
InSPIRe (fødevarer): 2011-2016 – lead partner: DTU
Patient@home (velfærdsteknologi): 2012-2018 – lead partner: SDU
Biovalue (biomasse): 2013-2018 – lead partner: KU
MADE (fremtidens produktion): 2014-2018 – lead partner: Foreningen MADE

Der er næppe tvivl om, at SPIR-platformene var en væsentlig nyskabelse og har været et vigtigt skridt i
forhold til at skabe større sammenhæng mellem forsknings- og innovationsindsatsen. Initiativet har dog
også haft nogle ”børnesygdomme” og udfordringer: Bl.a. har der i nogle tilfælde været få ansøgere at vælge
imellem og dermed begrænset konkurrence, fordi alle de relevante, betydende forskningsaktører er gået
sammen i samme ansøgning.
Desuden har det vist sig vanskeligt at få skabt en ligelig balance mellem forsknings- og innovationsdelen i
platformene. Universiteterne, der typisk har været hovedansøger, har lagt særlig vægt på forskningsdelen,
mens SMV- og netværks-/videnspredningsdelen ikke har fået samme prioritet.
Det har også givet udfordringer, at nogle SPIR-platforme ikke inddrog de eksisterende innovationsnetværk
inden for det pågældende fagområde i platformen, men i stedet valgte at opbygge nye netværksstrukturer
fra grunden af. Det gav en længere opstartsfase i forhold til at involvere SMV’er, og har betydet, at der
efterfølgende har skullet sikres koordination og sammenhæng til lignende netværk.
MADE (fremtidens produktion) har været den SPIR-platform, som har haft den største og bredeste
virksomhedsdeltagelse, og er – som det eneste SPIR – blevet videreført som innovationsnetværk i 2019.
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Som nævnt indledningsvist er fokus på samfundsudfordringer efterfølgende blevet en integreret del af
netværks- og klyngeprogrammet. I opslaget fra 2018 fremgår det således, at Innovationsnetværkene
forventes at spille ind i de temaer, som er formuleret i FORSK2025-kataloget, som indeholder fremtidens
løfterige forskningsområder samlet under 4 hovedområder: Nye teknologiske muligheder, Grøn vækst,
Bedre sundhed samt Mennesker og samfund. Og i det nye opslag fra 2020 forventes det, at alle klynger har
et særligt fokus på omstilling til en mere grøn og klimavenlig produktion.

4.2 Internationalisering - Øget fokus på netværkenes internationale engagement

Op gennem 00’erne – og særligt siden regeringens Globaliseringsstrategi i 2006 - har der været stigende
fokus på vigtigheden af, at Danmark er koblet effektivt på de globale vidennetværk og dermed har adgang
til international viden, der er kritisk for danske virksomheders innovation og konkurrenceevne.
Innovationsnetværkene har fra programmets start haft mulighed for at udføre internationale aktiviteter,
men siden er kravene og forventningerne til det internationale engagement øget markant. I dag er det en
væsentlig opgave for netværkene at deltage i internationalt samarbejde med henblik på at understøtte
SMV’ernes internationalisering og adgang til viden.
I de første år tog netværkenes internationale aktiviteter primært udgangspunkt i deres partneres (dvs.
universiteter og GTS-institutter) internationale netværk og kontakter. Men siden 2010 har netværkenes
sekretariater gradvis opbygget deres egne internationale vidennetværk, særligt til klynger i andre lande. Og
samtidig arbejdes der i dag langt mere strategisk med internationalisering.

"Når en tredjedel af vores virksomheders omsætning kommer fra de globale
markeder, skal vi som klynge naturligvis også agere internationalt og hjælpe dem
med at få adgang til den førende viden og relevante samarbejdspartnere uden for
landets grænser. Derfor har vi gennem årene styrket vores internationale indsats og
vi samarbejder i dag med klynger og videnmiljøer i mere end 15 lande".
Betina Simonsen, direktør for Lifestyle & Design Cluster
Netværkenes internationale aktiviteter kan antage mange former, men overordnet set skelnes mellem tre
hovedtyper:
Klyngesamarbejde – hvor et netværk samarbejder med en eller flere udenlandske klynger.
Vidensamarbejde - hvor et netværk samarbejder med en eller flere udenlandske videninstitutioner.
B2B-samarbejde - hvor netværkets virksomheder samarbejder med udenlandske virksomheder.
For at sætte skub i netværkenes internationale engagement udbød UFM i perioden 2012-2018 særlige
midler til internationale samarbejdsprojekter – især under det såkaldte Innovation Express-program.
Innovation Express- internationale klyngesamarbejdsprojekter
Netværkenes internationale engagement er for alvor vokset siden 2011, hvor UFM for første gang afsatte
særlige midler til at netværkene kunne etablere konkrete samarbejdsprojekter med udenlandske klynger.
Inspirationen kom fra et koncept for internationalt klyngesamarbejde – ”Innovation Express” – som en
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række EU-lande havde udviklet sammen. Fordelen ved denne type samarbejder er, at de samarbejdende
klyngeorganisationer screener samarbejdsmulighederne for deres medlemmer, og dermed baner vejen for
SMV’ernes adgang til ny international viden og samarbejdspartnere.
Der viste sig at være stort behov for at understøtte denne type af internationalt samarbejde. Det var
imidlertid vanskeligt at få etableret et finansielt forpligtende samarbejde på europæisk niveau. Det fik VTU
til at introducere Innovation Express-konceptet i en nordisk-baltisk sammenhæng, hvor det lykkedes at få
de øvrige nordiske lande til at bakke op og afsætte finansiering til fælles klyngeprojekter i den baltiske
region. Under navnet BSR (Baltic Sea Region) Innovation Express er der i perioden 2013-2017 gennemført
årlige fælles udbud af samarbejdsprojekter med deltagelse af klynger fra de ni lande i regionen.
Herigennem har UFM støttet de danske innovationsnetværks deltagelse i over 80 internationale
klyngeprojekter med partnere fra hele verden (idet det var tilladt at finde internationale partnere uden for
det Baltiske område).
International cluster matchmaking event
Hvis der skulle sættes fart på internationaliseringen af netværkene, stod det hurtigt klart, at der udover at
tilbyde finansiering til internationale samarbejdsprojekter, også var behov for at understøtte, at de fik et
bedre kendskab til relevante klynger fra andre lande. Derfor opstod idéen om skabe et mødested, hvor
klynger kunne møde andre klynger og identificere nye fælles samarbejdsprojekter, som efterfølgende
eventuelt kunne finansieres gennem Innovation Express eller EU. Det lykkedes UFM at få opbakning og
finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd til i 2013 at afholde en stor matchmaking event for de førende
klynger i den nordisk-baltiske region
Den første matchmaking event blev afholdt i København og havde deltagelse af ca. 75 klynger. Evalueringen
viste, at klyngerne fandt det særdeles nyttigt at have et fælles mødested på tværs af landegrænser. Det
blev derfor besluttet at gentage eventen i 2014 - denne gang i Berlin, for ikke mindst at sikre et større
engagement af tyske klynger, som er meget relevante samarbejdspartnere for de danske netværk og
virksomheder. Interessen var blevet så stor, at der tilmeldte sig 150 klynger fra hele Europa. Eventen er nu
blevet en årlig tilbagevendende begivenhed og har opnå status som en af Europas største og vigtigste
mødesteder for klynger.
Pilotprojekter mellem innovationsnetværk og de danske innovationscentre
Netværkene har også bevæget sig uden for Europa og fundet samarbejdspartnere i teknologiske hot spots
og vækstmarkeder i bl.a. Kina, Korea, Brasilien, USA. Her understøtter netværkene de danske målsætninger
om at styrke samarbejdet og eksporten til vækstmarkederne i Asien og Amerika. De danske
innovationscentre (der fungerer som matchmakere i disse lande og er etableret af Udenrigsministeriet og
Uddannelses og Forskningsministeriet i fællesskab) har her været en vigtig samarbejdspartner og brobygger
i forhold til at få etableret kontakt til de relevante videnmiljøer og klynger i området.
For at få gang i dette samarbejde finansierede UFM i perioden 2016-2018 en række pilotprojekter, hvor der
kunne afprøves nye samarbejdsformer mellem udvalgte innovationsnetværk og innovationscentre, der
involverede danske SMV’er i internationale samarbejder og alliancer på nye markeder. En evaluering har
vist, at det er lykkedes at skabe betydelig synergi. Gennem samarbejdet har innovationsnetværkenes
virksomheder og institutioner fået adgang til værdifuld netværksdannelse på det internationale marked,
som ellers kan være svær at tilgå grundet geografiske, kulturelle og sproglige barrierer.
Samtidig var en væsentlig læring fra projekterne, at det kræver mange ressourcer – særligt i form af tid og
forarbejde– hvis man skal have virksomhederne engageret i innovationsprojekter i de lande som
Innovationscentrene er placeret i.
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Opsamling
Øremærkningen af særlige midler til internationale samarbejdsprojekter har markant accelereret
netværkenes internationale fokus og engagement. Endda i en sådan grad, at de danske netværk nu er
blandt de mest internationalt orienterede klynger i Europa.
Således indgik de danske innovationsnetværk i 2016 totalt set i:
 205 klyngesamarbejder i 38 lande
 192 vidensamarbejder i 84 lande
 257 B2B-samarbejder i 34 lande
Topscorerne af de lande, netværkene samarbejder med, er vores nabolande; Tyskland, Sverige
og Norge. Men som kortet viser, har netværkene samlet set aktiviteter over det meste af verden.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet: Performanceregnskab for innovationsnetværk, 2017

Fremover er det tanken, at klyngerne skal prioritere den internationale indsats inden for deres almindelige
bevilling. I opslaget for 2020 fremgår det således, at klyngeorganisationerne skal have internationalt udsyn
og fremme samarbejde om innovation på tværs af landegrænser, og der er nævnt en række eksempler på
internationale aktiviteter, som programmet støtter. Belært af de hidtidige erfaringer er det imidlertid
vigtigt, at hvis der fortsat ønskes et stærkt fokus på internationalisering, bør der stilles konkrete (og gerne
målbare) krav til klyngernes internationale engagement, da der ellers er en risiko for, at dette
nedprioriteres i en travl og ressourcekrævende (national og regional) hverdag.
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