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Forord
Den danske klyngeindsats har udviklet sig kolossalt siden de første spæde skridt blev taget for
tyve år siden. Siden dengang er klynger gået fra noget, man skulle bruge lang tid på at forklare og
(nogle gange forsvare berettigelsen af), til noget, vi i dag opfatter som en selvfølgelig og
uundværlig del af innovations- og erhvervsfremmesystemet.
Men det er vigtigt at huske, at den viden vi i dag har om, hvad der konkret fremmer en god
klyngeudvikling, var helt nyt land for 20 år siden. Der var derfor behov for at eksperimentere og
afprøve forskellige modeller for, hvordan man understøtter opbygningen af stærke
samarbejdsmiljøer, hvor videninstitutioner, virksomheder og offentlige aktører arbejder sammen
om at styrke vækst- og innovationskraften inden for et bestemt område.
Og heldigvis var der både politisk villighed og finansiering til at eksperimentere – særligt i
perioden med Globaliseringsstrategien (2005-2010). Her blev der ligefrem afsat en særlig pulje –
kaldet Åbne midler - dedikeret udelukkende til at afprøve nye samspilsformer. Fantastisk at det
kunne lade sig gøre!
Ikke alle tiltag var i sagens natur lige succesfulde, men også de mindre vellykkede bidrog med
lærefulde erfaringer, hvoraf mange efterfølgende blev indlejret i klynge- og netværksindsatsen.
Det er vigtigt at vi har fortidens erfaringer i erindringen, så vi baserer os på hvad der virker og ikke
gentager samme fejl som tidligere, når fremtidens klyngeindsats skal tilrettelægges.
Det er derfor håbet, at denne historiske analyse af klyngeindsatsens udvikling kan være med til at
fastholde de erfaringer, der blev gjort undervejs, og synliggøre de elementer, der har været
succesfulde og som derfor er værd at holde fast i fremover.
Samtidig er det også vigtigt at være opmærksom på, at klyngeindsatsen (ligesom så mange andre
politiske tiltag) også til en vis grad er et produkt af den fremherskende innovations- og erhvervspoliske dagsorden. Det kan bl.a. aflæses i i forskydninger i prioriteringerne af indsatsen over tid.
Det er derfor et spændende kapitel i den innovationspolitiske historie, som for første gang
fortælles her. Og som jeg personligt har været så heldig at opleve på første hold som koordinator
for klynge- og netværksindsatsen i perioden 2006-2017.
Vidensamarbejde og klyngeindsatser er områder, som REG LAB har beskæftiget sig indgående
med siden 2007, bl.a. i analyserne Videnbroer til Vækst og Policyguide til Klyngeudvikling, og som
sekretariat for Netmatch – den tidligere supportfunktion for de nationale innovationsnetværk.
Jeg skylder en stor tak til nuværende og forhenværende kollegaer - Kresten Olesen, Tina Rud
Mogensen og David Grønbæk - for indsigtsfulde kommentarer og input til teksten.
God fornøjelse med læsningen.
Morten Solgaard Thomsen
REG LAB
Juni 2020
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Indledning
I september 2020 forventes Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet at udpege de klynger, der skal tegne det danske klyngelandskab fremover. Det bliver
et landskab med færre, og større nationale klynger indenfor de væsentlige danske
styrkepositioner. Og for første gang i historien udbydes klyngemidlerne i fællesskab af de to
centrale ministerier inden for innovation og erhvervsfremme.
Vi står hermed på tærsklen til en ny fase i klynge- og netværksindsatsen – ja måske ligefrem et
paradigmeskifte. I den forbindelse er det interessant at kaste et blik tilbage på, hvordan det hele
begyndte for 20 år siden; hvordan klynge- og netværksindsatsen har udviklet sig frem til det, vi
kender i dag, og sidst men ikke mindst, hvilke erfaringer er gjort undervejs.
REG LAB præsenterer derfor her historien om den danske klynge- og netværksindsats. Eller for at
være mere præcis: Historien om den del af klynge- og netværksindsatsen, der er iværksat fra
national side, dvs. fra de ansvarlige ministerier. Der kunne også fortælles en vigtig historie om de
regionale og kommunale indsatser, der er groet nedenfra rundt om i landet og som i høj grad også
har præget klyngeudviklingen i Danmark.
Vi beskriver den udvikling, som den nationale klyngeindsats har gennemgået over de sidste 20 år.
Fra forsøgsordningen Regionale vækstmiljøer i år 2000 over forskellige netværksordninger i
midten af 00’erne, til det samlede program ”Innovationsnetværk Danmark”, der frem til i dag har
haft en central funktion i det nationale innovationssystem som brobygger og matchmaker mellem
forskning og erhvervsliv.
Samtidig er effekterne af klynge- og netværksindsatsen vokset markant over de 20 år i takt med,
at der er udviklet stærke og professionelle klyngeorganisationer og innovationsnetværk. Og de
danske klynger er i dag internationalt anerkendt for deres høje niveau, bl.a. afspejlet i, at hele 14
danske klyngeorganisationer har opnået EU’s Gold Label som dokumentation for excellent
klyngeledelse.
Det er en central pointe, at netværksprogrammets voksende succes i høj grad skyldes en
vedholdenhed over tid, hvor man i modsætning til en del andre programmer ikke har lukket det
efter en periode, men i stedet løbende har videreudviklet og forbedret det på baggrund af de
erfaringer, der blev gjort undervejs.
Man kan overordnet tale om tre faser i klynge-/netværksindsatsens udvikling frem til i dag:
1. Forsøgsperioden – Regionale vækstmiljøer2001-2003:
2. Parallelle netværksordninger 2004-2007
3. Innovationsnetværk: National infrastruktur 2008-2020
I efteråret 2020 starter en ny fase i klyngeindsatsen, når der udpeges et færre antal nationale
klynger indenfor Danmarks styrkepositioner.
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Figur 1. Faserne i klynge-/netværksindsatsens historiske udvikling

I de næste fire kapitler beskrives de historiske faser i programindsatsen. Derefter følger en række
tværgående kapitler, som har fokus på temaer, der har spillet en væsentlig rolle for
klyngeindsatsens udvikling. Afslutningsvis samles op på centrale læringspunkter og erfaringer fra
de sidste tyve års indsats, og der identificeres kritiske succesfaktorer.
Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har gennem hele perioden har været det ansvarlige
ministerium for den nationale klynge- og netværksindsats. Ministeriet hed imidlertid
Videnskabsministeriet i perioden 2001-2011, hvorfor dette navn også bliver anvendt i de første
kapitler, der omhandler denne periode.
I perioden 2002-2014 havde Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsat Rådet for Teknologi og
Innovation (RTI), der var ansvarlig for udmøntningen af midlerne til innovationsfremme, herunder
til klynge- og netværksindsatsen. RTI var sammensat af repræsentanter for industrien,
fagbevægelsen og videninstitutioner, og havde derfor en vigtig rolle i forhold til at præge og sikre
opbakning og forankring af prioriteringerne bredt i samfundet.
For overskuelighedens skyld skelnes i det følgende ikke mellem UFM og RTI, idet rådet trods egen
beslutningskraft var en del af ministeriets organisatoriske set-up.

Hvad menes med klynge og klyngeindsats?
Em klynge kan være opstået og udviklet af aktørerne selv, uden en offentlig støtte. Men her
fokuseres på de klynger og netværk, der indgår i den offentlige klyngeindsats. Den offentlige
støtte går mere specifikt til en klyngeorganisation, så den kan fungere som katalysator og
facilitator for klyngens udvikling.
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For nemheds skyld anvendes i det følgende termen ”klynge” eller ”netværk” om klyngeindsatsens
operatører, selv om det ville være mere præcist at bruge begrebet ”klyngeorganisation”, jf.
definitionerne i boksen næste side.

Kort om de anvendte begreber
Klynge:
Ifølge klyngeforskeren Michael Porter kan en klynge defineres som en geografisk
koncentration af indbyrdes forbundne virksomheder, leverandører og tilknyttede institutioner
(herunder videninstitutioner) inden for et bestemt område. Klynger anses for at øge
produktiviteten, hvorved virksomheder kan konkurrere nationalt og globalt. Inden for klynger
kan virksomheder og institutioner operere mere effektivt og kan dele fælles teknologier,
infrastruktur, arbejdskraft, viden og efterspørgsel.
Klyngeindsats:
Er den offentlige indsats for at styrke udviklingen af forskellige klynger i landet med henblik
på at skabe innovation, vækst og øget produktivitet og eksport. Det offentlige støtter
herigennem konkrete klyngeinitiativer, der organiserer klyngens samarbejde mellem klyngens
forskellige aktører.
Klyngeorganisation:
Gennem klyngeindsatsen støtter det offentlige konkrete klyngeorganisationer, der
organiserer aktørerne i klyngen og leverer services til klyngemedlemmerne (virksomheder,
videnstitutioner, offentlige myndigheder osv.).
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Kapitel 1. Forsøgsordningen Regionale vækstmiljøer
Forsøgsordningen Regionale vækstmiljøer blev
lanceret i 2000 i den daværende S-R-regerings
erhvervsstrategi .dk21., og var et forsøg på at styrke
en afbalanceret udvikling, hvor alle landets regioner
bliver en del af videnssamfundet. Initiativet blev
iværksat af Erhvervsministeriet og udsprang af et
større analysearbejde, der kortlagde de danske
”ressourceområder” (dvs. internt sammenhængende
klynger af brancher i værdikæder) og særlige
regionale styrkepositioner.
Formålet med ordningen var at udvikle særlige kompetencemiljøer inden for de områder, hvor
det regionale erhvervsliv var specialiseret. Det skulle ske ved at regionale
uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter samarbejdede med virksomheder om at udvikle nye
uddannelses- og teknologiske rådgivningstilbud målrettet de regionale erhvervsmæssige
styrkepositioner.
Med et fokus på at opdyrke og styrke de regionale relationer og samarbejder i geografisk
afgrænsede klynger lagde ordningen sig i høj grad op ad Michael Porters tilgang til klynger og
klyngeudvikling. Samtidig var der primært fokus på at skabe regional erhvervs- og
kompetenceudvikling og involvere uddannelsesinstitutioner med korte og mellemlange
uddannelser i indsatsen. Forskningsbaseret innovation og involvering af universiteter var ikke et
centralt formål, men kunne indgå, hvis det vurderedes relevant.
Første ansøgningsrunde af regionale vækstmiljøer blev igangsat mens ordningen stadig var
forankret i Erhvervsministeriet. Det var erhvervsministeren, der afgjorde udbuddet, men med det
daværende Uddannelsesministerium som samarbejdspart. Ordningen vakte stor interesse blandt
regioner (de daværende amter) og kommuner, som involverede sig aktivt i ansøgningsprocessen,
men der var imidlertid kun midler til at imødekomme 6 ansøgninger i første omgang.
Da VK-regeringen tiltrådte i 2001, blev ordningen overført til Uddannelses- og
Forskningsministeriet (det daværende Videnskabsministerium) sammen med de øvrige
innovationspolitiske virkemidler. Videnskabsministeriet gennemførte herefter i 2002 en anden
ansøgningsrunde af vækstmiljøer, hvor der blev godkendt yderligere 11 regionale vækstmiljøer.
Det var et vigtigt kriterium, at der blev skabt en rimelig geografisk spredning i de godkendte
vækstmiljøer, hvilket lykkedes om end med en særlig koncentration i Jylland, hvor 12 ud af 17
vækstmiljøer var lokaliseret, jf. kortet næste side.
Vækstmiljøerne var meget forskellige med hensyn til deres fokus, sammensætning, størrelse og
finansiering, og havde derfor også meget forskellige udviklingsbetingelser. Den statslige bevilling
til det enkelte vækstmiljø lå på mellem fire og seks millioner kr. for en treårig periode. De fleste
vækstmiljøer rettede sig mod at øge udviklings- og innovationskraften i traditionelle erhverv.
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Der blev i 2004 gennemført en evaluering af de regionale vækstmiljøer, som konkluderede, at
forsøgsordningen var lykkedes med at etablere nye perspektivrige netværk og
innovationssamarbejder, som imødekom virksomhedernes behov. Evalueringen pegede dog
samtidig på, at en treårig bevillingshorisont var for kortsigtet, idet de fulde potentialer og
gevinster ved de etablerede vækstmiljøer først kunne forventes opnået efter 5-10 år. Det blev
derfor anbefalet at videreføre ordningen samt de mest velfungerende af de etablerede
vækstmiljøer, men at der samtidig burde ske en professionalisering og målretning af såvel
ordningens design som af de enkelte vækstmiljøer.
Det lykkedes for en hel del af etablerede vækstmiljøer efterfølgende at fortsætte, mens andre
måtte lukke ned. Men vi kan bl.a. takke forsøgsordningen for at have fostret tre af de succesfulde
klynger vi har i dag. Nemlig Lifestyle og Design Cluster i Midtjylland (der udspringer af
vækstmiljøet udviklingscenter for træ og møbel), Robocluster på Fyn samt Offshore-klyngen i
Esbjerg (der nu indgår i det samlede Energy Cluster Denmark).

"Dengang var samarbejdsrelationerne i økosystemerne ikke særlig
veludviklede, og vækstmiljøerne skulle derfor opdyrke helt nyt land. Der blev
brugt meget tid på at mødes og tale sig ind på hinanden. I dag ville vi ikke
finde det acceptabelt med en så lang indflyvningstid, men de regionale
vækstmiljøer var med til at igangsætte den positive udvikling, som har ført til
de stærke økosystemer, vi har i dag."
Bjarne Jensen, daværende projektleder på evalueringen af de regionale vækstmiljøer (Oxford research 2004)
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Kapitel 2. Parallelle netværksordninger
Den næste fase i klyngeindsatsens udvikling blev
præget af, at Videnskabsministeriet etablerede to
forskellige netværksprogrammer, som kørte
parallelt.
Da evalueringen af forsøgsordningen med Regionale
vækstmiljøer forelå, tog regeringen og UFM en
tænkepause i forhold til, om ordningen skulle
videreføres og i givet fald hvordan. Der opstod
således et vakuum i 2004, hvor der var usikkerhed
om videreførelsen, og hvor vækstmiljøerne måtte klare sig for begrænsede midler, mens man
ventede på en afklaring. Afklaringen kom først i 2005, hvor man besluttede at fortsætte
ordningen med visse justeringer under navnet ”Regionale Teknologicentre”.
Parallelt hermed lancerede regeringen et andet netværksinitiativ – ”Højteknologiske netværk” som skulle styrke brobygningen og samspillet mellem universiteter og erhvervsliv.
Højteknologiske netværk
Under overskriften ”Fra tanke til faktura” lancerede regeringen i 2003 en særlig handlingsplan for
at styrke samspillet mellem forskning og erhvervsliv. Målet var, at den offentlige forskning i langt
højere grad skulle nyttiggøres og skabe værdi for erhvervslivet, hvilket også var et vigtigt rationale
for at S-V-regeringen i 2001 etablerede et Videnskabsministerium, der samlede forskning,
universitetsuddannelser og innovation.
Et af de nye initiativer, der udsprang af handlingsplanen, var en ny netværksordning Højteknologiske Netværk. Formålet med den nye ordning var at skabe varige
samarbejdsrelationer mellem forskningsinstitutioner (særligt universiteter) og virksomheder om
forskning og innovation inden for særligt perspektivrige højteknologiske områder som fx ikt, bioog nanoteknologi. Inspirationen kom bl.a. fra England, der på det tidspunkt havde et lignende
højtprofileret netværksprogram.
Hvad er et højteknologisk netværk?
Et højteknologisk netværk er en ramme om samarbejde og partnerskab mellem virksomheder
og videninstitutioner. Netværkene skal skabe mulighed for, at virksomheder og
videninstitutioner i fællesskab kan mødes, udvikle og formidle viden til løsning af teknologiske
problemstillinger. Videnskabsministeriet medfinansierer oprettelsen og driften af netværkene.
Netværkenes opgaver var at lave strategiudvikling, matchmaking og tilbyde
virksomhedsrettede ydelser.
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Videnskabsministeriet gennemførte udbud af højteknologiske netværk i henholdsvis 2005 og
2006. I alt blev 12 højteknologiske netværk etableret, flest med fokus på ikt, energi og
bioteknologi. Netværkene fik i første omgang en toårig bevilling, men blev efterfølgende
forlænget i yderligere 1-2 år. De højteknologiske netværk var som udgangspunkt nationale. Men
til gengæld kunne hvert universitet etablere sit ”eget” netværk, hvilket i nogle tilfælde resulterede
i fagligt overlappende netværk.
Netværkene rådede ikke over egne projektmidler og måtte derfor bruge ekstra kræfter på
efterfølgende at finde anden finansiering for at kunne realisere samarbejdsprojekterne. Det viste
sig at være en udfordring i forhold til at omsætte den gennemførte matchmaking til konkrete
samarbejdsaktiviteter.

Regionale Teknologicentre – en videreførelse af vækstmiljøerne
I 2004 udarbejdede Videnskabsministeriet handlingsplanen ”Viden flytter ud”, der satte fokus på,
hvordan den viden, der blev skabt på universiteterne og de øvrige videninstitutioner i storbyerne,
også kom de øvrige dele af landet til gavn. De regionale vækstmiljøer havde i høj grad dette fokus,
og det var derfor naturligt at lancere en videreførelse af ordningen som et centralt initiativ i
handlingsplanen.
Ministeriet valgte at lancere ordningen under et nyt navn – Regionale Teknologicentre – for at
signalere, at der nu blev lagt større vægt på brobygning og samspil med forskning og teknologi i
netværkene/centrene.
Formålet med de Regionale teknologicentre
Det overordnede formål med de regionale teknologicentre var at styrke videnbaseret vækst
og udvikling i regionerne uden for landets storbyer. Mere konkret skulle de regionale
teknologicentre medvirke til:
•

•

•

At der etableres kompetence- og videnmiljøer, der kan styrke innovation og vækst inden
for de erhvervsområder, hvor regionerne uden for storbyerne har særlige styrker og
udviklingspotentialer.
At der skabes stærke samarbejdsrelationer mellem virksomheder i områder uden for
storbyerne og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, GTS-instituter og andre
videnmiljøer, der har betydning for det regionale erhvervslivs udvikling
At forsknings- og uddannelsesinstitutionerne får mulighed for at spille en større rolle i den
regionale erhvervsudvikling.
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Retningslinjerne for ordningen blev justeret i overensstemmelse med det øgede fokus på
brobygning og samspil med forskning. De væsentligste ændringer var at indføre krav om
deltagelse af universiteter i partnerkredsen (i vækstmiljøerne behøvede universiteter ikke at
deltage), samt at centrenes aktiviteter i højere grad skulle have fokus på at etablere FoU- og
innovationsprojekter, hvor der i vækstmiljøerne var et større fokus på udvikling af (særligt
erhvervsfaglige) kompetence-og uddannelsestilbud.
Ændringerne var dog ikke større end, at der reelt var tale om en videreførelse af Vækstmiljøordningen. Det var derfor også relativt nemt for de fleste af de eksisterende vækstmiljøer at
tilpasse sig de nye krav og søge om videreførelse.
Mens Videnskabsministeriet var i gang med at forberede første ansøgningsrunde af regionale
teknologicentre, blev der truffet en politisk beslutning, der fik betydelige konsekvenser for
udbuddet. Op til folketingsvalget i 2005 lukkede et stort slagteri i Nordjylland, og med udsigten til
færre arbejdspladser lovede regeringen at afsætte en særlig hjælpepakke på 200 mio. kr. til at
stimulere vækst og udvikling i Nordjylland. Heraf skulle Videnskabsministeriet bidrage med 35
mio. kr., og pengene skulle tages fra bevillingen til regionale teknologicentre, der var den eneste
regionalt orienterede ordning i ministeriet.
Det betød, at ca. halvdelen af den samlede pulje, der var til rådighed til udbuddet, skulle
øremærkes til teknologicentre i Nordjylland. Der blev som følge heraf gennemført en særlig
forhandlingsproces parallelt med udbuddet, der resulterede i, at der blev bevilget midler til fire
regionale teknologicentre i Nordjylland for perioden 2006-2010. Alle fire centre havde hjemsted
på Aalborg Universitet.
Da det ordinære udbud af teknologicentre skulle afgøres, så VTU sig nødsaget til at fordele de
resterende 35 mio. kr. ”tyndere ud” end oprindelig tænkt, for at kunne imødekomme en rimelig
andel af de gode ansøgninger, der var modtaget fra resten af landet. Denne løsning betød, dels at
der blev givet små bevillinger til de syv regionale vækstmiljøer, der blev videreført som
teknologicentre, og dels at de i første omgang kun fik en toårig bevilling (fra 2006-2008). Man kan
derfor konstatere, at Teknologicenter-ordningen fik en noget turbulent opstart.
Alligevel blev der bevilget midler til i alt 13 teknologicentre, inklusiv de fire i Nordjylland.
Teknologicentrene blev endnu mere geografisk koncentreret i Jylland end vækstmiljøerne. 10 ud
af 13 havde hjemsted i Jylland, mens Fyn og Sjælland kun husede et center hvert. Til gengæld
lykkedes det også Bornholm at få et teknologicenter med fokus på turisme og oplevelsesøkonomi.

” Tiden som regionalt teknologicenter husker jeg først og fremmest som en
pionértid, men også tiden hvor vi grundlagde hele robotklyngens succes ved
at formulere en række store innovationsprojekter. Det regionale
teknologicenter gav os den fornødne basisfinansiering til at opretholde et
fokus på klyngeopbygning”.
Bjarke Nielsen, daværende netværksleder for RoboCluster
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Regionale IKT-kompetencecentre
Foruden de to netværksordninger gennemførte regeringen i perioden 2002-2008 en særlig iktindsats i Vestdanmark. Som led heri blev der etableret fire regionale ikt-kompetencecentre på
universiteter i Vestdanmark - henholdsvis i Aalborg, Aarhus, Odense og SDU’s afdeling i
Sønderborg.
Formålet med indsatsen var at styrke udbredelsen og anvendelsen af den nye ikt-forskning i
erhvervslivet uden for Hovedstadsregionen. IKT-kompetencecentrene havde fokus på at skabe
forsknings- og udviklingssamarbejde mellem virksomheder uden for de store byer og IKTvidenmiljøerne på de vestdanske universiteter. Selv om IKT-kompetencecentrene ikke direkte var
en netværksordning, havde den et lignende formål med at skabe innovationssamarbejde mellem
universiteter og en større gruppe af virksomheder, og derfor blev den – som vi skal se i næste
kapitel – også integreret i det nye samlede program for innovationsnetværk, der blev skabt i 2008.

Regeringens globaliseringsstrategi: Forslag om nyt matchmaker-initiativ
I forbindelse med regeringens lancering af den ambitiøse Globaliseringsstrategi i 2006, blev der
foretaget et grundigt servicetjek af de eksisterende innovationspolitiske virkemidler, herunder
netværksordningerne. Konklusionen var, at der ikke var behov for at etablere nye
netværksordninger, men at styrke de eksisterende. I Globaliseringsstrategien blev der derfor
lanceret en sammenlægning af bevillingerne til de eksisterende netværksvirkemidler i én fælles
pulje.
Ikke desto mindre indeholdt strategien også en idé om et nyt særligt ”matchmaker-initiativ”.
Idéen var, at der skulle udpeges et antal matchmakere, som skulle opsøge og samle de bedste
forskere og erhvervsfolk og igangsætte samarbejdsprojekter mellem virksomheder og
forskningsinstitutioner. Det vil sige i bund og grund det, som allerede foregik i de eksisterende
netværksordninger, men som åbenbart ikke var tilstrækkeligt synligt. VTU gennemførte på den
baggrund en analyse, der viste, at de eksisterende netværksordninger allerede rummede de
efterspurgte matchmaker-funktioner, men at de samtidig med fordel kunne udvikles og styrkes
yderligere. VTU besluttede derfor at integrere matchmaker-initiativet (og de midler, der var afsat
hertil på Finansloven) i det nye sammenlagte innovationsnetværksprogram. Og dermed holde fast
i den forenklingsproces, der var påbegyndt, og som vi skal høre mere om i kapitel 3.

Opsamling
De højteknologiske netværk og regionale teknologicentre udsprang af forskellige politiske
målsætninger: Hvor førstnævnte udsprang af et ønske om at styrke den kommercielle
nyttiggørelse af universiteternes forskning i erhvervslivet (”Fra forskning til faktura”), havde
teknologicentrene et regionalpolitisk formål; nemlig at medvirke til at videninstitutionernes viden
også skabte vækst og udvikling i virksomhederne uden for universitetsbyerne (”Viden flytter ud”).
En anden principiel forskel var, at de højteknologiske netværk først og fremmest tog
udgangspunkt i universiteternes forskningsmæssige styrker (”udbudssiden”), mens
teknologicentrene i højere grad tog udgangspunkt i regionalt funderede erhvervsmæssige
styrkepositioner eller klynger (”efterspørgselssiden”). Endelig var der også forskelle i det
teknologiske/faglige fokus, hvor de højteknologiske netværk (som navnet indikerer) havde fokus
12
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på de nye, avancerede teknologiområder, mens teknologicentrene havde et bredere teknologisk
sigte, og det var også muligt at fokusere på ”blødere” områder så som turisme (selv om
ordningens navn måske ikke så tydeligt indikerede dette).
Men når det er sagt, var der samtidig på det operationelle plan væsentlige ligheder mellem de to
ordninger. Det var i høj grad de samme konkrete virkemidler, redskaber og aktiviteter som de
godkendte netværk og centre kunne iværksætte for bevillingen: dvs. organisering af samarbejdet
samt gennemførelse af matchmaking- og videnspredningsaktiviteter. En væsentlig forskel var dog,
at de regionale teknologicentre også havde midler til at igangsætte konkrete mindre
pilotprojekter som opfølgning på matchmakingen, mens dette ikke var tilfældet for de
højteknologiske netværk.
Som det fremgår, var perioden præget af, at man afprøvede forskellige typer af
netværksordninger og virkemidler i forhold til at styrke samspillet mellem videninstitutioner og
virksomheder, og med et særligt fokus på de små og mellemstore virksomheder. I sagens natur
var det ikke alt, der var lige succesfuldt. Men alle ordninger bidrog med værdifulde erfaringer og
læringspunkter til den videre programudvikling.
Efterhånden opstod der også et behov for at skabe et samlet overblik over de klynge- og
netværkstilbud, som virksomheder og videninstitutioner kunne benytte sig af. Det overblik blev
tilvejebragt i 2008 i en håndbog, der beskrev alle de eksisterende 27 netværk, kompetence- og
teknologicentre under det nye samlede navn Innovationsnetværk. Her blev det samtidig tydeligt
for alle, at der var betydelige overlap mellem flere netværks og centres faglige fokus. Alene på itområdet fandtes der i 2008 syv netværk og centre.
Hvordan processen med at forenkle klyngelandskabet videre forløb og hvordan det nye samlede
program for innovationsnetværk kom til at se ud, ser vi nærmere på i næste kapitel.
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Kapitel 3. Innovationsnetværk Danmark
– et samlet program og national infrastruktur
Som vi så i sidste kapitel blev der i
Globaliseringsstrategien fra 2006 lanceret et
politisk ønske om at forenkle
innovationsindsatsen ved at sammenlægge
forskellige ordninger, der havde til formål at
fremme samspil og netværk mellem
videninstitutioner og virksomheder.
Videnskabsministeriet fik til opgave at
gennemføre sammenlægningen, og
besluttede på den baggrund at fusionere de
tre eksisterende netværksordninger - Regionale teknologicentre, højteknologiske netværk og
regionale IKT-centre - i et samlet program, der fik navnet Innovationsnetværk Danmark.
Det samlede program baserede sig på tankegangen fra både regionale teknologicentre og
højteknologiske netværk. Fra de højteknologiske netværk videreførtes rationalet om, at
netværkene skulle være nationale og bestå af de førende videninstitutioner og virksomheder. Fra
de regionale teknologicentre videreførtes formålet om at adressere en bredere SMV-målgruppe
og have fokus på alle former for styrkepositioner, dvs. både høj- og lavteknologiske områder samt
bredere tværfaglige områder (hvor de højteknologiske netværk havde et mere snævert fokus).
Bortfaldet af det regionale formål blev ikke genstand for særlig politisk opmærksomhed, heller
ikke fra regional side. Formentlig fordi regionerne på dette tidspunkt havde fået deres egne
udviklingsmidler og var begyndt at etablere regionale klynger.
Hvad er et innovationsnetværk?
Et innovationsnetværk er en forpligtende ramme for samarbejde, videndeling og videnudvikling mellem
virksomheder, videninstitutioner og andre relevante aktører inden for en sektor eller et fagligt eller
teknologisk område. Det er afgørende, at der inden for netværkets fokus er betydelige erhvervsmæssige
innovations- og vækstpotentialer, at der er en betydelig virksomhedsmålgruppe, samt at danske
videninstitutioner besidder relevant viden inden for området.
Netværkene skal skabe øget videndeling og samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, der
fører til innovation og videnbaseret vækst. De har særlig fokus på at involvere SMV’er i
vidensamarbejder, herunder SMV’er uden tidligere erfaring med at samarbejde med videninstitutioner.

Samtidig blev tankegangen om, at innovationsnetværk udgør en fast del af infrastrukturen i
innovationssystemet introduceret. Det indebar en anerkendelse af, at innovationsnetværkene
udfylder en vigtig brobygningsfunktion i innovationssystemet – og ikke mindst en erkendelse af, at
der er tale om en funktion, som der mere permanent er behov for. Hermed gik man endegyldigt
bort tanken om, at netværk var et midlertidigt projektvirkemiddel, hvor netværkene blot i en
periode skulle nedbryde barrierer for samspillet mellem videninstitutioner og SMV’er.
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Dette var ikke mindst en erkendelse af, at det kan tage rigtig lang tid at opbygge velfungerende og
kompetente netværksorganisationer. Tankegangen var derfor, at der gennem en vedvarende
opbygning og udvikling af professionelle netværksorganisationer effektivt kan nedbrydes barrierer
for videnspredning, samarbejde og innovation, hvorved der opnås større samlet effekt af de
offentlige investeringer i innovationssystemet.
Netværkenes infrastrukturfunktion blev dog først endeligt cementeret i 2013/2014 i den nye lov
om teknologi og innovation, der fulgte af beslutningen om at opdele innovationsindsatsen i
henholdsvis innovationsprojekter (som blev placeret i den nye Innovationsfond) og
innovationsinfrastruktur (som forblev i UFM).
Ambitionen var, at infrastrukturen skulle bestå af store, landsdækkende netværk, der samlet set
imødekommer væsentlige behov i danske erhvervsliv. Det blev tydeliggjort at, man fremover ville
anlægge en strategisk betragtning på den samlede netværksstruktur og ikke acceptere væsentlige
overlap mellem netværkene.
Af retningslinjerne for Innovationsnetværk fra 2008 fremgik det således, at ”netværkene skal
være i stand til at spille en landsdækkende rolle, hvilket indebærer etablering af et professionelt
og kompetent sekretariat, der er i stand til at nå ud til – og servicere – mange virksomheder. Det
betyder også, at to netværk inden for samme målgruppe og emne ikke vil kunne opnå støtte.”
Endvidere blev det forventet, at netværkene fremover skulle fungere som en samlet indgang for
virksomheder til alle de centrale videninstitutioner inden for netværkets fagområde. Dette krav
indebar da også, at de fleste netværk øgede antallet af universiteter, øvrige
uddannelsesinstitutioner og GTS-institutter i partnerkredsen.
Endelig blev der lagt vægt på, at netværkene som infrastruktur skulle påtage sig en koordinerende
rolle og skabe sammenhæng i den samlede forsknings- og innovationsindsats inden for
netværkets område. En forudsætning for at kunne udfylde denne rolle var at netværket opnåede
bred anerkendelse hos de centrale forsknings- og innovationsaktører, og derfor blev det også
forventet, at netværkene foruden at have et godt overblik over den samlede indsats, også havde
en tæt dialog og samarbejde med alle relevante aktører.
Dette var et meget ambitiøst krav og selvsagt noget, der ville tage tid at opnå. For at fremskynde
denne udvikling gjorde VTU det til et af vurderingskriterierne, at netværkene skulle redegøre for
deres placering i innovationssystemet og hvordan de vil medvirke til at skabe sammenhæng i
indsatsen.
Der skulle undervejs naturligt nok arbejdes med at skabe en forståelse af den nye
netværksinfrastrukturs placering i det samlede innovationspolitiske system. Der har derfor været
behov for at tydeliggøre rollefordelingen og samarbejdsflader mellem netværkene og andre
aktører i innovationssystemet. Bl.a. blev der gennemført grundige dialogprocesser med
erhvervsorganisationerne og GTS-instiutterne, som begge er centrale samarbejdspartnere og
deltagere i netværkene. Det har ikke blot ført til en mere tydelig afklaring af aktørernes forskellige
kerneopgaver mellem aktørerne, men også styrket samarbejdsrelationerne og
erhvervsorganisationernes og GTS-institutternes deltagelse i netværkenes styrende organer.
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Netværkenes aktiviteter
Innovationsnetværkene tilbyder en vifte af aktiviteter, som skal styrke samspillet mellem
virksomheder og videninstitutioner om forskning, udvikling og innovation. Grundlæggende er der fem
hovedkategorier af aktiviteter:
1) Matchmaking og videndeling (fx workshops og tematiske undernetværk)
2) Samarbejdsprojekter (fx innovationsprojekter ml SMV’er og videninstitutioner)
3) Kompetenceudvikling (fx kurser og sparring)
4) Formidling (fx konferencer og seminarer)
5) Internationalisering (fx samarbejdsprojekter med udenlandske klynger og videninstitutioner)
Herudover udarbejder netværkene også analyser med henblik på at identificere målgruppens aktuelle
og fremtidige innovationsbehov, samt udvikler strategier for at prioritere indsatsen i forhold hertil.

Ansøgningsrunderne i 2008 og 2010
Det nye netværksparadigme blev implementeret i perioden 2008-2010, hvor VTU gennemførte to
ansøgningsrunder. Her lykkedes det at gennemføre den vanskelige øvelse med at sammenlægge
overlappende, mindre (og i nogle tilfælde regionale) netværk til færre, nationale netværk med
større kritisk masse. Reduktionen var mest udtalt på it-området, hvor alle fire regionale iktkompetencecentre fra den særlige ikt-indsats samt to højteknologiske netværk blev lagt sammen i
ét samlet nationalt it-innovationsnetværk med navnet InfinIT. Også inden for biotek og fødevarer
blev der lagt netværk sammen. Samtidig voksede bevillingen til de enkelte netværk fra
gennemsnitligt 2-2,5 mio. kr. til 4-5 mio. kr. pr år.
Selv om mange af de godkendte innovationsnetværk tog udgangspunkt i og byggede videre på
eksisterende teknologicentre og højteknologiske netværk, skete der samtidig en markant
styrkelse og fornyelse af strukturen. De mange sammenlægninger gjorde det nemlig muligt at få
plads til nye netværk inden for områder, som hidtil ikke have været dækket særligt godt, bl.a.
service og byggeri. Og der blev også mulighed for at etablere netværk inden for nye spirende
områder så som lyd, lys, animation og branding.
Dermed fik man en netværksstruktur med en markant bredere erhvervsmæssig dækning end før.
Dette kunne også aflæses i netværkenes virksomhedsdeltagelse, der voksede til det tredobbelte i
perioden 2006-2012 trods reduktionen i antallet af netværk fra 36 til 221.
Samtidig indebar infrastruktur-tilgangen, at VTU i større grad begyndte at prioritere bredt
dækkende og tværsektorielle/tværfaglige netværk. Dels for at understøtte en samlet bredere
erhvervsmæssig dækning og dels for at opdyrke nye, tværfaglige samarbejdsrelationer, da man
var blevet opmærksom på, at her var innovationspotentialet særligt stort og uopdyrket.
Et godt eksempel var det nye Livsstils-netværk, der blev etableret med udgangspunkt i det
oprindelige, og traditionelle træ- og møbelnetværk, men som blev udvidet markant både fagligt
og branchemæssigt med tekstil- og modeområdet, fordi der kunne ses store synergi- og
1

Nemlig fra ca. 2.400 i 2006 til ca. 7.400 i 2012, Jf. performanceregnskabet for innovationsnetværkene
2013.
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vækstmuligheder i krydsfeltet mellem disse brancher. VTU besluttede også at etablere et samlet
netværk inden for transport i stedet for at støtte to forskellige ansøgninger med fokus på
henholdsvis maritim og landtransport/logistik. Igen var rationalet – udover at skabe større kritisk
masse – at understøtte sammenhæng og synergi i udviklingen på tværs af de forskellige
transportformer.
De 22 godkendte innovationsnetværk 2010

De tre netværk markeret med * er samfundspartnerskaber – en særlig slags netværk, som beskrives i kapitel 4.

Ansøgningsrunden i 2014 og tværgående strategiske satsninger i 2016
Hidtil var der blevet gennemført ansøgningsrunder for innovationsnetværk hvert andet år, hvor
bevillingsperioden for ca. halvdelen af netværkene udløb. Denne forskudte praksis betød, at det
kun var halvdelen af netværkene, der var i konkurrence ved hvert udbud, hvilket gjorde det
vanskeligt at sikre en hensigtsmæssig faglig spredning i den samlede infrastruktur og undgå
overlap.
Det blev derfor besluttet, at fra 2014 skulle alle netværk følge samme fireårige bevillingsperiode,
og at der fremover kun ville blive gennemført udbud hvert fjerde år. Samtidig blev det
netværksmidlerne på finansloven reserveret, så der var sikret dobbelt så mange midler til de store
udbud hvert fjerde år.
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Ved netværksudbuddet i 2014 var det således muligt for første gang at vurdere alle
netværksansøgninger samtidig. Dette stillede krav om en ekstra grundig vurderingsproces, og der
blev derfor introduceret en to-fase-model med en prækvalifikationsrunde, hvor de potentielt
egnede netværk fik lov til at gå videre og udarbejde en mere uddybende ansøgning.
Udbuddet i 2014 resulterede først og fremmest i en konsolidering af den eksisterende
netværksstruktur, men der blev også plads til en række væsentlige justeringer og nye netværk
inden for avanceret produktion, finans-it, medico og materialeteknologi (sidstnævnte var en
sammenlægning af de tidligere netværk inden for aluminium og plast). Den væsentligste fornyelse
var imidlertid en langt mere omfattende brug af de stærkeste regionalt forankrede klynger som
operatører for netværk, jf. boksen nedenfor. Her blev derfor taget et vigtigt skridt i forhold til at
styrke sammenhængen og synergien mellem den nationale og regionale klynge- og
netværksindsats.
Regionale klynger, der blev vært for et nationalt innovationsnetværk i 2014
Fem af de seks nye, nationale innovationsnetværk, der blev godkendt i 2014, blev drevet af
veletablerede klyngeorganisationer, som regionerne havde understøttet udviklingen af. Det
drejede sig om
•
•
•
•
•

Medtech (en sammenslutning af tre regionale netværk/klynger støttet af henholdsvis
Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland).
Welfare Tech (støttet af Region Syddanmark)
Smart Energy (støttet af Region Syddanmark)
Avanceret produktion (CenSec støttet af Region Midtjylland)
Finans-it (støttet af Region Hovedstaden)

Det samlede antal innovationsnetværk forblev dog 22 efter udbuddet i 2014. Dermed blev den
drastiske reduktion i antallet af netværk, som var stillet i udsigt ved annonceringen af udbuddet,
ikke realiseret. Det skyldes, at det var vanskeligt for ministeriet at prioritere mellem de mange
ansøgninger med høj kvalitet, og hvoraf mange repræsenterede betydningsfulde brancher for
landet. Det medførte en vis skuffelse hos de netværk, der blev godkendt, idet de ikke opnåede
den stigning i bevillingen, som der oprindelig var lagt op til, når færre netværk skulle dele
midlerne. Det lykkedes dog ministeriet at finde ekstra midler i 2016, der gjorde det muligt at
toppe netværkenes bevillinger en smule op.
I perioden blev der også i stigende grad fokuseret på, at der kunne skabes tværfaglige synergier
og innovation ved at netværkene samarbejdede på tværs om at bringe deres viden og
virksomheder i spil til at tackle forskellige udfordringer. Ved ansøgningsrunden i 2014 blev der
således beskrevet adskillige fælles aktiviteter mellem netværkene. Eksempelvis et samarbejde
mellem Lifestyle & Design Cluster og RoboCluster om at udvikle en syrobot, og et samarbejde
mellem Food Network og Dansk Materiale Netværk om at udvikle mere bæredygtige
fødevareemballager.
Dette kulminerede med, at UFM i 2016 gennemførte et særopslag, hvor der blev udbudt midler til
at gennemføre strategiske netværkssatsninger inden for cirkulær økonomi, droner og digital
sikkerhed – alle områder som regeringen havde aktuelt politisk fokus på. I opslaget blev der stillet
krav om at flere relevante innovationsnetværk skulle gå sammen om at gennemføre satsningerne.
Det største og mest tværgående konsortium blev etableret inden for cirkulær økonomi, hvor fem
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innovationsnetværk gik sammen i National Cirkulær Hub med ambitionen aktivere en
begyndende systematisk cirkulær omstilling af Danmark. De deltagende netværk dækkede en
række centrale erhverv, bl.a. Tekstil & Træ, Bygge & Anlæg, Plast & Emballage og Landbrug &
Fødevarer, og kunne derfor arbejde med innovation i hele værdikæder. De strategiske satsninger
varede kun i 2017-2018. Herefter var det tanken, at indsatserne skulle videreføres indenfor de
enkelte netværks ordinære bevillinger.
De strategiske satsninger var samtidig et middel til at undersøge, om der var behov for at etablere
helt nye netværk inden for særlige områder, eller om de i stedet kunne dækkes gennem
tværgående netværkssamarbejder. Der var bl.a. et politisk ønske om at etablere et særligt dronenetværk, hvilket i stedet blev realiseret gennem et samarbejde mellem eksisterende relevante
innovationsnetværk.
Opsamling: Innovationsnetværk – en infrastruktur for brobygning i innovationssystemet
Overgangen til Innovationsnetværksprogrammet i 2008 og introduktionen af tankegangen om, at
innovationsnetværk udgør en fast del af infrastrukturen i det danske innovationssystem, blev en
milepæl i programmets udvikling.

”Da vi etablerede Innovationsnetværks-programmet og fik luget ud i en
masse små og fragmenterede initiativer, begyndte vi for alvor at kunne
realisere potentialerne i netværksinstrumentet. Og det lykkedes samtidig at
skabe et helt nyt mindset omkring nødvendigheden af at have en effektiv
struktur for matchmaking og samspil mellem forskning og de mindre
virksomheder”.
Thomas Alslev Christensen, daværende kontorchef for Innovationspolitisk Kontor i Uddannelses- og
Forskningsministeriet og ansvarlig for netværksprogrammet.

Introduktionen af infrastruktur-tankegangen betød, at det nu var en erklæret hensigt, at de
dygtige og perspektivrige netværk skulle have lov at fortsætte, hvis de kunne påvise et fortsat
udviklingspotentiale. Der blev dog samtidig lagt vægt på, at innovationsnetværkene er en fleksibel
infrastruktur, hvor der ved hver ansøgningsrunde var mulighed for både at lukke netværk og
optage nye netværk. Der blev således fastholdt en reel konkurrence, hvor nye netværk havde
mulighed for at erstatte eksisterende netværk, hvilket også skete ved hver ansøgningsrunde.
Lige siden begyndelsen har programmet rummet en stor mangfoldighed af forskellige typer af
klynger og netværk. Strukturen omfatter således både Smalle netværk, som fokuserer på ét
specifikt branche- eller teknologiområde, samt brede netværk, som fokuserer på mange brancher
og flere teknologier eller temaer, og som typisk har en stor målgruppe. Der også forskelle på hvor
forskningsorienterede de forskellige netværk er. Nogle netværk er universitetsforankrede
netværk og bidrager især i de tidlige faser af innovationskæden. Andre er forankret i
erhvervsklynger, og er mere koncentreret om aktiviteter, der lægger lidt længere henne i
innovationskæden.
Der har derfor jævnligt affødt diskussioner af, hvilken type netværk, der skaber de bedste
resultater. En evaluering fra 2016 konkluderede, at alle de ovennævnte typer af netværk skaber
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effekter for virksomhederne, men at der er betydelige forskelle i værdiskabelsen2. En væsentlig
forskel er, at antallet af virksomheder, der oplever effekter, er størst i de brede netværk, idet de
involverer langt den største gruppe virksomheder i aktiviteterne. Til gengæld er effekten pr.
virksomhed – generelt set – størst i de smallere netværk, hvor der kan bruges flere ressourcer på
at imødekomme den enkelte virksomheds behov. Man kan derfor ikke generelt udlede at den ene
type netværk skaber større effekter end den anden.

2

Iris Group: Evaluering af centrale elementer i Innovationsnetværks Danmark-programmet, 2016
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Kapitel 4. Konsolidering og overgangsfase
Perioden 2016-2020 blev særlig præget af et
stort politisk fokus på at forenkle erhvervs- og
innovationsfremmeindsatsen. Det kom også til
at præge netværksprogrammet og
ansøgningsrunden i 2018, som vi skal se i det
følgende afsnit.

Forenkling af erhvervsfremmesystemet og
klyngeindsatsen
Op gennem 00’erne og 10’erne havde nogle
erhvervsorganisationer jævnligt kritiseret innovations- og erhvervsfremmesystemet for at være
en ”jungle”, hvor virksomhederne har svært ved at overskue mulighederne, navigere i, og finde
den rette indgang til systemet. Det førte til, at regeringen i 2016 igangsatte et eftersyn af
erhvervsfremmesystemet (som også omfattede innovationsområdet).
På klynge- og netværksområdet vurderede eftersynet, at der med over 50 var for mange klynger
og netværk, specielt fordi der kunne konstateres tematisk overlap mellem flere af dem, ikke
mindst på fødevare- og sundhedsområderne, hvor der blev identificeret henholdsvis 9 og 7
klynger/netværk. Eftersynet anerkendte dog samtidig, at det tværgående myndighedssamarbejde
i Klyngeforum havde ført til øget koordinering mellem stat, regioner og kommuner, men altså ikke
til en reduktion af det samlede antal klynger/netværk3.
På baggrund af eftersynet nedsatte regeringen et forenklingsudvalg, der skulle udvikle konkrete
modeller for et forenklet erhvervsfremmesystem. Udvalgets anbefalinger var udgangspunktet for
den politiske aftale mellem regeringen og DF om forenkling af erhvervsfremmesystemet, der blev
præsenteret i maj 2018.
Aftalen indebærer en omfattende omkalfatring af hele systemet. Dels på det politiske niveau,
hvor antallet af ansvarlige niveauer reduceres fra tre til to, og hvor regionerne fremover ikke
længere skal beskæftige sige med erhvervsfremme. I stedet etableres en Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse, der erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd,
som nedlægges. Og dels på det operationelle niveau, hvor det bl.a. fremgår, at antallet af
offentligt finansierede klynger og netværk skal reduceres til 10-12 styrkepositioner og et mindre
antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder. Det bagvedliggende rationale
er, at hvis kvaliteten skal sikres og udbyttet for virksomhedernes øges, er det nødvendigt at samle
kræfterne.
Endvidere stilles der i aftalen krav om, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelsesog Forskningsministeriet fremover skal samarbejde om klyngeindsatsen, herunder hvilke
erhvervs- og teknologiområder, der bør udbydes klyngemidler til. Erhvervsfremmereformen har
virkning fra primo 2019.

3

Klyngeforum er beskrevet i kapitel 5.
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Ansøgningsrunden 2018
Da næste ansøgningsrunde for innovationsnetværkene skulle opslås i 2018, var fokus naturligt
nok på at påbegynde den tilpasning af netværksstrukturen, som var besluttet i den politiske aftale
om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Der blev derfor kun uddelt midler for en toårig
periode, så de eksisterende netværk havde mulighed for at blive forlænget frem til 2020, hvor den
nye fælles klyngeindsats med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skulle begynde. Og det blev
meldt ud, at man forventede at give bevilling til et færre antal netværk end de daværende 22.
Beslægtede netværk og klyngeorganisationer blev allerede nu opfordret til at lægge sig sammen
og der blev lagt vægt på, at de innovationsnetværk, der får støtte, bidrager til en enkel og
overskuelig struktur, til national sammenhæng og koordinering inden for deres respektive
områder.
Resultatet blev, at UFM godkendte 17 innovationsnetværk til at modtage bevilling for perioden
2019-2020. Enkelte netværk fulgte opfordringen og lagde sig sammen. Bl.a. fusionerede to
netværk på velfærds- og medicotekområdet, og Innovationsnetværket for fødevarer inddrog de
andre store fødevareklynger i et samlet Danish Food Innovation. Endvidere modtog nogle af
netværkene en ekstra bevilling fra Erhvervsministeriet, der var øremærket til at de skulle
fortsætte konsolideringsprocessen (dvs. sammenlægningsprocessen) frem mod næste
ansøgningsrunde i 2020.
De 17 netværk fremgår af tabellen nedenfor. Det er således de 17 landsdækkende
innovationsnetværk, som til og med 2020 udgør det danske netværkslandskab.
Oversigt over godkendte innovationsnetværk 2019-2020
Område
Navn
Produktion
Made - Innovationsnetværk for fremtidens Produktion
Lifestyle & Design Cluster
RoboCluster
Dansk Materiale Netværk
Innovationsnetværket for Sikkerhed
Energi
Energy Innovation Cluster
Innovationsnetværk for Bioressourcer
Innovationsnetværk Smart Energy
Miljø
Innovationsnetværk for Miljøteknologi
Sundhed
BioPeople
Danish Healthtech
Fødevarer
Danish Food Innovation
Byggeri
InnoByg
IT
Innovationsnetværk for IT (InfinIT)
Smart City Cluster
Transport
Transportens Innovationsnetværk
Turisme
Innovationsnetværk for oplevelseserhvervene

Det er karakteristisk, at langt de fleste netværk efterhånden har eksisteret i mere end ti år – nogle
endda i tæt på tyve. Og de netværk, der er kommet til siden 2010, har ydermere næsten alle en
fortid som regionalt finansieret klynge, og har dermed også en lang historik. Dette understreger
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pointen om, at det tager tid at opbygge stærke netværk og klyngeorganisationer, og at det derfor
giver god mening at bygge videre på det veletablerede frem for at starte helt forfra.
Figuren nedenfor illustrerer, hvor længe hver af de 17 innovationsnetværk har været en del af
den nationale klynge- og netværksindsats. Som nævnt viser figuren ikke, at nogle af netværkene
endvidere har været regionalt finansierede klynger i længere tid.

Figur. De nuværende innovationsnetværks historik i den nationale klyngeindsats
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Ansøgningsrunden 2020 – et nyt kapitel skal skrives
Dette bringer os frem til den (i skrivende stund) igangværende ansøgningsrunde for finansiering af
klynger, der afgøres i august 2020. I februar 2020 lancerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
sin nye strategi for erhvervsfremme. Her fremgår det bl.a., hvilke erhvervs- og teknologiområder,
der fra 2020 kan gives offentligt tilskud til én klyngeorganisation pr. område. Det drejer sig om
følgende 12:
De 12 styrkeområder, der kan søges om klyngebevilling indenfor
Styrkepositioner

Spirende områder

Miljøteknologi
Energiteknologi

Robot- og droneteknologi
Animation, spil og film

Fødevarer og bioressourcer
Maritime erhverv og logistik
Life science og velfærdsteknologi
Byggeri og anlæg
Design, mode og møbler
Avanceret produktion
Digitale teknologier
Finans og fintech

Den 6. marts 2020 annoncerede DEB og UFM den fælles ansøgningsrunde under overskriften
”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”. Et centralt element i opslaget
er, at hvor UFM og regionerne før havde det med at opbygge parallelle klynger/netværk, vil UFM
og DEB nu udpege og finansiere klynge-organisationerne i fællesskab
Derudover indeholder opslaget flere væsentlige ændringer i forhold til tidligere praksis:
For det første er der som forventet angivet hvilke konkrete styrkepositioner, der ønskes klynger
indenfor. Det er første gang i klyngeprogrammets historie, at man så konsekvent anvender en
top-down tilgang og udpeger de specifikke områder, som man ønsker at tilgodese. Det indebærer
naturligvis også, at der er andre erhvervsområder, som man har fravalgt, fordi de ikke anses for
styrkeområder. Fokuseringen forstærkes yderligere af, at man kun ønsker at støtte én klynge per
styrkeposition, dvs. i alt 12.
Endvidere bliver det spændende at se, hvor mange spirende klyngeområder, man ønsker at støtte
i de kommende år, udover de 12 etablerede. Klyngeudvikling gror ofte ”nedefra”, når ildsjæle
tager initiativ til at samle en kreds af virksomheder og andre partnere om at skabe noget, de
brænder for. Sådan er flere af de nuværende stærke klynger oprindelig startet.
For det andet får programmet en hidtil uset finansiel volumen. I alt forventer DEB og UFM at
afsætte ca. 640 mio. kr. over de næste fire år og de enkelte klyngeorganisationer forventes at
opnå en fireårig bevilling på mellem 20 og 80 mio. kr.4 Vi kan således forvente at få nogle
nationale ”superklynger” med stor kritisk masse og højt aktivitetsniveau. Klyngeprogrammet har
altid haft et højt ambitionsniveau, og denne gang er de høje ambitioner også ledsaget af
tilsvarende høje bevillinger. Der er således et godt grundlag for, at de store forventninger til de

4

De klynger/netværk, der tidligere både fik nationale og regionale midler, havde dog også en stor volumen,
men nu er der mulighed for, at flere klynger kan opnå en større kritisk masse.
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udpegede klynger om at levere endnu stærkere resultater og skabe endnu større effekter for
deres respektive økosystemer, kan indfris.
Endelig for det tredje er der foretaget nogle markante ændringer i begrebsbrugen i opslaget.
Indsatsen lanceres nu som et klyngeprogram og samtidig har man forladt innovationsnetværksbegrebet, som ellers har betegnet den nationale indsats i mere end ti år. Der tales heller ikke
længere om, at klyngelandskabet udgør en fast del af infrastrukturen for innovation og
brobygning. Den ændrede italesættelse hænger formentlig sammen med, at klyngeprogrammet
nu både rummer en innovations- og erhvervspolitisk indsats. Men samtidig indvarsler
begrebsændringen også, at der ikke længere kan forventes at være faste brobygningsstrukturer til
rådighed for alle brancher og dele af dansk erhvervsliv.
Det kan således konstateres, at der på mange måder er lagt op til et paradigmeskifte i
klyngeindsatsen. Det bliver spændende at følge, hvilke konsekvenser og effekter det får for både
klyngeoperatører og deres klyngemedlemmer (virksomheder, videninstitutioner mv.).
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Kapitel 5. Innovationsnetværkenes placering i innovationsfremmesystemet
Da innovationsnetværkene overgik til at være en del af infrastrukturen, fik programmet samtidig
også en mere fremtrædende plads i det samlede innovationsfremmesystem. Det kunne bl.a.
aflæses i Videnskabsministeriets fremstilling af sammenhængen mellem de forskellige
innovationspolitiske virkemidler gengivet i figuren nedenfor fra 2010.
Den grundlæggende tankegang var en skelnen mellem henholdsvis infrastruktur og
projektvirkemidler, hvor førstnævnte skulle være permanent tilgængelig for virksomhederne og
generelt være i stand til at hjælpe alle typer virksomheder, lige fra de ikke innovative til de globalt
FoU-aktive. De forskellige projektvirkemidler havde til gengæld hver især fokus på at hjælpe mere
specifikke virksomhedssegmenter med at løse deres konkrete innovationsudfordringer i form af et
tidsbegrænset samarbejdsprojekt. Det bemærkes, at der på dette tidspunkt fandtes ganske
mange forskellige projektvirkemidler. Flere af disse blev senere sammenlagt.

Figur: Sammenhæng mellem Videnskabsministeriets virkemidler og forskellige typer af
virksomheder

Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen: Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan 2010-2013

I en opdateret model af innovationsfremmesystemet fra 2019 fremstår innovationsnetværkene
endnu mere fremtrædende, idet det her er tydeliggjort, at de har den vigtige rolle med at skabe
forbindelser og facilitere adgang til alle parter i systemet, herunder uddannelsesinstitutioner (1 i
figuren), GTS-institutterne (4), men også finansieringsmulighederne hos de offentlige
myndigheder (3). Netværkenes rolle som systemets ”lim” er illustreret med en ring omkring
indercirklen i figuren nedenfor.
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Figur. Model af det videnbaserede innovationsfremmesystem 2019

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet: Innovation Fund Denmark – Report of the Evaluation Panel
2019

Samspillet mellem GTS og innovationsnetværk
Før 2008 var GTS-institutterne den eneste infrastruktur i innovationsfremmesystemet for
SMV’erne5. Da Innovationsnetværkene kom til, var der behov for at tydeliggøre forskellene
mellem de to infrastrukturer og ikke mindst, hvilke ydelser og værdi de hver især sigter på at
tilføre SMV’erne.
Den helt centrale forskel er, at GTS-instutterne er videninstitutioner, der selv forsker og opbygger
teknologiske spidskompetencer. Innovationsnetværkene er derimod ikke videninstitutioner, men
samarbejdsplatforme, der bringer forskere (fra alle typer af videninstitutioner) og virksomheder
sammen om at dele viden og etablere samarbejdsprojekter.
Der er naturligvis også forskelle i deres ydelser overfor SMV’erne: Hvor GTS-institutterne tilbyder
SMV’erne adgang til en teknologisk infrastruktur (både rådgivning og testfaciliteter) på
kommercielle vilkår, tilbyder netværkene SMV’erne adgang til kollektive videndelings-aktiviteter
(workshops, erfa-netværk, matchmaking-events mv.) som typisk er gratis, bortset fra den tid, som
virksomhederne selv investerer i deltagelsen
Endelig er der også forskelle i den måde, hvorpå de bringer universiteternes viden i anvendelse i
SMV’erne. GTS-institutterne deltager i konkrete samarbejdsprojekter med universiteter og
virksomheder, og bringer derudover universiteternes forskning bredt i anvendelse ved at indlejre
den i deres teknologiske ydelser. Netværkene har en generel og bred brobygningsfunktion, hvor
5

De daværende Innovationsmiljøer blev også betragtet som infrastruktur, men de var rettet mod
videnintensive iværksættere.
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virksomhederne hjælpes med at finde den rette samarbejdspartner blandt alle
videninstitutionerne.
De to infrastrukturer supplerer således hinanden godt, og der er over årene opbygget et tæt
samarbejde. GTS-institutterne således er aktiv part i alle 17 innovationsnetværk og bidrager med
sine faglige og teknologiske kompetencer både ved kollektive arrangementer og i de konkrete
innovationsprojekter, som netværkene igangsætter. Engagementet i innovationsnetværkene giver
mulighed for, at GTS-institutterne kommer i kontakt med nye virksomheder og kan fastholde
kontakten til relevante virksomheder, universiteter og andre aktører.

Universiteternes engagement i innovationsnetværkene
I lighed med GTS-institutter er universiteter og andre uddannelsesinstitutioner centrale partnere i
netværkene/klyngerne. Men selv om de udgør den ene part i et vidensamarbejde, har der typisk
ikke været så stort fokus på, hvordan universiteterne oplever og får udbytte af deltagelsen i
netværkene (udover at de som regel får del i finansieringen).
Det var baggrunden for, at UFM i 2017 fik udarbejdet en analyse, der belyser universiteternes og
forskernes deltagelse i innovationsnetværkene. Analysen tegnede et billede af, at der er bred
deltagelse og højt engagement blandt universiteterne i innovationsnetværkene. Således deltager
alle universiteter i mindst tre netværk. Forskernes udbytte af deltagelsen i netværkene er især, at
det er med til at udvide deres netværk til virksomheder og give dem adgang til virksomhedscases,
som kan bruges i deres forskning og/eller undervisningsøjemed. Endvidere giver deltagelsen også
mulighed for at nyttiggøre deres forskning i et samfundsmæssigt perspektiv og afprøve deres
forskning i praksis.
Analysen tyder imidlertid også på, at der er plads til forbedringer, og at der er en række barrierer
for universiteternes og forskernes deltagelse. Bl.a. er den velkendte barriere om at forskerne ikke
bliver målt på virksomhedssamarbejde, også en hæmmende faktor for deres aktive deltagelse i
innovationsnetværkene. Dertil kommer, at netværkene i nogle tilfælde ikke er bredt kendt blandt
forskere og studerende på universiteterne og at deltagelse i netværkene ofte ikke er en strategisk
prioritering hos universitetsledelsen.
Når der i efteråret 2020 etableres større og stærkere klynger i forbindelse med det nye
klyngeudbud, er der imidlertid potentiale for, at klyngerne kan øge deres synlighed og strategiske
samspil med universiteterne.
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Kapitel 6. Sammenhæng mellem den nationale og regionale
klynge- og netværksindsats
Strukturreformen i 2007 indebar, at regionerne blev vigtige aktører på det innovationspolitiske
område og kom til at råde over betydelige midler at gennemføre indsatser for, ikke mindst inden
for klyngeudvikling. Det var derfor naturligt, at Videnskabsministeriet og regionerne indledte en
dialog om, hvordan man kunne koordinere den nationale og regionale klynge- og netværksindsats
I første omgang blev der udarbejdet en strategisk samarbejdsaftale i 2009, der fastlagde de
konkrete områder, hvor parterne ville samarbejde og koordinere. Som led i samarbejdsaftalen fik
regionerne mulighed for at afgive bemærkninger til ansøgninger om innovationsnetværk, forud
for VTU’s afgørelse af udbuddene. Regionerne kunne herigennem informere ministeriet om,
hvilke netværksansøgninger, der var sammenfaldende med regionens egne prioriteter og
klyngeindsatser, således at der kunne sikres en større koordinering og synergi mellem den
statslige og regionale indsats.

Udviklingen af den regionale klyngestruktur – kort fortalt
Op gennem 10’erne styrkede alle regioner deres klyngeindsats, særligt i forhold til at understøtte
og udvikle de regionale styrkepositioner. Der var dog visse forskelle i tilgangen, hvilket bl.a.
hænger sammen med forskelligheder i de regionale erhvervsstrukturelle forudsætninger. I Region
Syddanmark og i Nordjylland har man lige fra starten prioriteret at understøtte relativt få
styrkepositioner, mens man i de øvrige regioner i perioder har haft en mere bred og afsøgende
tilgang, hvor man både har støttet etablerede styrkepositioner og nye, spirende klynger.
Med årene blev alle regionernes klyngeindsats dog gradvist mere fokuseret på de særlige
regionale styrkepositioner, bl.a. it i Nordjylland (Brains Business), fødevarer i Midtjylland (Food
Cluster), velfærdsteknologi i Syddanmark (Welfare Tech) og miljø/energi i Hovedstaden og
Syddanmark (CLEAN). Og i 2015 så Danmarkskortet over regionale styrkepositioner og klynger
(ifølge Danske Regioner og Mandag Morgen) ud som vist i figuren næste side.
I en del tilfælde har der været sammenfald mellem de regionale klynger og de nationale
innovations-netværk. Derfor har UFM ofte gjort brug af de regionale klyngeorganisationer som
vært for et innovationsnetværk, mens regionerne i andre tilfælde har brugt de nationale
innovationsnetværk som operatør for en særlig regionalspecifik indsats.
Særligt Region Midtjylland og Region Syddanmark havde i perioden en strategi om at
medfinansiere innovationsnetværk, der repræsenterede en særlig erhvervsmæssig styrkeposition
i deres region. Det galdt fx netværkene for Livsstil og biomasse i Midtjylland samt Offshore- og
velfærdsteknologi-netværkene i Syddanmark. I Region Sjælland, hvor man ikke havde
innovationsnetværk forankret i regionen, var der i stedet fokus på at etablere stærke koblinger
mellem relevante nationale netværk og det regionale erhvervsliv (bl.a. inden for fødevarer og
biomasse). Regionen gav derfor en særlig bevilling til, at de pågældende netværk styrkede deres
aktiviteter i regionen, i samspil med den regionale indsats.
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Kilde: Mandag Morgen & Danske Regioner: Vækstdanmark 2025, 2015
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En samlet Klyngestrategi for Danmark og Klyngeforum
Selv om der således var etableret en god dialog mellem VTU og regionerne og gennemført
konkrete bestræbelser på at samordne klynge- og netværksindsatsen, stod det samtidig klart, at
der siden 2007 til en vis grad havde udviklet sig parallelle klynge- og netværksstrukturer på
nationalt og regionalt niveau. Dertil kom, at også andre ministerier iværksatte innovations- og
vækstorienterede tiltag, der havde relevans for netværks- og klyngeindsatsen.
Det var baggrunden for, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2012 nedsatte en
tværministeriel og -regional arbejdsgruppe, der skulle udarbejde den første samlede
klyngestrategi for Danmark. Hensigten var at udarbejde en strategi for, ”hvordan man samlet set
fra national og regional side kan skabe gode rammer for innovation, videndeling og vækst i de
danske klynger og innovationsnetværk, herunder at sikre et styrket samarbejde og arbejdsdeling
mellem det statslige og regionale niveau” (jf. kommissoriet for arbejdsgruppen).
Det lykkedes arbejdsgruppen at udvikle en fælles klyngestrategi, som otte ministerier6, alle
regioner og KL stod bag. Dermed fik Danmark sin første samlede klyngestrategi, der blev lanceret i
foråret 2013 som en del regeringens samlede innovationsstrategi ”Løsningernes Land”.
Klyngestrategiens tre fokusområder
I strategien fokuseres der særligt på tre indsatsområder:
1. Etablering af et ”Klyngeforum” bestående af de relevante ministerier, regioner og kommuner, der
har til opgave at understøtte klyngeudviklingen i Danmark og styrke sammenhængen og synergien
mellem de nationale, regionale og lokale klyngeindsatser.
2. Øget professionalisering af de danske klyngeorganisationer
3. Klyngernes internationale engagement styrkes.

Samtidig med strategiens lancering i foråret 2013 blev der som erstatning for arbejdsgruppen
etableret et mere permanent ”Klyngeforum” bestående af relevante ministerier, regioner og
kommuner, som skulle være omdrejningspunktet for implementeringen af strategiens
indsatsområder. I perioden 2013-2015 gennemførte Klyngeforum en række konkrete tiltag, som
forskellig vis medvirkede til at styrke sammenhængen mellem den nationale og regionale indsats.
Vigtigst var etableringen af den fælles supportfunktion for alle væsentlige klynger og netværk i
Danmark - Cluster Excellence Denmark – hvor det lykkedes at forene den nationale og regionale
indsats i et samlet tiltag. Derudover gennemførte Klyngeforum et væsentligt udredningsarbejde,
der både skabte overblik og dokumenterede effekten af den samlede nationale og regionale
indsats, jf. boksen nedenfor.
Væsentligt udredningsarbejde fra Klyngeforum i strategiperioden 2013-2015
•
•
•

Et katalog over de væsentlige klynger og netværk i Danmark. Det skabte det første samlede overblik
over klyngelandskabet og blev et nyttigt redskab for erhvervs- og innovationsfremmesystemet.
Systematisk dokumentation for effekten af den samlede nationale og regionale klyngeindsats i form
af et årligt fælles Performanceregnskab for de godt 50 væsentlige klynger.
Klynge charter om samspillet mellem erhvervsorganisationer og klynger, der skabte klarhed over
hvilken rolle erhvervsorganisationerne kan spille i klyngerne.

6

De otte ministerier var: Uddannelsesministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet,
Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Klimaministeriet, Sundhedsministeriet og Ministeriet for By- og
Landdistrikter
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Klyngestrategi 2.0 2016-2018
Efter de første to år evaluerede parterne arbejdet i Klyngeforum og fandt, at der var sket gode
fremskridt i samarbejdet og koordineringen af indsatsen, som det var vigtigt at fortsætte og
udbygge. Det førte til udarbejdelsen af Klyngestrategi version 2.0, der dækkede perioden 20162018.
Den nye strategi lagde sig i forlængelse af den første og satte ganske vist højere ambitioner for
klyngernes performance, men ikke for ministeriernes og regionernes forpligtende samarbejde om
indsatsen. Der var efter første strategiperiode skabt en erkendelse af, at i og med at Klyngeforum
var et samarbejde baseret på frivillighed og uden formel beslutningskompetence, var det ikke her,
man skulle prøve at gennemtvinge forpligtende aftaler, der indebar begrænsninger i de enkelte
parters handlefrihed.
De fem indsatsområder, som strategien fokuserede på, afspejler og anerkender således de
forskellige roller som klynger havde i den nationale og regionale indsats, jf. boksen neden for.
De fem indsatsområder i Klyngestrategi 2.0 2016-2018
1.
2.
3.
4.
5.

Klynger og netværk som brobygger til forskning og uddannelse
Klynger som driver for internationalisering
Klynger som en driver i det regionale økosystem
Udvikling af stærke og professionelle klynger
Sammenhæng i klyngeindsatsen og klyngestrukturen

Men når det er sagt, var parterne stadig positivt indstillet på at få det bedst mulige ud af
samarbejdet under de givne betingelser, og man fortsatte derfor de samarbejder, der var igangsat
under den første strategi (om den fælles supportfunktion og effektmålinger og overblik over det
samlede klyngelandskab).
Herudover blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne for at samordne
og harmonisere de forskellige myndigheders krav og regler ved finansiering af klynger. En meget
kompliceret opgave, skulle det vise sig, på grund af de meget forskellige krav, der blev anvendt.
Men samtidig et vigtigt skridt i forhold til at skabe bedre kendskab til hinandens regler og
identificere hvori forskellene lå.
Den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet 2018
Inden strategiperioden udløb, indgik regeringen i 2018 en politisk aftale om forenkling af
erhvervsfremme-systemet, der indebar, at regionerne fremover ikke længere skal beskæftige sig
med erhvervsfremme – dvs. heller ikke med klyngeindsatser7. Fremover skulle klyngeindsatsen i
stedet varetages i fællesskab af Uddannelses- og Forskningsministeriet og den nyetablerede
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse under Erhvervsministeriet. Hermed havde Klyngeforum
reelt set udspillet sin rolle, og forummet blev lukket ned.

7

Se mere herom i kapitel 6
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I reformen er ministeriernes samarbejde om udvælgelse, finansiering og evaluering af klyngerne
gjort forpligtende. Det betyder – uanset hvad man i øvrigt måtte mene om reformen - at der nu
er skabt mulighed for at opnå det, som ikke lykkedes for Klyngeforum, nemlig at sikre en reel
sammensmeltning af de nationalt og regionalt finansierede klynger, så væsentlige overlap kan
undgås.
Men Klyngeforum har ikke desto mindre spillet en vigtig rolle i forhold til få synliggjort den
samlede danske klyngestruktur og betydningen af den offentlige klyngeindsats Dermed har
Klyngeforum været kraftigt medvirkende til at skabe grundlaget og lægge sporene for den
klyngeindsats, som de to ministerier fremover skal gennemføre i fællesskab.
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Kapitel 7. Innovative samfundsløsninger og partnerskaber
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.
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
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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 innovation8.
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 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
8

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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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 SMVorienterede 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 FORSK2025kataloget, 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.
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Kapitel 8. Øget fokus på internationalisering
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 række EU-lande havde udviklet sammen. Fordelen ved denne type
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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.
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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.
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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Kapitel 9. Øget professionalisering af netværkene
Allerede ved afslutningen af forsøgsperioden med vækstmiljøer i 2004 stod det klart, at en af
nøglerne til at forbedre netværkenes performance lå i at professionalisere og styrke
kompetencerne i netværkenes sekretariater. Det var tydeligt, at nogle vækstmiljøers ledelse og
sekretariat var betydeligt foran andre på dette punkt. Idéen om at netværkene kunne have gavn
af at udveksle erfaringer og lære af de bedste er således ikke ny. Allerede i 2003 afholdt
Videnskabsministeriet (VTU) det første fælles møde for alle vækstmiljøerne, og evalueringen af
forsøgsordningen (fra 2004) anbefalede, at der blev gjort mere for at professionalisere
netværksorganisationerne og styrke videndelingen mellem dem.
VTU havde imidlertid på dette tidspunkt kun begrænsede ressourcer til at realisere denne
anbefaling. Der blev dog ca. hvert andet år arrangeret fællesmøder for netværkene frem til 2009.
Men disse arrangementer havde typisk mere fokus på at indhente input og erfaringer fra
netværkene til forbedringer af ordningen eller til innovationsindsatsen i øvrigt, end på direkte
kompetenceudvikling af sekretariaterne.
Etablering af supportfunktionen Netmatch
I 2009 åbnede der sig imidlertid nye muligheder. På baggrund af en analyse af alle mindre og
større netværk i Danmark9 og en efterfølgende lang række workshops med netværkene, blev
konklusionen bl.a., at der var behov for at oprette en funktion, der havde overblikket over
netværksstrukturen. Det blev derfor besluttet at anvende en del af den ekstrabevilling til
matchmaking, som Globaliseringsstrategien havde affødt, til at etablere en samlende
overbygningsfunktion for netværkene, som foruden at skabe overblik og fungere som vejviser til
netværkene også skulle tage sig af kompetenceudvikling og erfaringsudveksling mellem
netværkene.
RTI gennemførte et EU-udbud for at finde den bedst kvalificerede operatør til at drive
supportfunktionen, der blev døbt ”Netmatch”. Et konsortium bestående af foreningen REG LAB
med ekspertise i regional udvikling, og konsulentvirksomheden Navigators (hvor ejeren havde
praktisk erfaring som tidligere leder af et innovationsnetværk), vandt opgaven, og har drevet
supportfunktionen i perioden 2010-2014.
En af Netmatch’s første aktiviteter var at gennemføre en behovsanalyse for at få afdækket, hvilke
ønsker og behov for support, videndeling og fællesaktiviteter, netværkene havde. Analysen viste,
at netværkene bl.a. havde et meget stort ønske om at lære og blive inspireret af hinandens
erfaringer. Det blev derfor et bærende princip ved Netmachs fællesaktiviteter, at der blev afsat
god tid til videndeling og matchmaking.
Netmatch fik tildelt ansvaret for at afholde et årligt fællesmøde for netværkene, som blev udvidet
til et 1½ døgn-seminar, så der var tid til både at gå i dybden med faglige temaer og til den
uformelle videndeling på tværs. Seminarerne har over årene haft fokus på at udvikle netværkenes
kompetencer inden for bl.a. innovations- og netværksledelse, SMV-rettede aktiviteter,
internationalisering, finansieringsmodeller, kommunikation og branding. De årlige ”Innovation
Camps”– som seminarerne blev døbt – udviklede sig til en central platform for både formel og
9

Kortlægning af Innovative Netværk i Danmark, Forsknings- og Innovationsstyrelsen 2009
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uformel videndeling og kommunikation – såvel mellem ministeriet og netværkene som
netværkene imellem. Og de fik samtidig stor betydning for opbygningen af en fælles identitet
mellem de i øvrigt meget forskellige netværk, og for følelsen af at tilhøre samme infrastruktur.
Netmatch – væsentlige aktiviteter 2010-2014
Af væsentlige aktiviteter, som Netmatch har gennemført i perioden 2010-14, kan nævnes:
• Afholdelse af den årlige Innovation Camp for ledere og medarbejdere i alle
Innovationsnetværkene
• Udarbejdelse af det årlige performanceregnskab, der opgør netværkenes resultater.
• Udgivelse af et inspirationskatalog over netværkenes værktøjer og metoder til at skabe
vellykket matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner.
• International benchmarking og certificering af netværkene i henhold til EUkvalitetsstandard
• Kompetenceudviklingsforløb og sparring ift. netværkenes udvikling af internationale
strategier
• Årlig afholdelse af Europas største matchmaking-event for klynger og netværk siden 2012.

EU- cluster excellence benchmarking og certificering
Et andet redskab til at understøtte klyngers og netværks udvikling er det kvalitetsmærknings- og
certificeringssystem for klyngeorganisationer, som EU-kommissionen har udarbejdet med bistand
fra en ekspertgruppe.
Systemet hedder European Cluster Excellence Initiative (ECEI) og går ud på, at
klyngeorganisationer gennemgår en benchmarking inden for 36 indikatorer for klyngers kvalitet
og performance10. Afhængig af resultaterne tildeles klyngeorganisationer henholdsvis Gold,
Silver eller Bronze Cluster Quality Label. Systemet er i dag vidt udbredt over hele Europa, hvor
over 700 klyngeorganisationer er blevet benchmarket. Heraf har ca. 110 klyngeorganisationer
opnået det fornemste kvalitetsstempel – Gold. Med 14 Gold Label klynger er Danmark det land i
verden med flest Guldklynger i forhold til indbyggertal.
Benchmarkingen er først og fremmest et lærings- og udviklingsværktøj for den enkelte
klyngeorganisation, som får analyseret organisationens styrker og svagheder sammenlignet
med andre tilsvarende klyngeorganisationer i Europa og anbefalinger til at udvikle og forbedre
sig. Systemet skal derfor mere ses som en form for ISO-certificering af klyngeorganisationer,
frem for en effektmåling.
For at understøtte professionaliseringen af de danske netværk introducerede UFM benchmarkingsystemet i Danmark, og gjorde det i 2012 til et krav, at alle innovationsnetværk minimum skulle
have opnået Bronze Label for at blive godkendt som innovationsnetværk. Siden er kravene
gradvist blevet strammet og i det nye opslag i 2020 stilles der ligefrem krav om, at
klyngeorganisationen enten på ansøgningstidspunktet har et gyldigt Gold Label eller alternativt
fremlægger en forpligtende plan for, hvordan klyngeorganisationen agter at opnå
guldcertificering snarest muligt.

10

Mere information om benchmarking-metoden kan findes på ESCA’s hjemmeside www.clusteranalysis.org.
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Indførelsen af certificerings- og label-systemet har betydet et øget fokus på at udvikle
netværks-sekretariaternes kvalitet, både hos ministeriet og hos netværkene selv. Samtidig har
særligt Gold Label –netværkene oplevet international synlighed som følge af anerkendelsen og
bliver inviteret med i et stort antal internationale projekter. Det er Klyngernes og netværkenes
supportorganisation – Cluster Excellence Denmark (tidligere Netmatch) – der er den danske
ekspert i certificerings-systemet, og som understøtter netværkene i at kunne opfylde kravene til
Gold eller Silver. Dermed sikres en god sammenhæng til supportfunktionens øvrige aktiviteter
for at udvikle netværkene.

Cluster Excellence Denmark – én samlet supportfunktion
Da kontrakten med Netmatch udløb i 2014, havde UFM som led i den første danske klyngestrategi
indgået aftale med regionerne om at etablere en fælles supportfunktion for alle væsentlige
klynger og innovationsnetværk i Danmark, som skulle afløse såvel Netmatch som den regionale
klyngesupportfunktion RegX . Det betød samtidig, at supportfunktionen kunne tilføres mere
volumen, idet den nu blev samfinansieret af ministeriet og regionerne (fra 2019 har
Erhvervsministeriet overtaget regionernes del af finansieringen).
Cluster Excellence Denmark (CED) blev lanceret som en supportfunktion, som skulle støtte
udviklingen af mere professionelle klyngeorganisationer. I dag er Cluster Excellence Denmark også
en strategisk samarbejdspartner, hvor klyngerne kan få sparring til komplicerede strategiske
konsolideringsprocesser og til fremtidens strategi og samarbejdsmodeller. Siden 2014 har CED
udviklet og systematiseret deres services og værktøjskasse overfor klyngerne, både i forhold til
kompetenceudvikling, professionalisering og internationalisering. Bl.a. var Cluster Excellence
Denmark i 2015 med til at gøre internationalisering til en indlejret del af klyngernes strategi med
værktøjet ’Strategisk Internationalisering – et værktøj for klynger og netværk’. Desuden har CED
faciliteret, at klyngerne og innovationsnetværkene er begyndt at arbejde sammen om en fælles
kommunikations- og brandingindsats, eksempelvis om en high-level side event til klimatopmødet
C40 i København i 2019.
Cluster Excellence Denmark’s ydelser
Professionalisering
• Udvikling af værktøjer og redskaber, der efterspørges af klyngeorganisationer
• Rådgivning og sparring med klyngeorganisationer
• Afholdelse af ”Cluster Labs”, der er testlaboratorier, hvor klyngeorganisationer kan afprøve
forskellige metoder, redskaber og værktøjer
Kompetenceudvikling
• Afholdelse af årlig Innovation Camp for alle danske klyngeorganisationer
• Tilrettelæggelse og udbud af målrettede workshop og kurser
• Afvikling af master classes sammen med relevante eksperter
Internationalisering
• Kompetenceudvikling og sparring om internationalisering
• International klyngematchmaking -

Der er næppe tvivl om, at først Netmatch og siden Cluster Excellence Denmark har været en
væsentlig faktor og katalysator for den øgede professionalisering af de danske klynger og
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netværk, der har fundet sted over det sidste tiår. En vigtig faktor for succesen (foruden CED’s
egne kompetencer) har her været, at myndighederne har etableret supportfunktionen som en
uafhængig enhed, der er til for at hjælpe klyngeorganisationerne og fokusere på deres behov
(frem for på myndighedernes). At CED ikke ses som myndighedernes forlængede arm har gjort det
muligt at opbygge den fornødne tillid hos klyngerne, som er helt afgørende for at kunne sparre
om strategisk udvikling af deres organisationer, aktiviteter og samarbejdsrelationer.
Endvidere skal det nævnes, at Uddannelses- og Forskningsministeriet også har haft stor gavn af at
udveksle erfaringer på policy- og programniveau med andre europæiske lande med ambitiøse
klyngeindsatser, både bilateralt og i EU’s forskellige klyngepolitiske fora. Det var også herigennem,
at VTU stiftede bekendtskab med det europæiske klyngecertificeringssystem og blev en aktiv
partner i at videreudvikle og udbrede systemet. Særlig det norske klyngeprogram har givet
inspiration til den danske indsats. Norge har opbygget e systematisk klyngeprogram bestående af
tre niveauer – et for regionale klynger, et andet for nationale klynger og det tredje for de
internationale top-klynger, hvor Norge har internationale styrkepositioner
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Kapitel 10. Resultater og effekter af indsatsen
Her til sidst ser vi kort på, hvad effekterne har været af de sidste knap 20 års nationale klynge- og
netværksindsats.
Resultaterne og effekterne af netværksprogrammet er efterhånden veldokumenterede - dels i
årlige performanceregnskaber og dels i forskellige økonometriske effektanalyser og
virksomhedsundersøgelser11. De peger samstemmende på, at effekterne har været markant
stigende over perioden og at netværkene i dag skaber markante gevinster for dansk erhvervsliv.
Nogle få tal illustrerer dette:
•

•
•

11.000 virksomheder fik viden, inspiration eller hjælp til at finde samarbejdspartnere fra
innovationsnetværkene i 2016 - næsten fire gange så mange som i 2008. Heraf er 70%
små virksomheder med under 50 ansatte og 30% er mellemstore (50-249 ansatte).
800 virksomheder udviklede nye produkter eller processer som følge af netværkenes
aktiviteter i 2016 – dobbelt så mange som i 2008.
3.200 virksomheder fik tilført nye kompetencer i 2016 – fem gange så mange som i 2008.

Hertil kommer en række andre effekter, som der ikke i samme grad er tal for - bl.a. netværkenes
medvirken til at skabe innovation hos offentlige aktører og udvikle nye løsninger på
samfundsudfordringer, give forskere og studerende inspiration via samspillet med
virksomhederne, samt ikke mindst at styrke innovations- og konkurrencekraften i de økosystemer
og styrkepositioner, som netværkene er en del af.
Figur: Samlede antal virksomheder, der har deltaget i netværkenes aktiviteter 2006-201612

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet: Innovationsnetværk Danmark – performanceregnskab 2017

De øgede effekter er vel at mærke opnået uden en tilsvarende markant stigning i den statslige
finansiering. I samme periode er den statslige finansiering til netværksprogrammet vokset med 11
pct., fra 75 mio. i 2008 til 86 mio. kr. i 2016.
11

Som alle kan findes på UFM’s og Cluster Excellence’s hjemmesider.
2016 er det seneste år med tilgængelige resultater alene for innovationsnetværkene. Fra og med 2017
opgøres kun samlede tal for alle væsentlige klynger og netværk i Danmark, hvoraf innovationsnetværkene
udgør en delmængde.
12
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Antallet af medarbejdere i netværkenes sekretariater er heller ikke steget i perioden, men har
ligget konstant på gennemsnitligt 4-5 medarbejdere i hvert netværk.
Der skabes således i dag langt mere værdi pr. offentlig investeret offentlig krone end tidligere. Det
kan derfor konstateres, at netværkene er blevet både markant dygtigere og langt mere effektive
over tiden.
Det er på den baggrund nærliggende at konkludere, at netværksprogrammet har udviklet sig til et
effektivt innovationspolitisk virkemiddel, hvor der for en relativt begrænset offentlig investering
opnås betydelige virksomheds- og samfundsøkonomiske effekter.

Hvad siger virksomhederne selv om udbyttet af deltagelsen? – udvalgte statements

”Vores deltagelse i Innovationsnetværkets
projekter har åbnet vores øjne for nye måder at
gøre tingene på og desuden introduceret os til nye
værktøjer. Samtidig har vi fået et stort og stærkt
netværk til andre virksomheder med samme
udfordringer som vores”.
Jacqueline Friis, daværende chefdesigner, Lene Bjerre Design A/S

”Det er en rigtig god måde at
komme i snak med de rigtige
mennesker på og samtidig en
fantastisk mulighed for at få
styrket sit faglige netværk og
skabe nye samarbejdsmuligheder”.

”Via netværket får vi sparring på gode
og knap så gode idéer. Vi bruger
netværksaktiviteter til at synliggøre
vores projekt og tilegne os relevant
viden, og endeligt får vi hjælp i
forbindelse med ansøgninger til de
offentlige fonde, som indtil nu
heldigvis er faldet positivt ud”.
Lasse Hinrichsen, direktør og medejer, ENORM ApS

Kenneth Præstholm, Salgschef, Superwood A/S
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Opsamling: Hvad kan vi lære af tyve års klyngeindsats?
Igennem en række kapitler har vi beskrevet den
historiske udvikling i den nationale klynge- og
netværksindsats. Fra forsøgsordningen Regionale
vækstmiljøer i år 2000 over forskellige
netværksordninger i midten af 00’erne, til det
samlede program ”Innovationsnetværk Danmark”,
der frem til i dag har haft en central funktion i det
nationale innovationssystem som brobygger og
matchmaker mellem forskning og erhvervsliv.

Samtidig er effekterne af indsatsen vokset markant i takt med, at der er udviklet stærke og
professionelle klyngeorganisationer og innovationsnetværk.
Men hvad er egentlig de primære årsager til den succesfulde udvikling? Og hvad kan vi lære af de
erfaringer, der er gjort undervejs? Det forsøger vi at samle op på i de følgende afsnit. Som det vil
fremgå, er der ikke overraskende tale om et samspil af mange faktorer, der har påvirket
udviklingen.

Tre grundlæggende læringspunkter

Indledningsvis opridses tre grundlæggende erfaringer, som man bør have for øje i forhold til at
tilrettelægge en effektiv klyngeindsats.
1. Forskellige erhvervsområder har forskellige udfordringer, som klynger skal adressere
De forskellige erhvervsområder opererer under forskelligartede udfordringer og
rammebetingelser. Klyngeindsatsen må tage hensyn til dette for bedst muligt at kunne
understøtte og indfri de forskellige områders potentialer.
Fx vil FoU-intensive SMV’er og erhverv typisk have brug for en anden type klyngesupport end
erhverv uden videre tradition for at trække på universiteternes forskning, hvor man er nødt til at
arbejde med at ændre kulturen hos virksomhederne før man kan begynde på en egentlig
matchmaking. Her vil vejen til etablering af succesfulde vidensamarbejder derfor ofte være både
længere og mere ressourcekrævende.
Der kan også være betydelige forskelle på, hvilke typer af samarbejdsrelationer, det er vigtigt at
opbygge for de forskellige erhvervsområder. Eksempelvis er det essentielt for de erhverv, der
særligt henvender sig til det offentlige marked, at de offentlige myndigheder og institutioner også
deltager aktivt i klyngens innovations- og videndelingsaktiviteter, mens dette ikke i samme grad er
tilfældet for erhverv, der primært servicerer det private marked

2. Det tager tid…
En grundlæggende læring er, at det tager tid at opbygge velfungerende og effektive
netværksstrukturer. Det skyldes for det første, at det generelt tager relativt lang tid at opbygge en
tilstrækkelig grad af tillid mellem virksomheder og videninstitutioner, som er en forudsætning for
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at de åbner sig for innovationssamarbejde og videndeling. For det andet tager det tid for et
netværk at opbygge et godt ry (eller ”brand”) hos målgruppen som et centralt hot spot, man bør
være en del af for at være med i førerfeltet. For det tredje er det også tidskrævende at opbygge
professionelle netværksorganisationer med kompetente sekretariatsmedarbejdere og udbud af
værdiskabende matchmaking og -netværksydelser. Der går derfor også tid, før de markante
effekter af indsatsen indtræffer.
Hertil kommer, at der i indsatsens tidlige faser (særligt under regionale vækstmiljøer og
teknologicentre) helt naturligt skulle gøres de første erfaringer med et helt nyt virkemiddel. Da
denne læring blev indarbejdet i innovationsnetværksprogrammet, tog det efterfølgende
væsentligt kortere tid for de nyetablerede netværk at få det organisatoriske set-up på plads og
blive operationelt effektive.
3. Vedvarende offentlig finansiering afgørende
I indsatsens tidlige fase var rationalet, at netværkene kun skulle have offentlige midler i en 3-4årig opstartsperiode, og at de derefter skulle være selvfinansierende. Det viste sig dog relativt
hurtigt hverken at være realistisk eller hensigtsmæssigt. Hvis man for alvor skulle høste
gevinsterne af de samarbejdsmiljøer, der møjsommeligt var bygget op, var der i stedet behov for
en mere langsigtet og vedvarende offentlig finansiering,
Med introduktionen af infrastruktur-tankegangen fulgte også en anerkendelse af, at
netværksstrukturen varetager vigtige samfundsopgaver, som det private marked ikke løser, og
som derfor forudsætter offentlig finansiering. Det handler særligt om at fjerne barrierer for
samarbejde mellem SMV’er og videninstitutioner, herunder identificere uerkendte behov og
muligheder, men også om at opbygge og fastholde stærke samarbejdsrelationer mellem de
forskellige aktører i økosystemet. Siden er flere opgaver kommet til, bl.a. i forhold til
internationalisering.
I dag handler det centrale spørgsmål således ikke så meget om, hvorvidt klyngerne behøver en
offentlig finansiering, men mere om, hvad man fra offentlig side ønsker at bruge klyngerne til.
Dvs. hvilke samfundsopgaver, man er villig til at finansiere klyngerne for at udføre.
Men når det er sagt, er det naturligvis samtidig vigtigt, at klyngerne også formår at tilvejebringe
en betydelig grad af egenfinansiering. Ikke mindst i form af privat medfinansiering, som også kan
ses som en vigtig indikator på klyngens relevans for erhvervslivet. Og det må forventes, at
egenfinansieringen vokser over tid, i takt med at klyngens deltagerkreds, aktivitetsniveau og
synlighed øges.
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12 succesfaktorer

Vi kan på baggrund af erfaringerne og læringen fra klyngeindsatsen udlede 12 faktorer som alle
har haft væsentlig betydning for programmets succesfulde udvikling. De 12 succesfaktorer er vist
i figuren nedenfor.
12 succesfaktorer for det nationale klynge- og netværksprogram
Programrelaterede faktorer
1. Politisk vedholdenhed
2. Mange anvendelsesmuligheder
3. En dynamisk struktur - balance mellem kontinuitet og fornyelse
4. Gradvis øget ambitionsniveauet og kravene
5. Klynger er forskellige - åbenhed for mangfoldighed i netværksstrukturen
6. Systematisk videndeling og læring– og dedikeret klyngesupport
7. Dialogorienteret og opbygning af tillid
8. Systematiske effekt- og resultatmålinger
Klyngerelaterede faktorer
9. Professionel organisation og kompetent sekretariat
10. Værdiskabende aktiviteter
11. Kritisk masse i målgruppe og deltagerkreds
12. Visionær klyngeledelse

De første otte faktorer relaterer sig primært til programmets mål, styring og struktur, hvor de
ansvarlige myndigheder fastsætter rammerne for de enkelte netværks muligheder for at agere og
præstere.
De sidste fire faktorer handler om forhold, som de enkelte netværk selv har stor indflydelse på. De
er dermed vigtige for at forstå og forklare, hvorfor nogle netværk klarer sig væsentlig bedre end
andre, selv om de er underlagt samme rammer fra programmet. Opdelingen i henholdsvis
program- og klyngerelaterede faktorer skal dog ikke opfattes alt for rigidt. For mange af de
programrelaterede faktorer gælder, at de kun bliver til en succesfaktor gennem et konstruktivt
samspil med de enkelte klynger.
Endvidere skal det bemærkes, at andre eksterne rammebetingelser også kan spille ind på
netværkenes performance. Det gælder ikke mindst de branchespecifikke rammevilkår, der gør sig
gældende for de enkelte netværks målgruppe, herunder branchens forsknings- og
innovationshøjde samt internationale konkurrencepres.
I det følgende uddybes de 12 faktorer.
1. Politisk vedholdenhed
En grundlæggende succesfaktor er, at der gennem tiden har været politisk vilje og vedholdenhed
til at bakke op om programmets forsættelse. Der var dog i de første ti år ofte noget usikkerhed
om bevillingernes fortsættelse, og flere gange blev næste års fulde bevilling først sikret i de
politiske aftaler om fordeling af globaliseringsmidlerne. Innovationsnetværkene hørte ikke til de
forsknings- og innovationsprogrammer, der fik størst politisk bevågenhed. Blandt andet fordi
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programmet har fokus på at skabe bedre rammer for vidensamarbejde, har det til tider har været
vanskeligt at kommunikere effekterne klart og tydeligt til politikerne. Programmets
regionalpolitiske dimension har dog været vigtig for skiftende uddannelses- og forskningsministre,
da det (sammen med videnpilotprogrammet) har udgjort ministeriets primære indsats for at nå
bredere ud i landet med forsknings- og innovationsindsatsen.
Men med cementeringen af netværkene som infrastruktur i den nye lov om teknologi og
innovation fra 2014, blev der skabt mere langsigtet stabilitet om bevillingsniveauet på
finansloven. Den finansielle stabilitet har været vigtig både for at kunne gennemføre en mere
strategisk tilrettelæggelse af programindsatsen, men i høj grad også for de enkelte netværks
muligheder for at planlægge langsigtet og fastholde dygtige medarbejdere.
Endelig skal betydningen af kontinuitet i programmets navn nævnes. Det tager tid at skabe
kendskab til et støtteprogram - såvel i det politiske system som blandt virksomheder og
videninstitutioner – og derfor bør man være varsom med at ændre navnet, medmindre der er
særlige gode grunde til det. I klyngeindsatsens første otte år skiftede programmet navn to gange,
og det betød at både ministeriet og netværkene hver gang måtte bruge ekstra kræfter på at
kommunikere og skabe kendskab til det nye navn. Fra 2008 og frem til i dag har kontinuiteten
gjort det muligt at øge kendskabsgraden til programmet markant (det har heddet
Innovationsnetværk i hele perioden).

2. Mange anvendelsesmuligheder
Som vi har set, har netværksprogrammet gennem årene været anvendt til at løse yderligere
opgaver udover kerneformålet - bl.a. at understøtte sammenhængen mellem innovations- og
forskningsindsatsen, løsning af samfundsudfordringer samt SMV’ernes internationalisering og
deltagelse i EU-projekter. De stærke miljøer og samarbejdsstrukturer, der er opbygget, udgør
således en ramme for mange anvendelsesmuligheder.
Denne alsidighed har generelt været en stor styrke for programmets udvikling. Både fordi det i
perioder har tilført flere midler til indsatsen, men i høj grad også fordi det har givet netværkene
mulighed for at styrke deres rolle og betydning i det samlede økosystem. Desuden lå nogle af de
nye opgaver i naturlig forlængelse af eksisterende, og der kunne derfor skabes god synergi.
Man skal dog være opmærksom på, at sådanne ekstraopgaver ikke fører til en uhensigtsmæssig
skævvridning af programmet eller udvander det oprindelige formål (med mindre naturligvis, at
der bevidst ønskes en ændring af formålet). Da de ambitiøse SPIR-partnerskaber eksempelvis blev
introduceret i 2011, kunne dette have ført til en generel drejning af programmet i retning af
større fokus på forskning og mindre på SMV’ernes behov, hvilket dog heldigvis ikke skete.

3. En dynamisk infrastruktur - balance mellem kontinuitet og fornyelse
Beslutningen i 2008 om at sammenlægge de tre eksisterende mindre netværksordninger i ét
samlet program for innovationsnetværk har været en afgørende faktor for den succesfulde
udvikling. Det betød for det første, at man fik etableret en énstrenget national netværksstruktur,
hvor de tidligere små og indimellem overlappende netværk blev samlet i større enheder med
hvert sit faglige fokusområde og med tilstrækkelig kritisk masse til at kunne servicere en større
målgruppe.
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For det andet betød overgangen til at betragte innovationsnetværkene som en infrastruktur, at de
velfungerende netværk kunne forvente at fortsætte i flere bevillingsperioder og dermed opnå en
længerevarende plads i strukturen. Det skabte de fornødne rammer for, at netværkene kunne
tænke langsigtet og gradvis øge målsætningerne og arbejde systematisk henimod at opfylde dem.
Samtidig sikrede konkurrencen ved ansøgningsrunderne hvert fjerde år, at netværkene ikke
kunne tage deres plads i infrastrukturen for givet, idet der her var mulighed for at erstatte dårligt
performende netværk med nye.
Samtidig har det også været vigtigt, at Infrastrukturen fortsat var dynamisk ved at der løbende
blev optaget nye fag- og erhvervsområder i netværksstrukturen. Fornyelsen skete enten ved at
optage helt nye netværk i strukturen, eller ved at eksisterende netværk udvidede deres
fokusområde, nogle gange i form af et samarbejde mellem flere netværk som man så det indenfor
cirkulær økonomi og droneområdet i 2017. Der var en fornuftig logik i, at bygge videre på og
udvide eksisterende professionelle netværk (hvor det gav mening fagligt set), frem for at støtte
helt nye netværk, der skulle starte op fra grunden og gennemgå en langvarig proces for at opnå
kritisk masse. Det har således været en væsentlig succesfaktor, at man har formået at opnå en
passende balance mellem kontinuitet og fornyelse – og ikke er faldet for fristelsen til at starte nye
netværk op alene for fornyelsens egen skyld.
4. Gradvis øget ambitionsniveau og krav
En anden vigtig succesfaktor har været, at UFM løbende har øget ambitionsniveauet og kravene
til netværkenes resultater i takt med deres øgede professionalisering. Det har bl.a. ført til, at
netværkene er gået fra at være først regionale, derefter nationale (med krav om at dække hele
landet), og senere også internationale. Kravene til kritisk masse i deltagerkredsen – både
virksomheder og videninstitutioner - er også gradvis vokset, og ligeledes kravene til
netværksorganisationens professionalisering og samarbejde med andre relevante aktører i
innovations- og erhvervsfremmesystemet.
En vigtig pointe er her, at introduktionen af de øgede krav er sket gradvist og forsøgt tilpasset
netværkenes aktuelle udviklingsniveau. For at kunne gøre det, forudsætter det at man har et godt
kendskab til, hvad der rører sig hos netværkene, hvilket niveau, de befinder sig på og hvad deres
udviklingsbehov og potentialer er. Samtidig handler det naturligvis også om at give netværkene
gode rammer og arbejdsbetingelser for at de kan imødekomme de nye krav. Det er for det meste
lykkedes, om end der som tidligere nævnt har været tilfælde, hvor bevillingerne ikke helt
modsvarede det øgede ambitionsniveau, der blev meldt ud.
Med til historien hører naturligvis også, at man i UFM har haft visioner og set potentialet for at
udvikle programmet og bruge netværkene langt mere strategisk i forhold til at varetage forskellige
opgaver. Eksempelvis blev der tilføjet en ambition om, at netværkene skulle udgøre et
samlingspunkt for at planlægge og koordinere en række forsknings- og innovationsindsatser,
hvilket lå i naturlig forlængelse af, at de forskellige relevante aktører allerede deltog i
netværkene.
Ét krav har dog ligget fast; nemlig kravet om, at virksomhederne skal medfinansiere med mindst
80% af den statslige finansiering. Dette krav sikrer, at de aktiviteter, netværkene igangsætter, er
relevante for virksomhederne. Ydermere tæller det positivt ved vurderingen af ansøgninger, at et
netværk har opnået højere privat finansiering end mindstekravet. Der er således indbygget
incitamenter til at søge at opnå en høj medfinansiering fra virksomhederne.
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5. Klynger er forskellige - åbenhed for mangfoldighed i netværksstrukturen
Det har grundlæggende været en styrke, at programmet har kunnet rumme forskellige typer af
netværk, så der har kunne tages hensyn til de forskelligartede udfordringer og betingelser som
erhvervssektorerne og teknologiområderne opererer under.
Men forskelligheden har selvsagt også været udfordring for det administrative system, hvor alle
som udgangspunkt skal behandles ens og passe ind i det samme regelsæt. UFM har dog gjort
meget for at udvise fleksibilitet inden for de eksisterende rammer og anerkende, at de forskellige
netværkstyper rummede forskellige styrker. Men der er selvsagt også en risiko for, at hvis
diversiteten bliver for stor, bliver det vanskeligere at opretholde fortællingen om en samlet
struktur med en fælles identitet.
Det har fra tid til anden været drøftet, om netværksindsatsen særligt skulle have fokus på at
understøtte de danske styrkepositioner eller om det var lige så vigtigt at støtte bredere
erhvervsområder, hvor SMV’erne mere generelt har brug for et innovativt løft for at forblive
konkurrencedygtige. Siden Innovationsnetværks-programmets etablering i 2008 har man forsøgt
at rumme begge hensyn i strukturen, idet der også har været plads til netværk inden for bredere
erhvervsområder så som service, byggeri og transport.
I det nye opslag for den fremtidige klyngestruktur, ser det ud til, at man har taget væsentlige
skridt til en større ensretning i netværkenes faglige og erhvervsmæssige fokus og størrelse, i og
med at hvert netværk fremover skal dække en (forholdsvis bred) styrkeposition. Det kan give god
mening, bare der fortsat også er plads og fleksibilitet til at adressere de forskellige regionale
specialiseringer og øvrige vilkår, som klyngerne opererer under.

6. Systematisk videndeling og læring – og dedikeret klyngesupport
En væsentlig succesfaktor har været, at UFM ikke blot kunne se potentialet i at understøtte en
systematisk videndeling mellem netværkene, men rent faktisk også prioriterede midler til at
varetage denne opgave ved at etablere en særlig supportfunktion for netværkene. Det skabte en
platform for, at netværkene kunne lære af de dygtigste netværks erfaringer, hvilket ikke mindst
var til stor gavn for nye netværk, som langt hurtigere kunne nå et effektivt operationelt niveau, i
og med at de ikke længere skulle igennem de samme ”begynderfejl”, som de første netværk.
Dette førte således til en generel højnelse af professionaliseringsniveauet i netværksstrukturen.
Men supportfunktionen har også kunne hjælpe de mest erfarne netværk med at blive endnu
bedre, bl.a. ved at sørge for, at de har kunne lære og blive inspireret af de dygtigste klynger i
Europa. At supportfunktionen har formået at opbygge et stort internationalt kontaktnetværk og
formidle best practice og samarbejder til udenlandske klynger og eksperter, har været afgørende
for, at den har kunne tilbyde state-of-the-art viden om klyngeudvikling til de danske klynger og
netværk.
Desuden har det været vigtigt, at man besluttede at etablere supportfunktionen som en
selvstændig og ekstern enhed, fremfor at lade ministeriet selv stå for opgaven. Det har givet
netværkene en ”tryg” platform for at dele deres strategiske overvejelser, bekymringer og
fejltagelser, uden at behøve frygte, at det vil gå ud over den næste bevilling.
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7. Dialogorienteret og opbygning af tillid
UFM har løbende tilstræbt at opbygge en åben dialog med netværkene for at kunne forstå den
”virkelighed”, de agerer i og deres udfordringer og potentialer, samt ikke mindst få feedback på
hvordan programmets krav og regler påvirker dem. Denne dialog har haft stor betydning for, at
ministeriet løbende har kunne opjustere programmets krav og smidiggøre regler, der havde
uhensigtsmæssige virkninger på incitamentsstrukturen eller indebar uforholdsmæssige store
administrative byrder for netværkene.
Eksempelvis meldte netværkssekretariaterne tilbage, at det gav udfordringer, at hele den fireårige
bevilling fra starten af skulle fordeles blandt partnerkredsen af videninstitutioner. Det betød
nemlig, at mange videninstitutioner opfattede deres andel som øremærket, og at sekretariatet
derfor ikke havde mulighed for at omfordele midlerne i forhold til, hvor virksomhedernes behov
for viden bevægede sig hen. Ministeriet ændrede derfor ikke blot reglerne, men tilskyndede også
til, at sekretariaterne reserverede en andel af bevillingen til senere fordeling i partnerkredsen,
baseret på udviklingen i virksomhedernes behov efter viden.
Endvidere skal det fremhæves, at programmet generelt giver rum for stor fleksibilitet og
frihedsgrader til at netværkene løbende kan tilpasse aktiviteterne til de konkrete behov, der
opstår hos virksomhederne (inden for de fastsatte mål og rammer, forstås). Netværkene skal kun
udarbejde handlingsplaner for et år ad gangen, selv om de modtager en fireårig bevilling. Det
giver mulighed for, at netværkene kan sætte nye aktiviteter i gang eller tilpasse eksisterende
projekter i forhold til nye teknologiske muligheder eller ændringer i virksomhedernes
udfordringer.
En vigtig forudsætning for, at denne styringsform virker effektivt er, at der opbygges et vist niveau
af tillid mellem myndighed (UFM) og bevillingsmodtagere (netværkene). Der vil – og skal –
naturligvis også altid være et element af kontrol fra myndighedens side, så det sikres, at de
offentlige midler bruges effektivt og i overensstemmelse med formålet. Men hvis man
anerkender, at også netværkene er interesseret i at opnå de bedst mulige resultater (og det må
man som udgangspunkt antage – om ikke andet skal de jo ”genvælges” hver fjerde år), så bør der
findes en passende balance mellem kontrol og tillid, som giver netværkene frihedsgrader til at
agere i forhold til udviklingen i teknologier, markeder og SMV’ernes udfordringer. Og når alt
kommer til alt, er det trods alt netværkene selv, der bedst kender deres målgruppes specifikke
behov og udfordringer.

8. Systematiske effekt- og resultatmålinger
Det har over de sidste 10-12 år været højt prioriteret i UFM at kunne systematisk dokumentere
effekterne og resultaterne af netværksindsatsen. Både i form af årlige performanceregnskaber,
måler udviklingen i netværkenes resultater, så man kan se om det går den ”rigtige” vej med
indsatsen, og i form af registerbaserede målinger af effekterne baseret på nye videnskabelige
økonometriske metoder, som bl.a. forskere fra CBS har udviklet.Der er næppe tvivl om, at dette
har været essentielt i forhold til at sikre opbakning til programmet og dets videre fortsættelse såvel fra politisk side som fra erhvervslivet.
Endvidere er virksomhederne i flere surveys blevet spurgt om deres udbytte af deltagelsen i
innovationsnetværk – og generelt med positiv respons. Enkelte virksomheder har der dog ind
imellem udtrykt skepsis overfor programmet, og kaldt netværkene for ”kaffeklubber” eller
”snakkeklubber”, som ikke førte til noget forpligtende. Efterhånden som effekterne voksede og
blev bedre dokumenteret, forstummede denne kritik dog. Men det viser, at et program hurtigt
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kan blive sårbar overfor kritik – selv hvis den kun kommer fra nogle få virksomheder – og at det
derfor er vigtigt ikke blot at tilvejebringe grundig dokumentation for effektskabelsen, men også at
kunne fortælle positive cases fra virksomheder, som har opnået konkret værdi af deltagelsen i
netværkene. Derfor er der også løbende gjort meget ud af kommunikere konkrete casehistorier
fra netværkenes arbejde.

9. Professonel organisation og kompetent sekretariat
Det har vist sig, at en klynges performance i høj grad afhænger af, om den har skabt en
velfungerende og professionel organisation og sekretariat - dvs. det, der internationalt betegnes
”cluster excellence management”. Her kræves først og fremmest et professionelt sekretariat med
stærke kompetencer inden for projektledelse, matchmaking virksomhedskendskab m.v.
Særlig klyngelederen er vigtig, da det ofte er hans eller hendes personlige egenskaber og ’drive’
der bestemmer, om klyngen bliver i stand til at nå sine mål. Klyngelederen skal have et stort
kendskab til og nyde respekt både i forskningsverdenen og erhvervslivet., og være en dygtig
brobygger og have strategiske samarbejdsevner. Det kræves således mange forskellige
kompetencer for at blive en dygtig klyngeleder, og derfor er der da også både i Danmark og andre
steder i Europa udviklet forskellige uddannelsestiltag og kurser inden for klyngeledelse.
Endvidere er det vigtigt, at klyngeorganisationens bestyrelse er sammensat af de mest centrale
aktører på området - dvs. erhvervsorganisationer, videninstitutioner, offentlige aktører og
virksomhedsledere, der ”brænder” for klyngens udvikling – så der er mulighed for at lægge en
fælles strategi og sikre en bred opbakning til aktiviteterne i hele økosystemet. Her er det vigtigt,
at der er fokus på branchens langsigtede udfordringer, så klyngen kan være på forkant med
SMV’ernes fremtidige behov for viden. Desuden skal klyngeledelsen sikre en fornuftig balance
mellem virksomhedernes efterspørgsel efter konkrete løsninger og videninstitutionernes
udbyderinteresser (hvor fokus ofte er på at få ”solgt” de videntilbud man allerede har på
”hylderne”).

10. Værdiskabende aktiviteter
Det siger sig selv, at de aktiviteter, som netværkene igangsætter, skal skabe værdi for
virksomhederne. Men da klyngeprogrammerne i sin tid startede, fandtes der endnu ikke effektive
matchmaking-redskaber, og man måtte derfor eksperimentere og prøve sig frem. Efterhånden har
klyngerne opbygget systematisk viden og erfaringer på området, godt understøttet af Cluster
Excellence Denmark, der opsamler og formidler best practice-metoder om at få videninstitutioner
og virksomheder til at lære hinanden at kende og samarbejde. Eksempelvis forskellige ”speeddating”metoder, hvor deltagerne over kort tid får lejlighed til bilateralt at møde et antal nye
personer og identificere mulige samarbejder.
Samtidig er det vigtigt, at klyngerne formår at føre virksomhederne videre til de dybdegående
aktiviteter så som innovationsprojekter, kurser og faglige netværk, hvor den enkelte deltager
oplever den største værdi. De brede videnformidlingsaktiviteter som konferencer og seminarer
mv. har dog også stor betydning, både i forhold til at opdatere virksomhederne med ny viden og
inspiration, men også fordi de fungerer som indgang for mange SMV’er til klyngefællesskabet og
de samarbejdsmuligheder, som findes. Det er derfor vigtigt, at der i de enkelte klynger skabes en
fornuftig balance mellem den brede indsats for de mange og den koncentrerede indsats for de
(relativt) få.
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11. Kritisk masse i målgruppe og deltagerkreds
At der er høj volumen i de enkelte netværks målgruppe og deltagerkreds er vigtigt af flere
årsager. Udover at det sikrer, at mange SMV’er får gavn af netværkene, kan det også føre til mere
nyskabende og tværfaglig innovation, fordi netværkene kan trække på en større og bredere pulje
af kompetencer. Netværkenes og klyngernes deltagerkreds har været støt stigende over årene,
og ligger i dag gennemsnitligt på 475 virksomheder og 35 videninstitutioner.
Det stiller selvsagt store krav til sekretariaterne at kunne håndtere så stor en deltagerkreds og
tage hensyn til virksomhedernes forskelligtartede behov. Derfor vil deltagerne ofte være opdelt i
faglige og/eller regionalt baserede undergrupper. Det har vist sig, at klyngerne med fordel kan
etablere regionale afdelinger, så man både er tilstede i Øst- og Vestdanmark, for bedre at kunne
servicere SMV’er over hele landet. Det er dog samtidig vigtigt, at der også gennemføres
landsdækkende aktiviteter, hvor der kan foregå en interaktion og videnudveksling mellem
klyngens medlemmer på tværs af landet.

12. Visionær klyngeledelse
Sidst - men ikke mindst – har det stor betydning, at klyngeledelsen er visionær og på forkant med
udviklingen og hele tiden søger efter nye muligheder, der kan udvikles til gavn for medlemmerne.
Det kan bl.a. være at spotte nye synergimuligheder ved at koble forskellige fag- og
teknologiområder, herunder også i nye og utraditionelle kombinationer som fx lyd og sundhed,
hvor to netværk gik sammen om at undersøge, hvordan bestemte typer af musik kan have en
lindrende effekt for smertepatienter.
Et andet eksempel på et visionært tiltag er Lifestyle & Design Clusters etablering af en
robotsystue, som har en ambition om at bringe tekstilindustri tilbage til Danmark og samtidig
støtte små upcoming brands indenfor mode og livsstil. Målet med Sylab er at skabe en model for
tekstilproduktion, der reducerer miljøbelastningen og ressourceforbrug og samtidig udforsker
mulighederne i robotteknologien at skabe grobund for en potentiel syproduktion i Danmark.
Foruden at støtte iværksættere hjælper Sylab også med at opkvalificere ledige til at kunne
varetage fremtidens syproduktion.
Eksemplerne viser, at klyngeledelsen foruden at være visionær, også skal evne at etablere nye
alliancer og samarbejder med mange forskellige typer af aktører, og være i stand til at overbevise
dem om de nye tiltag er værd at investere i.
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