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Forord 
Styrelsen for Forskning og Innovation har bedt IRIS Group og Oxford Research om at gennemføre 

en evaluering af centrale elementer i Innovationsnetværk Danmark-programmet. 

Programmet har eksisteret siden 2008, hvor de tre daværende mindre netværksprogrammer 

blev lagt sammen til ét større, nationalt program. Programmet har til formål at etablere en in-

frastruktur af innovationsnetværk, der bygger bro og skaber matchmaking mellem videninstitu-

tioner og virksomheder inden for en række områder med gode vækstmuligheder. 

Det overordnede mål er at styrke nyttiggørelsen af den offentlige forskning – til gavn for inno-

vation og vækst. Styrelsen for Forskning og Innovation støtter pt. 22 nationale innovationsnet-

værk gennem programmet.  

Formålet med evalueringen er at etablere et stærkere videngrundlag for udvikling af program-

met, som bl.a. kan være til nytte ved næste udbudsrunde for programmet, der finder sted i 2017. 

Evalueringens udgangspunkt er, at de 22 innovationsnetværk er meget forskellige, hvad angår 

målgruppe, fagligt fokus og forankring. Nogle netværk fokuserer på en bestemt branche eller en 

bestemt teknologi, mens andre har en langt bredere fokus. Samtidig er netværkene forankret 

forskelligt – enten på et universitet, på et GTS-institut eller i en ekstern klyngeorganisation. 

Ambitionen med evalueringen har været at give svar på følgende spørgsmål; 

 Værdiskabelse. Hvilke former for værdi skaber netværkene for deres målgrupper og 

brugere – og er der forskelle i fokus og værdiskabelse på tværs af de forskellige net-

værkstyper? 

 Funktionalitet. Hvordan fungerer netværkene på centrale områder som virksomheds-

inddragelse, kendskabsgrad i målgruppen, engagement blandt partnerkreds, sekretari-

atets virke samt evnen til at facilitere netværk og opbygge relationer mellem deltagerne 

– og er der variationer i de forskellige netværkstypers funktionalitet.    

 Styrker og svagheder. Hvad er styrkerne og svaghederne ved de forskellige typer af net-

værk? Og hvad er evt. vigtige forudsætninger og opmærksomhedspunkter i forhold til 

at sikre høj funktionsevne og værdiskabelse i de forskellige typer af netværk?  

Som grundlag for at svare på disse spørgsmål har vi gennemført dybdegående casestudier af 

seks forskellige netværk, der repræsenterer de forskellige typer af netværk.  

Herudover er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle innovationsnetværk. 

God læselyst! 

 

IRIS Group og Oxford Research 
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Kapitel 1   
Sammenfatning 

1.1   BAGGRUND 

Innovationsnetværk Danmark-programmet omfatter i dag 22 innovationsnetværk, der retter sig 

mod forskellige erhverv og klynger. Nogle netværk fokuserer på bestemte erhverv eller klynger, 

mens andre har en meget bred målgruppe. Herudover er netværkene forskellige med hensyn til 

forankring, idet de kan være forankrede på henholdsvis universiteter, Godkendte Teknologiske 

Serviceinstitutter (GTS´er) og i selvstændige klyngeorganisationer.  

Denne variation er udgangspunktet for indeværende evaluering, der har til formål at se nær-

mere på, hvordan de forskellige typer af netværk varierer med hensyn til funktionalitet, styr-

ker/svagheder og værdiskabelse. Samtidig skal evalueringen udpege vigtige forudsætninger for, 

at de forskellige typer af netværk kan skabe høj værdi.    

Med hensyn til forankring er i alt 12 af de 22 innovationsnetværk forankrede i en selvstændig 

klyngeorganisation, otte er forankrede på et universitet, og to er forankrede på et GTS-institut.  

Med hensyn til målgruppe og faglig bredde kan der skelnes mellem tre typer af netværk;  

 Smalle netværk, som fokuserer på ét specifikt branche- eller teknologiområde og har 

max. 500-700 virksomheder i deres primære målgruppe. 

 Brede netværk, som fokuserer på mange brancher og flere teknologier/temaer, og som 

typisk har en stor målgruppe (over 2000 virksomheder i den primære målgruppe). 

 Hverken smalle eller brede netværk, det vil sige en mellemgruppe, som fokuserer på;  

o 1) specifikke temaer/teknologier (fx lys, lyd, offshore, etc), der går på tværs af 

brancher, eller  

o 2) specifikke klynger/brancher med en relativt stor målgruppe (mere end 1.000 

virksomheder). Disse netværk har et mere smalt fokus end de brede netværk, 

men har samtidig større målgrupper end de smalle netværk. 

Evalueringen viser, at ud af de i alt 22 netværk findes der i dag syv smalle netværk, ni netværk i 

mellemgruppen og seks brede netværk. 

1.2  DELTAGELSE OG VÆRDISKABELSE 

1.2.1 Stor deltagelse og stor variation på tværs af netværk 

I alt ca. 7.600 virksomheder og ca. 1.500 forskere/undervisere deltager årligt i innovationsnet-

værkenes aktiviteter. Det er et stort antal deltagere, der afspejler, at netværkene skaber værdi 

i mange virksomheder – gennem inddragelse af mange forskellige videninstitutioner. 
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Der er dog stor variation i det antal virksomheder og forskere, som de enkelte netværk når ud 

til. På virksomhedssiden spænder antallet fra 100 deltagende virksomheder på årsplan til op til 

1000 deltagere, og på forsker- og undervisersiden spænder antallet fra under 10 deltagende 

forskere/undervisere til mere end 400 deltagere. Gennemsnitligt deltog 384 virksomheder og 

70 forskere/undervisere i netværkenes aktiviteter i 2015. 

De smalle netværk har i sagens natur færrest deltagende virksomheder, mens forskellene er 

mindre, hvad angår deltagende forskere. Gennemsnitligt set har de brede netværk dog også 

flest deltagende forskere.  

Der kan ikke konstateres en stærk sammenhæng mellem netværkenes forankringsform og an-

tallet af deltagere. De universitetsforankrede netværk har dog gennemsnitligt set størst forsker-

deltagelse. Men det skyldes alene en meget høj forskerdeltagelse i et enkelt af de otte universi-

tetsforankrede netværk.  

1.2.2 God værdiskabelse, men store forskelle i typen af effekter på tværs af netværk 

Netværkene skaber som nævnt værdi for mange virksomheder. Fx svarer mere end 70 procent 

af virksomhederne i en ny spørgeskemaundersøgelse gennemført af Styrelsen for Forskning og 

Innovation, at de får tilført relevant viden via netværksdeltagelsen. Casestudierne i denne eva-

luering viser, at den tilførte viden i mange tilfælde giver inspiration til at arbejde med nye tek-

nologier og trends, til at arbejde mere systematisk med innovation samt til at se nye markeds-

muligheder. 

Ca. halvdelen af virksomhederne forventer ifølge den nævnte spørgeskemaundersøgelse at ud-

vikle nye produkter eller services, der helt eller delvist kan tilskrives deres deltagelse i et inno-

vationsnetværk. 

For mange af de interviewede virksomheder fremstår netværkene som vigtige platforme for vi-

denudveksling og netværksopbygning. Virksomhederne betoner, at innovationsnetværkene fav-

ner en bredere og mere tværfaglig/tværsektoriel kreds af aktører end andre typer af aktører, 

der arbejder med netværksopbygning, innovationsfremme og videnformidling.  

Direkte adspurgt om sammenhængen mellem netværksdeltagelse og vækst, angiver en ud af 

fire virksomheder i den nævnte spørgeskemaundersøgelse, at deltagelsen har haft en positiv 

betydning for deres vækst. Det er dog kun et mindretal på tre procent, der vurderer, at net-

værksdeltagelsen har stor betydning for deres vækst. 

Casestudierne viser endvidere, at netværkene også spiller en vigtig rolle i forhold til; 

 At matche virksomheder og forskere samt at facilitere start af konkrete samarbejdspro-

jekter. 

 At hjælpe til at hjemtage finansiering fra både nationale og internationale programmer 

(fx Horizon 2020). 

 At styrke sammenhængskraft og relationer i klyngen. 
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 At bidrage til udvikling af bedre rammebetingelser (inden for fx forskning, uddannelse 

og tiltrækning af virksomheder) gennem dialog med andre aktører og fx indspil til nati-

onale forskningsstrategier, mv. 

Det største udbytte af netværkene opnås blandt virksomheder, der deltager i flere forskellige 

typer af aktiviteter. Det vil sige virksomheder, der ikke alene deltager i brede videnformidlings-

aktiviteter som konferencer og seminarer, men også i mere dybdegående aktiviteter i form af 

innovationsprojekter, kurser, faglige netværk, hjælp til finansiering af projekter, mv.  

En del af de interviewede virksomheder angiver, at de udbudte konferencer og seminarer i sig 

selv har et relativt begrænset udbytte. Værdiskabelsen ligger primært i, at disse aktiviteter for 

en del virksomheder fungerer som indgang til at engagere sig i de mere dybdegående aktiviteter 

under netværkene. Der er dog også et betydeligt antal virksomheder, der oplever at kunne an-

vende den inspiration, de får på konferencer og seminarer, i deres arbejde med innovation. 

Forskelle på tværs af netværkstyper 

Hvor antallet af virksomheder, der oplever effekter, er størst i de brede netværk, er nyttevær-

dien pr. virksomhed – generelt set – størst i de smalle netværk og i mellemgruppen (vi bruger 

gennem rapporten ”de smallere netværk” som samlebetegnelse for disse to grupper). 

Det skyldes følgende forhold; 

 De smallere netværk bruger (gennemsnitligt set) en større andel af deres ressourcer på 

dybdegående aktiviteter som innovationsprojekter, faglige netværk og kurser. Det skyl-

des bl.a., at målgruppen er mere homogen – både hvad angår branche, teknologi og 

type af udfordringer. Det er derfor ofte lettere at samle virksomheder om sådanne ak-

tiviteter. 

 Flere af de smallere netværk har en mere klassisk, klyngefaciliterende funktion1, hvor 

de formår at opbygge relationer og netværk mellem virksomhederne, som kan udnyttes 

forretningsmæssigt.  

Ikke overraskende er der også forskelle i værdiskabelsen på tværs af netværkenes forankrings-

former. De universitetsforankrede netværk bidrager især i de tidlige faser af innovationskæden 

forstået på den måde, at de især skaber værdi i forhold til at bidrage til udvikling af nye forsk-

nings- og innovationsprojekter, der tager afsæt i nye forskningsresultater. I sammenhæng her-

med har mange netværk i den gruppe en væsentlig funktion i forhold til at sikre hjemtag af EU-

midler til forsknings- og innovationsprojekter. 

Omvendt er fokus i værdiskabelsen i de klyngeforankrede netværk mere koncentreret om akti-

viteter, der lægger lidt længere henne i innovationskæden. Det kan være i forhold til tilpasning 

af eksisterende produkter, udvikling af markedsforståelse, forretningsudvikling, mv. Også her 

                                                           

1 De vil sige, at de mobiliserer virksomhederne omkring fælles udfordringer, som fx kan være vigtige for 
en hel værdikæde, eller fælles teknologiske muligheder (fx inden for lys, lyd, personalised medicine, mv). 
Det klyngemobiliserende kan også handle om at etablere et samarbejde om at etablerede bestemte ud-
dannelser, prioritere bestemte temaer i forskningen, mv. Disse elementer er lettere at have fokus på i de 
smallere netværk, hvor virksomhedernes behov og udfordringer er mere ensartede. 
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kan videninstitutioner bidrage med input og inspiration, men fokus er mere på opbygning af 

forretningskritiske kompetencer end på langstrakte forsknings- og udviklingsprojekter. Finansie-

ringen kommer primært fra miniprojekter under netværkene, regionale projektmidler og fx In-

noBooster. 

Værdiskabelse i de GTS-forankrede netværk ligger typisk mellem de to ”yderpunkter”, da net-

værkene i denne gruppe ikke mindst yder et bidrag til de deltagende virksomheders udvikling af 

nye produkter og forretningskoncepter. Også her spiller fx miniprojekter en væsentlig rolle.  

1.3  NETVÆRKENES FUNKTIONALITET 

Evalueringen viser, at der er betydelige forskelle på, hvordan netværkene fungerer på en række 

nøgleområder som styring, samspil med partnerkreds og styregruppe, kvalitet i de udbudte ydel-

ser og kendskabsgrad. Det hænger bl.a. sammen med de skitserede forskelle i netværkenes for-

ankring og målgruppe, men også andre faktorer spiller ind.  

1.3.1 Netværkenes overordnede styring og samspillet i partnerkredsen 

De fleste netværkssekretariater har et godt samspil med styregruppen, der spiller en vigtig rolle 

som faglig og strategisk sparringspartner. For casenetværkene gælder imidlertid også, at styre-

grupperne fungerer bedst i mellemgruppen, hvor de pågældende netværk klynger sig om nogle 

fælles mål og udfordringer, som prioriteres højt i hele partnerkredsen. Her er engamentet stort 

i styregrupperne. 

I to af de øvrige casenetværk (henholdsvis et smalt og et bredt netværk) forekommer visse ud-

fordringer med at opnå bred opbakning og engagement fra hele styregruppen. Det skyldes bl.a., 

at de samlede midler til netværkene opleves som beskedne, og at nogle parter bag disse netværk 

oplever det svært at identificere en klar value proposition i forhold til, hvad andre aktører udby-

der. En medvirkende forklaring er dog også, at de to styregrupper er relativt store. Det opleves 

også som en udfordring vedvarende at fastholde et stort engagement i styregrupperne, og flere 

informanter bag disse netværk peger på, at en bred styregruppe er vigtigst i opstartsfasen.  

De pågældende netværk har dog nedsat et forretningsudvalg, der fungerer som en tættere spar-

ringspartner for netværksledelsen. 

Endvidere viser evalueringen, at det specielt for de brede netværk kan det være vanskeligt at 

fastholde et bredt ejerskab til alle aktiviteter, fordi netværkene – netop pga. bredden – må ar-

bejde på at segmentere målgruppen og udvikle aktiviteter rettet mod forskellige delsegmenter.   

Der er generelt et godt samarbejde i netværkenes partnerskabskredse, og sekretariaterne leve-

rer ifølge de interviewede partnere en dedikeret indsats for at få samarbejdet til at ”glide”.  

De to brede casenetværk har i den sammenhæng nogle særlige vilkår, fordi sekretariatet er split-

tet op på flere enheder beliggende hos partnere forskellige steder i landet. Det giver en nærhed 

til partnerne og gør det nemmere at udbyde aktiviteter i hele landet. Men det besværliggør også 



8 

 

det daglige samarbejde og kræver en høj grad af forventningsafstemning mellem samarbejds-

partnerne for at sikre optimal ressourceudnyttelse.     

1.3.2 Kvalitet i netværkenes ydelser og kompetencer 

Det er en udfordring for alle netværk at organisere og udbyde deres aktiviteter på en måde, hvor 

de opleves som relevante og værdiskabende for hele målgruppen. Men udfordringen er ikke 

overraskende størst blandt de brede netværk, der henvender sig til en stor og ofte heterogen 

målgruppe med mindre sammenfald i behovene. De to brede casenetværk har derfor organise-

ret sig omkring udvalgte tematiske fokusområder og aktiviteter, som adresserer specifikke be-

hov i dele af deres målgruppe. Det skaber mere fokus, men betyder også, at det er sværere at 

skabe en fælles og samlet identitet. 

Alle de seks casenetværk fremhæves overordnet positivt for deres agilitet, men de universitets-

forankrede netværk fremstår lidt mere agile end de øvrige netværk, hvad angår evnen til at op-

fange og formidle nye trends, som virksomhederne endnu ikke selv beskæftiger sig med. De 

øvrige casenetværk fokuserer i lidt højere grad på trends og viden, der er kendt blandt de delta-

gende virksomheder, og som flere af dem allerede arbejder med. Nogle virksomheder giver ud-

tryk for, at de ikke-universitetsforankrede netværk i nogen udstrækning mangler indsigt i inter-

national forskning, der kan have relevans for netværkets medlemmer. 

Generelt peger langt de fleste informanter på, at de seks sekretariater har et højt kompetence-

niveau, og at medarbejderne besidder komplementære kompetencer inden for ledelse, kom-

munikation, netværksdannelse og finansiering.  

Men de relativt små sekretariater – på tværs af netværkstyper – giver ifølge flere informanter 

udfordringer med at prioritere kommunikation, markedsføring og til dels netværksopbygning. 

Særligt blandt netværk, der har en stor/bred målgruppe med varierende videnhøjde, er spar-

somme sekretariatsressourcer en udfordring, fordi det kræver en del ressourcer at nå ud til og 

engagere dele af den samlede virksomhedsmålgruppe.   

Endelig viser evalueringen, at netværkene generelt har god funktionalitet i forhold til at facilitere 

nye samarbejder og opbygge relationer mellem de aktører, der gerne vil indlede samarbejder. 

Blandt casenetværkene er det dog især i mellemgruppen (hverken smalle eller brede netværk), 

at der er opbygget stærkere netværk på tværs af flere forskere og virksomheder. Det vil sige, at 

der i denne gruppe er skabt netværk, der i markant grad udvider den enkelte virksomheds eller 

forskers netværk.  

De brede netværk bidrager i mindre grad til at opbygge netværksrelationer på tværs af mange 

virksomheder og forskningsenheder. Til gengæld er der en del eksempler på, at de brede net-

værk er lykkedes med at etablere 1-1 kontakter mellem en virksomhed og en bestemt forsker 

eller underviser. 

1.3.3 Kendskabsgrad og profil 

Der er væsentlige forskelle mellem netværkene på kendskabsgraden i den primære målgruppe. 

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse viser, at 19 procent af alle netværk erklærer sig 
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helt enige i et spørgsmål om, hvorvidt den primære målgruppe har et stort kendskab til netvær-

ket. 34 % er til gengæld helt eller delvist uenige i dette spørgsmål.  

Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at kendskabsgraden er størst i de smallere netværk og 

mindst i de brede netværk. Det er naturligvis ikke overraskende i lyset af, at de brede netværk 

har en noget større og bredere målgruppe.  

Casestudierne viser dog også, at nogle netværk har en lidt skarpere profil end andre, hvilket kan 

være med til at forklare, at kendskabsniveauet varierer.  

Specielt to af casenetværkene har en stærk profil i deres målgruppe, fordi de henvender sig til 

en geografisk og branchemæssigt forholdsvis afgrænset målgruppe. Karakteristisk for disse net-

værk (de begge tilhører mellemgruppen) er endvidere, at de fokuserer på behov og perspektiver 

(udvikling af lydteknologi og samarbejde inden for en bestemt værdikæde), hvor der intet over-

lap er til andre erhvervs- og innovationsfremmeaktører.  

I andre netværk er der en oplevelse af, at nogle af ydelserne til dels konkurrerer med aktiviteter, 

der udbydes af bl.a. brancheorganisationer og andre aktører (selv om de pågældende aktører 

ikke udbyder den samme pallette af ydelser, som innovationsnetværkene gør). Der er i øvrigt i 

mange netværk et tæt samarbejde med brancheforeninger og andre aktører om at udbyde ak-

tiviteter som fx konferencer og seminarer. 

1.3.4 Øvrige faktorer med betydning for funktionalitet og værdiskabelse 

Evalueringen har også kortlagt, hvorvidt andre faktorer (end målgruppefokus og forankring) har 

væsentlig betydning for netværkenes værdiskabelse og funktionalitet. Især tre faktorer fremstår 

relevante; 

 Virksomhedernes geografiske koncentration (andel af medlemmer/brugere, der er lo-

kaliseret i et bestemt geografisk område). 

 Store virksomheders tilstedeværelse og engagement. 

 Målgruppens gennemsnitlige forsknings-, udviklings- og innovationsintensitet (FoUoI-

intensitet) og uddannelsesniveau. 

Med hensyn til virksomhedernes geografiske koncentration viser evalueringen, at de mest geo-

grafisk koncentrerede netværk har klare fordele i forhold til tilslutning til arrangementer, fordi 

de geografiske afstande har stor betydning for, hvor ofte virksomhederne deltager. Det gør det 

også nemmere for geografiske koncentrerede netværk at opnå en profil som samlende aktør for 

netværkenes målgruppe (det vil sige en form for knudepunkt for videnspredning, netværksdan-

nelse og dialog om innovation). 

Der er dog også virksomheder, der oplever fordele ved geografisk spredning. Enkelte virksom-

heder fremhæver således, at der er betydelige forskelle i forretningskulturen mellem Øst- og 

Vestdanmark. Det fremhæves som værdifuldt at møde andre typer af virksomheder præget af 

andre forretningskulturer. 



10 

 

Store virksomheders tilstedeværelse og engagement er vigtigt af flere årsager. Den er ofte med 

til at blåstemple netværkets aktiviteter, og de store virksomheder virker ifølge flere interview-

personer i nogen grad som trækplastre for mindre virksomheder.  

Herudover peger de interviewede SMV´er bl.a. på følgende fordele ved at have større virksom-

heder med i netværket; 

 Mange højtuddannede medarbejdere, der kan bidrage med dyb faglig viden. 

 Flere erfaringer med at igangsætte og drive projekter. 

 Profilering af netværket og bedre muligheder for at hjemtage projektfinansiering. 

Der er imidlertid også betydelige forskelle på de store virksomheders engagement og motiver 

for at deltage. Specielt i mellemgruppen (hverken smalle eller brede netværk) har de store virk-

somheder fokus på at bruge netværkene til at opbygge relationer og opbygge relationer til vi-

denintensive SMVer. Det er også i denne gruppe, at de store virksomheder engagerer sig mest i 

styregrupperne og i udviklingen af netværkenes aktiviteter. 

I de øvrige casenetværk er motivationen til deltagelse for større virksomheder i højere grad at 

tilbyde egne medarbejdere et sted at få inspiration (gennem konferencer, seminarer, mv.) og i 

enkelte tilfælde at støtte netværkenes arbejde med at styrke vilkårene for finansiering af større 

projekter, herunder hente EU-midler hjem til større projekter. Fokus er i mindre grad på mulig-

hederne for at etablere nye samarbejdsrelationer om forskning og udvikling. 

Når det gælder målgruppens videnhøjde er der også store forskelle – fra fx mindre servicevirk-

somheder med beskedent innovationshøjde (Service Platform) til life science sektoren (BioPe-

ople), der overvejende består af forskningstunge virksomheder.  

Der er både fordele og ulemper knyttet til, at målgruppen har en høj videnhøjde. På den ene 

side har virksomheder med høj videnhøjde en naturlig interesse i innovationsnetværkenes 

grundlæggende kerneydelse – at opbygge relationer til forskere og facilitere forsknings- og in-

novationssamarbejde. På den anden side har specielt de lidt større virksomheder i denne mål-

gruppe ofte egne netværk – og de giver oftere udtryk for, at netværkenes nettobidrag til etab-

lering af kontakt med forskere er beskedent. 

For netværk, hvor en del af målgruppen har beskeden videnhøjde2, er det især en udfordring at 

tiltrække virksomheder til netværkene. Der skal bruges mange ressourcer på at formidle net-

værkenes value proposition til denne målgruppe. Samtidig er det vigtigt at kunne tilbyde kortere 

seminarer i rimelig geografisk afstand, fordi de fungerer som en døråbner til netværkene. Det er 

således vigtigt at kunne udbyde aktiviteter, der er overkommelige at deltage i, og hvor målet 

ikke umiddelbart er at etablere samarbejdsprojekter. Det kan på sigt føre til, at virksomhedernes 

motiveres for at indgå i forskellige former for samarbejdsprojekter med videninstitutioner. Men 

det kræver også mange ressourcer til opsøgende arbejde og ydelsesudvikling at opnå succes i 

rekrutteringen.  

                                                           

2 En væsentlig målgruppe for Innovationsnetværkene, da der ligger et stort samfundsøkonomisk potenti-
ale i at løfte innovationshøjden i denne målgruppe. 
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1.3.5 Afrunding og opmærksomhedspunkter 

Samlet tegner der sig følgende billede af de væsentligste forskelle mellem de forskellige net-

værkstyper; 

De universitetsforankrede netværk: 

 Bidrager særligt i de tidligere faser af innovationskæden (herunder hjemtagning af EU-

midler) med forskningsbaseret viden og formidling af nye trends med relevans for med-

lemmernes fremtidige innovation. 

 Arbejder typisk med specifikke faglige temaer. Det betyder, at netværkene ikke fungerer 

som samlingspunkt for innovation i hele brancher eller i bestemte værdikæder, som det 

ses i flere af de klyngeforankrede netværk. Men de kan medvirke til at skabe fælles klyn-

geidentitet om bestemte teknologier, fx lys og lyd. 

De klyngeorganisationsforankrede netværk:  

 Bidrager særligt til de senere faser i innovationskæden med praksisnær viden inden for 

fx forretningsudvikling, markedsforståelse og inkrementel innovation.  

 Har nemmere ved at understøtte klyngeudvikling og –identitet. Resultaterne inden for 

netværksopbygning og klyngeudvikling varierer dog og afhænger bl.a. af, om sekretari-

atet også finansieres af andre midler, og hvorvidt netværket er forankret i en organisa-

tion, der har klyngeudvikling som primært formål. 

De smallere netværk: 

 Har færre deltagere end de brede netværk, men skaber mere værdi pr. virksomheder 

(på grund af at en højere andel deltagere i dybdegående aktiviteter som miniprojekter, 

faglige netværk, igangsættelse af større innovationsprojekter, mv.). 

 Har nemmere ved at realisere klyngeskabende værdier, herunder opbygge relationer 

mellem mange virksomheder og forskere samt bidrage til at styrke målgruppens ram-

mebetingelser inden for forskning, uddannelse, hjemtagning af EU-midler, mv. 

De brede netværk: 

 Har flere virksomhedsdeltagere og skaber værdi for et stort antal virksomheder. Til gen-

gæld opnår en betydeligt mindre andel af virksomhederne markante effekter på inno-

vation og vækstmuligheder, og netværkene har ressourcemæssige udfordringer knyttet 

til også at engagere flere virksomheder i dybdegående aktiviteter. 

 Har udfordringer med at dække hele målgruppen, der er heterogen og har forskelligar-

tede behov. Det løses ved at fokusere på deltemaer målrettet forskellige segmenter, der 

til gengæld skaber udfordringer i forhold til at skabe fælles ejerskab og fælles identitet. 

 Har de største ressourcemæssige udfordringer, fordi målgruppen er bred, rummer 

mange virksomheder og i flere tilfælde også mange virksomheder med lav videnhøjde. 
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Med afsæt i evalueringen har vi opstillet en række opmærksomhedspunkter for de forskellige 

kategorier af netværk. Det vil sige områder, der er kritiske for at sikre god funktionalitet og vær-

diskabelse. 

Det skal understreges, at flere af opmærksomhedspunkterne i nedenstående bokse også er re-

levante for andre typer af netværk. Vi har blot placeret dem der, hvor vi anser dem for vigtigst. 

Generelle opmærksomhedspunkter 

 Netværkenes forskellige ydelser skaber forskellige typer af værdi. Men værdien er størst 

– og netværkenes fremstår mest unikke – når virksomhederne trækker på forskellige ty-

per af ydelser, som supplerer hinanden. Der er i flere netværk et potentiale for at skabe 

større synergi mellem aktiviteterne.  

 Det er vigtigt, at netværkene fortsat løfter den opgave, der består i at tiltrække virksom-

heder med begrænset videnhøjde og introducere dem til vidensamarbejde. Det er res-

sourcekrævende og kræver også et godt udbud af brede videnformidlingsaktiviteter, som 

virksomhederne kan deltage i – uden et stort forbrug af ressourcer, og hvor de kan blive 

introduceret til netværkene. 

 Et kompetent sekretariat med fornøden kritisk masse er afgørende for netværkets funk-

tionalitet. Den kritiske masse udgør en udfordring i nogle netværk – ikke mindst netværk 

med geografisk opdelte sekretariater og netværk, hvor virksomheder med begrænset vi-

denhøjde udgør en væsentlig del af målgruppen. 

 Styregruppen spiller en vigtig rolle for netværkene. Det er vigtigt for engagementet, at 

den ikke bliver for stor og diffus. Og det kan i nogle netværk måske være relevant at ju-

stere i styringsmodellen (herunder at reducere i styregruppen eller nedsætte et snævrere 

forretningsudvalg) i takt med, at netværket bliver mere modent. 

 

Universitetsforankrede netværk – opmærksomhedspunkter 

 Netværkskompetencer – er der i sekretariatet stærke kompetencer inden for relations-

opbygning og facilitering af samarbejde mellem forskere samt virksomheder? Hvor langt 

går netværket i faktisk at sikre, at samarbejdsprojekter igangsættes og finansieres? Og 

hvilke værktøjer anvendes til dette formål? 

 Hvad er værditilbuddet mere generelt for medlemsvirksomhederne – er der nok ydelser 

og aktiviteter, som henvender sig til og fastholder virksomhederne? 

 Rekruttering – hvordan har netværket fokus på at nå ud til/rekruttere virksomheder, 

som ikke er en del af de deltagende forskeres eksisterende netværk? 

 Hvad gør netværkssekretariaterne for løbende at inddrage virksomhederne i udviklin-

gen af netværket, herunder være i kontakt med medlemmerne om deres fremadrettede 

ønsker til netværkets ydelser? 
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GTS-forankrede netværk - opmærksomhedspunkter 

 Uvildighed – hvad er netværkets strategi for at inddrage og matche virksomhederne 

med de bedste videnleverandører uden skelen til GTS-forretningsinteresser? 

 Rekruttering – hvordan har netværket fokus på at rekruttere virksomheder, som ikke er 

en del af instituttets eksisterende kundekreds? 

 Fokus – har netværket fokus på alle dele af innovationskæden? Og ikke kun klassiske 

GTS-styrker vedr. produktudvikling og processer? 

 

Klyngeforankrede netværk - opmærksomhedspunkter 

 Netværk til forskningsmiljøer – har netværket tilstrækkelig opbakning i relevante forsk-

ningsmiljøer, og hvad gøres for at opbygge et netværk til forskningsverdenen? 

 Radarfunktion – hvilke værktøjer anvendes, og hvad er de kompetencemæssige forud-

sætninger for at identificere og formidle trends af betydning for netværket? 

 Hvordan håndteres den ”klassiske klyngefunktion”? Hvordan vil netværket bidrage til 

klyngens udvikling og udvikling af dens rammebetingelser, herunder række ud til nye, 

eksterne samarbejdspartnere? 

 

Smallere netværk – opmærksomhedspunkter 

 Additionalitet – er der klare snitflader til andre erhvervsfremmeaktører og brancheorga-

nisationer? Er der tilstrækkelig fokus på at sikre sammenhæng mellem aktiviteterne, så 

netværkene fremstår som unikke knudepunkter for innovation og vidensamarbejde? 

 Kritisk masse i aktiviteterne – hvordan sikres kritisk masse i aktiviteterne? 

 Faglige netværk – hvordan indgår faglige netværk i strategien? Udnyttes muligheder for 

faglig videndeling i tematiske netværk? 

 Store virksomheder – er der opbakning fra større virksomheder og er der interesse for 

at bidrage til netværkets udvikling og til opbygning af nye samarbejdsrelationer? 
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Brede netværk – opmærksomhedspunkter 

 Additionalitet – hvad er value proposition i forhold til andre aktører, der fx arbejder 
med at formidle nye trends?  

 Matchmaking – formår netværket reelt at udvikle relationer mellem virksomheder og 
videninstitutioner? Hvad er værktøjerne – og er de effektive?  

 Balance mellem dybde og bredde i aktiviteter – hvad gøres der for både at sikre en vis 
bredde i aktiviteterne/ydelserne samtidig med, at der også etableres mere dybdegå-
ende og længerevarende forløb/aktiviteter? 

 Sekretariat – bør sekretariatet opdeles geografisk mellem de forskellige partnere for at 
nå ud til hele målgruppen? Og i så fald – er der ressourcer nok i sekretariatet til at gøre 
dette, og hvordan sikres den daglige koordinering og samarbejde? 

 

Brede netværk – opmærksomhedspunkter 

 Rekruttering – er der tilstrækkeligt med ressourcer til at rekruttere virksomheder og ud-

bydes ydelser, der giver en let og naturlig indstigning til vidensamarbejde? 

 Vidensamarbejde - hvad er strategi og værktøjer ift at motivere medlemmer med lav vi-

denhøjde til at opbygge relationer til forskere? Og hvad gøres der for at tiltrække for-

skere og skabe en value proposition for forskere? 

 Er der tilstrækkelige ressourcer til den opsøgende aktivitet, herunder til at rekruttere 

virksomheder med begrænset videnhøjde? 
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Kapitel 2   
Innovationsnetværkenes forankring, fokus og forudsætninger 

2.1  INDLEDNING  

Innovationsnetværk Danmark-programmet er en fusion af tre tidligere netværksprogrammer, 

der var forskellige mht. netværkenes forankring, fokus og organisering. Fx var netværkene i et 

af programmerne forankret på universiteter, mens de i et andet program var forankret i selv-

stændige klyngeorganisationer. Hertil kommer, at der var forskelle på tværs af programmerne 

med hensyn til, om netværkene fokuserede på bestemte klynger/brancher eller bestemte tek-

nologier med relevans for flere brancher. 

Denne variation og bredde er fastholdt i Innovationsnetværk Danmark-programmet. Der er så-

ledes i programmet betydelig fleksibilitet med hensyn til, hvordan netværkene kan være orga-

niseret og forankret, og hvad netværkene centrerer sig om.  

Det betyder, at netværkene også i dag er meget forskellige med hensyn til forankring af sekre-

tariatet samt i forhold til målgruppernes størrelse og graden af faglig fokus. Nogle netværk er 

smalle og alene relevante for nogle få hundrede af virksomheder, mens andre er brede og rele-

vante for flere tusinde af virksomheder. 

Det fremgår af nedenstående tabel, der viser variationen, når det gælder netværkenes egen 

vurdering af hvor mange virksomheder på landsplan, som kunne have interesse i løbende at 

deltage i netværkenes aktiviteter. 

Tabel 2.1. Størrelsen af netværkenes primære målgruppe på landsplan  

                          Antal netværk 

251-500 virksomheder 6 

501-1000 virksomheder 6 

1001-2000 virksomheder 3 

2001-5000 virksomheder 3 

Over 5000 virksomheder 3 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016. Netværkene er blevet bedt 

om at angive det antal virksomheder på landsplan, som de skønner kunne have interesse i løbende at deltage i deres 

aktiviteter. 21 af de 22 netværk har besvaret skemaet. 

Seks netværk angiver således, at kernemålgruppen for deres aktiviteter max er 500 virksomhe-

der, men seks andre netværk vurderer, at den er på mindst 2000 virksomheder. Tre netværk 

vurderer endda, at mere end 5000 virksomheder på landsplan er i kernemålgruppen.  
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Frem til i dag har der været begrænset viden om, hvad forskelle mht. forankring og målgruppe-

fokus betyder for netværkenes funktionalitet og måder at skabe værdi på. Og hvorvidt der til de 

forskellige netværkstyper knytter sig særlige udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold 

til at sikre, at de skaber høj værdi for målgruppe og samfund. 

Formålet med dette kapitel er at belyse de overordnede forskelle i netværkenes forankring (af-

snit 2.2) og målgruppefokus (afsnit 2.3-2.4) samt en række andre faktorer, der påvirker netvær-

kenes forudsætninger og arbejdsbetingelser (afsnit 2.5). 

Derefter går kapitel 3-5 i dybden med forskelle og ligheder i antal brugere, funktionalitet og 

værdiskabelse på tværs af de forskellige netværkstyper. 

2.2  TRE FORANKRINGSFORMER 

Innovationsnetværkene kan være forankret hos tre forskellige typer af værtsorganisationer – 

enten på et universitet, på et GTS-institut eller i en selvstændig klyngeorganisation (typisk i form 

af en erhvervsdrivende fond). 

De fleste innovationsnetværk er forankret i en klyngeorganisation, mens kun to netværk er for-

ankret på et GTS-institut (i begge tilfælde Teknologisk Institut), som det fremgår af figur 2.1. 

Figur 2.1. Innovationsnetværkenes forankring 

 

Kilde: Desk research. 

Inden for de tre hovedgrupper findes dog også forskellige varianter – både hvad angår netvær-

kets organisatoriske set-up, medarbejdernes tilknytningsform og antal årsværk. I nogle netværk 

er sekretariatet indlejret som én samlet stabsfunktion i værtsorganisationen. Det gælder fx for 

BioPeople, som er er placeret på Institut for Farmaci under Københavns Universitets Sundheds-

videnskabelige Fakultet. Herfra ledes og drives netværket af fem fuldtidsmedarbejdere – dog 

med respekt for rollen som national klyngeorganisation, som bl.a. afspejler sig i partnerkredsens 

sammensætning.  

Andre innovationsnetværk har i stedet valgt en organisationsmodel, hvor sekretariatet deles 

mellem udvalgte samarbejdspartnere. Dette er fx tilfældet for InfinIT, hvis sekretariatsfunktion 

deles mellem Aalborg Universitet og Alexandra Instituttet, og hvor den daglige ledelse varetages 
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af sidstnævnte i København. Tilsvarende har Service Platform valgt en matrixorganisation, hvor 

sekretariatet drives i et samarbejde mellem DEA og Alexandra Instituttet, samtidig med at net-

værket har deltidsmedarbejdere ansat hos fire samarbejdspartnere.  

Den sidstnævnte model vælges typisk af netværk, som har en geografisk spredt målgruppe – og 

som herigennem har bedre mulighed for at udbyde arrangementer i hele landet. Et andet argu-

ment er, at modellen sikrer nærhed til partnerkredsen i det daglige sekretariatsarbejde, hvilket 

gør det nemmere at trække på relevante faglige kompetencer og virksomhedsnetværk ifm. kon-

krete aktiviteter. 

Endelig er der innovationsnetværk, som er forankret i en klyngeorganisation, og som udeluk-

kende har denne funktion, hvor innovationsnetværksfunktionen i andre klyngeorganisationer 

blot er én ud af flere aktiviteter. Sidstnævnte gælder fx for Offshoreenergy.dk, der som innova-

tionsnetværk er 100 % indlejret i en erhvervsdrivende fond (af samme navn), og som har samme 

bestyrelse og formål som fonden. I dette tilfælde smelter innovationsnetværkets og fondens 

aktiviteter og sekretariatsfunktion altså sammen, og innovationsnetværksbevillingen er en af 

flere kilder til finansiering af organisationens kerneaktiviteter3.  

2.3  TRE TYPER AF NETVÆRK 

De 22 innovationsnetværk er som nævnt også forskellige, hvad angår målgruppe og fokus. 

Nogle netværk har et klart branchemæssigt fokus. Det gælder fx BioPeople (hvor hovedmålgrup-

pen er farma og biotek), Medtech Innovation (medicoteknologi) og Foodnetwork DK (fødevare-

udvikling og -produktion)4. 

Andre netværk har en bred målgruppe omfattende mange brancher. Det gælder fx Service Plat-

form, der fokuserer på store dele af servicesektoren og på industrivirksomheder, der udvikler 

services (servitization). Også InfinIT og Innovationsnetværket for produktion er eksempler på 

netværk, hvis aktiviteter er relevante for mange virksomheder i en række forskellige brancher. 

Herudover er der en gruppe af netværk, der er specialiseret inden for et afgrænset teknologi-

område, som typisk er relevant for flere virksomheder i mange forskellige brancher. Eksempler 

er her Dansk Lyd og Innovationsnetværket for Miljøteknologi. 

Vi har i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse spurgt innovationsnetværkene; 

 Om målgruppen primært er 1) en specifik branche, 2) 2-3 brancher eller 3) mange bran-

cher. 

 Hvorvidt de fokuserer på 1) et teknologiområde/fagligt tema, 2) 2-3 teknologier/temaer 

eller 3) mange teknologier/temaer. 

                                                           

3 Det er dog fortsat muligt at identificere og afgrænse de aktiviteter, som FI støtter, idet disse fremgår af 
de aktivitetsplaner som FI godkender for hvert netværk. 

4 Men selv i nogle af disse netværk deltager virksomheder fra relaterede brancher og værdikæder. 
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 Hvor stor deres primære målgruppe er – det vil sige hvor mange virksomheder på lands-

plan, som kunne have interesse i løbende at deltage i netværkets aktiviteter (jf. tabel 

2.1 oven for).  

På den baggrund har vi kunnet inddele netværkene i tre grupper5; 

 Smalle netværk: Fokuserer på ét specifikt branche- eller teknologiområde og har max. 

500-700 virksomheder i deres primære målgruppe. 

 Brede netværk: Fokuserer på mange brancher og flere teknologier/temaer og har en 

stor målgruppe (over 2000 virksomheder i den primære målgruppe). 

 Hverken smalle eller brede netværk: Mellemgruppen der fokuserer på enten 1) speci-

fikke temaer/teknologier (fx lys, lyd, offshore), der går på tværs af brancher eller på 2) 

specifikke klynger/erhverv med en relativt stor målgruppe (mere end 1000 virksomhe-

der). Netværkene har et mere smalt fokus end de helt brede netværk, men har samtidig 

større målgrupper end de smalle.  

Fordelingen af de 22 innovationsnetværk på disse kategorier fremgår af figuren neden for. 

Figur 2.2. Typer af innovationsnetværk 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Som figuren viser, er der en nogenlunde ligelig fordeling af de tre netværkstyper.  

Blandt netværkene, der hverken er smalle eller brede, er der seks netværk, der samler sig inden 

for et bestemt teknologiområde (hhv. lys, lyd, biomasse, smart energi, miljøteknologi og fi-

nans/it). Tre netværk fokuserer på et bestemt brancheområde (og har et værdikædeperspektiv, 

der inkluderer underleverandører). Det drejer sig om Fødevaresektorens Innovationsnetværk, 

InnoByg og Offshoreenergy.dk. 

                                                           

5 Appendikset til kapitlet giver en oversigt over hvilke innovationsnetværk, der befinder sig i de tre grup-
per. 

7

6

9

Smalle netværk

Brede netværk

Hverken smalle eller
brede netværk
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Vi bruger flere steder i rapporten terminologien ”smallere netværk”. Hermed menes de smalle 

netværk og mellemgruppen under ét. Det skal således også understreges, at der er mindre for-

skel i målgruppens gennemsnitlige størrelse mellem disse to gruppe, end der er mellem mellem-

gruppen og de brede netværk. 

2.4  DE SEKS CASENETVÆRK 

Der er som led i evalueringen blevet gennemført casestudier af seks netværk, der repræsenterer 

de forskellige forankringsformer og netværkstyper. 

Casestudierne omfatter dybdeinterview med 12 aktører fra hvert netværk, hvoraf halvdelen har 

været virksomheder. Herudover har vi interviewet sekretariatslederen, styregruppeformanden 

samt relevante partnere og interessenter (se liste over interviewpersoner i bilag 1). 

De seks netværk er henholdsvis BioPeople, InnoByg, InfinIT, Offshoreenergy.dk, Service Platform 

og Dansk Lyd. 

Tabel 2.2. viser, hvordan de seks netværk fordeler sig i forhold til forankringsform og netværks-

type. 

Tabel 2.2. De seks casenetværk fordelt efter type  

 Universitetsbaseret GTS-baseret Klyngeorganisation 

 Smalle netværk BioPeople   

Hverken smalle eller 
brede netværk 

Dansk Lyd InnoByg OffshoreEnergy.dk 

Brede netværk InfinIT6  Service Platform7 

Som det fremgår, er der blandt casenetværkene et smalt netværk, tre i midtergruppen og to 

brede netværk. Casenetværkene omfatter også alle tre forankringsformer, idet der er flest med 

forankring på et universitet.  

Boks 2.1 neden for giver en uddybende præsentation af de seks netværk. 

  

                                                           

6 InfitIT er en fusion af en række tidligere netværk inden for IT-området. 

7 Det skal bemærkes, at Service Platform er forankret i DEA, der ikke er en klyngeorganisation, men en 
tænketank.  
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Boks 2.1. Om de seks casenetværk 

BioPeople har en mission om at understøtte vækst i dansk life science – særligt ved at facilitere nye 
tværdisciplinære samarbejder. Netværket henvender sig til en snæver målgruppe inden for pharma og 
biotek, som ofte har betydelig erfaring med vidensamarbejde. Netværkets vigtigste aktiviteter er at 
gennemføre konferencer, facilitere matchmaking og styrke danske aktørers deltagelse i store EU-initi-
ativer. Netværket har valgt at fokusere indsatsen på området ”personalised medicine”. BioPeople er 
indlejret på Københavns Universitet og har en partnerkreds bestående af bl.a. af DTU, Aalborg Univer-
sitet, Statens Serum Institut, Bioneer, regionerne, Lif og Dansk Biotek. 

InnoByg har fokus på at fremme bæredygtighed og energieffektivitet i dansk byggeri. Netværket hen-
vender sig til hele værdikæden i byggeriet, som bl.a. omfatter rådgivere, materialeproducenter, leve-
randører og entreprenører, hvoraf mange har begrænset erfaring med vidensamarbejde. Hovedvæg-
ten af netværkets aktiviteter er mindre, målrettede udviklingsprojekter, der tilvejebringer viden, som 
efterfølgende stilles til rådighed for hele målgruppen. InnoByg er organisatorisk forankret på Teknolo-
gisk Institut, og partnerkredsen består af DTU, Statens Byggeforskningsinstitut/AAU, Kunstakademiets 
Arkitektskole og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. 

Dansk Lyd vil sikre Danmarks position som en af de fem førende lande inden for lyd i 2025 ved at 
facilitere et tættere samarbejde i det danske lydøkosystem. Målgruppen er den danske lydbranche og 
associerede virksomheder, der arbejder med lydteknologi eller spiller ind i branchens værdikæde. 
Vægten af aktiviteter er primært på møder og konferencer (fx Danish Sound Day), matchmaking og 
hjemtag af FoU-midler. Dansk Lyd er forankret på DTU og har en bred partnerkreds, som bl.a. tæller 
Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Delta, Copenhagen Capacity, Struer Kommune, Væksthus 
Midtjylland, Accelerace, m.fl.   

Offshoreenergy.dk understøtter og forstærker den danske offshore branches konkurrencekraft ved at 
facilitere samarbejder på tværs af økosystemet. Målgruppen består af virksomheder og vidensinstitu-
tioner inden for olie, gas og vedvarende energi – samt tilhørende underleverandører. Netværkets ho-
vedaktiviteter består af matchmaking i form af B2B-events samt netværksgrupper, der fx har fokus på 
cost reduction. Netværket er indlejret i den erhvervsdrivende fond offshoreenergy.dk, og partnerkred-
sen består bl.a. af Aalborg Universitet, Plastcenter Danmark, RoboCluster, FORCE og Dansk Brand- og 
Sikringsteknisk Institut. 

Service Platform hjælper SMV'er med systematisk og vedvarende udvikling af deres serviceforretning. 
Målgruppen er virksomheder i detailhandel, manuel og operationel service, servicefunktioner i industri 
og handel samt videnrådgivere – sidstnævnte som den største gruppe. Netværket har et væld af akti-
viteter, men hovedvægten er på videnspredning i form af fx lokale gå-hjem-møder og konferencer. 
Sekretariatet er forankret hos DEA og drives i samarbejde med Alexandra Instituttet. Derudover har 
netværket etableret fire faglige platforme på hhv. Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut, Force 
Technology samt Lifestyle and Design Cluster. Disse er en del af partnerkredsen, der også omfatter 
CBS, Delta, Syddansk Universitet, m.fl. 

InfinIT arbejder for at skabe synergier mellem forskere og virksomheder ved at føre dem sammen om 
innovative it-projekter. Målgruppen er bred og består af it-professionelle i alle typer af danske virk-
somheder. Netværkets vigtigste aktiviteter er diverse netværksarrangementer i form af workshops og 
seminarer, hvor den nyeste forskningsbaserede viden indenfor afgrænsede temaer præsenteres af fø-
rende forskere. InfinITs sekretariat er placeret på Aalborg Universitet og Alexandra Instituttet. Netvær-
kets konsortium består 11 partnere, som bl.a. omfatter DTU, KU, Delta, Væksthus Hovedstaden m.fl.     

2.5  ANDRE CENTRALE FORSKELLE I NETVÆRKENES FORUDSÆTNINGER 

Innovationsnetværkenes forudsætninger varierer også på andre områder, som er vigtige at tage 

i betragtning, når man skal sammenligne deres funktionalitet og værdiskabelse. 
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Det gælder fx, hvorvidt der i målgruppen befinder sig mange videnintensive virksomheder, fx i 

form af virksomheder med egen udviklingsafdeling og/eller mange højtuddannede. Denne type 

af virksomheder har umiddelbart bedre forudsætninger for at indgå i samarbejdsprojekter med 

universiteter, og en stor del af deltagerne vil typisk have erfaringer med vidensamarbejde, inden 

de kommer i kontakt med innovationsnetværkene. 

Det kan også spille en rolle for funktionaliteten, om medlemmer og brugere er geografisk kon-

centrerede, eller om de er spredt over det meste landet. Fx kan det være lettere for netværk 

med høj geografisk koncentration (eksempelvis BioPeople, hvor en stor del af klyngen er kon-

centreret i Hovedstadsområdet) at engagere virksomheder i netværket og at opnå høj deltagelse 

til arrangementer. 

Endelig kan det være af betydning for et netværk, hvorvidt der er en betydelig andel større virk-

somheder i medlemskredsen. Større virksomheder har flere ressourcer og typisk også flere res-

sourcer til innovations- og udviklingsaktiviteter – og har dermed ofte bedre muligheder for at 

engagere sig i netværkets udvikling og måske være en drivkraft i at udvikle nye aktiviteter og 

projektsamarbejder.    

Tabel 2.3 viser, hvordan netværkene fordeler sig på disse områder. Opgørelsen er baseret på 

netværkenes egne vurderinger i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse. 

Tabel 2.3. Netværksledernes vurdering af deres medlemmer i forhold til medlemmer i de øv-
rige netværk på en række karakteristika 

Sammenlignet med de øvrige 21 innovations-
netværks medlemmer under ét … 

Høj(t) Middel Lav(t) Ved ikke 

… er den gennemsnitlige FoU-intensitet blandt  
medlemmerne 

11 5 5 0 

…  er det gennemsnitlige uddannelsesniveau 
blandt medlemmerne 

13 6 2 0 

… er andelen af store virksomheder (+250 an-
satte) i netværket 

3 7 11 0 

… var erfaringen med vidensamarbejde før del-
tagelse i netværket 

2 11 7 1 

… er den geografiske koncentration af brugerne 9 6 6 0 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Det fremgår, at godt halvdelen af netværkene vurderer, at deres brugere målt på FoU-intensitet 

og uddannelsesniveau har en videnintensitet, der ligger over gennemsnittet for alle netværk. 

Til gengæld er det få netværk (2), der vurderer, at erfaringerne blandt brugerne med vidensam-

arbejde (før netværksdeltagelsen) var større end gennemsnittet.  
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Der er også en stor del af netværkene, som vurderer, at de har relativt få store virksomheder 

blandt deres medlemmer/brugere. Endelig viser tabellen, at netværkene fordeler sig nogen-

lunde jævnt på spørgsmålet om den geografiske spredning af brugerne. 
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Kapitel 3   
Antal brugere af netværkene 

3.1  INDLEDNING 

Dette kapitel belyser hvor mange virksomheder, forskere og undervisere, der deltager i de 22 

innovationsnetværks aktiviteter, og om der kan spores nogle sammenhænge mellem netværks-

typer og deltagelsens omfang.  

Resultaterne er baseret på det spørgeskema, som blev sendt ud til alle netværksledere ifm. nær-

værende evaluering.   

3.2  SPREDNINGEN I DELTAGERANTALLET 

3.2.1 Virksomheder  

I alt ca. 7.600 virksomheder benytter sig årligt af innovationsnetværkene ifølge det seneste Per-

formanceregnskab8. Der er imidlertid store forskelle med hensyn til, hvordan de enkelte net-

værk bidrager til dette samlede tal. Figur 3.1 viser spredningen blandt de 20 netværk, der i spør-

geskemaundersøgelsen har besvaret spørgsmålet om hvor mange virksomheder, der har delta-

get i netværkets aktiviteter i 2015.  

Figur 3.1. Antal deltagende virksomheder 2015  

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

                                                           

8 Kilde: Innovationsnetværk Danmark – Performanceregnskab 2015. 
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I et enkelt netværk deltog mere end 1.000 forskellige virksomheder i aktiviteterne i 2015. Det 

laveste deltagerantal er 100. Herudover er der en betydelig gruppe af virksomheder, der har 

mellem 100-200 deltagende virksomheder. Der ligger også en del netværk i intervallet 400-600 

deltagere. Gennemsnittet er 384. 

3.2.2 Forskere og undervisere 

Også hvad angår deltagende forskere, undervisere og GTS-medarbejdere, er der store forskelle 

mellem netværkene, som det fremgår af figur 3.2.  

Figur 3.2. Antal deltagende forskere og undervisere 2015 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Figuren viser en stor spændvidde – fra under 10 til mere end 400 deltagende forskere, undervi-

sere og GTS-medarbejdere. På dette område er gennemsnittet 70.  

Forskellene afspejler dels, at der er variationer mellem netværkene med hensyn til, hvor bredt 

forankrede de er i universitetsverdenen – udgangspunktet for nogle netværk er et eller få forsk-

ningsmiljøer. Dels afspejler forskellene, at netværkene har varierende fokus – for nogle netværk 

er etablering af relationer og samarbejdsprojekter mellem virksomheder og videninstitutioner 

den primære opgave, mens andre har mere fokus på bl.a. virksomhedssamarbejde og formidling 

af viden og trends. 

3.3  FORSKELLE I DELTAGELSEN PÅ TVÆRS AF NETVÆRKSTYPER  

En nærliggende hypotese er, at netværk forankret på universiteter har flest deltagende forskere, 

mens selvstændige klyngeorganisationer og GTS-forankrede netværk har flere deltagende virk-

somheder.  

Billedet er dog langt fra så entydigt, som det fremgår af figur 3.3. Her er de enkelte netværk 

plottet ind efter hvor mange virksomheder og forskere, der deltog i deres aktiviteter i 2015. 
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Samtidig er det med forskellige farver angivet, om de er forankret på et universitet, et GTS-in-

stitut eller en klyngeorganisation. 

Figur 3.3. Sammenhæng mellem antal deltagende forskere/undervisere, virksomheder og 
forankringsform 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Et enkelt universitetsforankret netværk skiller sig ud med ekstraordinært mange deltagende for-

skere og relativt få virksomhedsdeltagelser. Men herudover er der ikke en klar tendens til, at 

netværk med sekretariat på universiteterne har flere forskere med i deres aktiviteter end andre 

netværk. 

Samtidig har netværk forankret i klyngeorganisationer og på GTS-institutter generelt ikke flere 

deltagende virksomheder end de netværk, der er forankret på universiteterne. Faktisk er det et 

netværk med base på et universitet, der angiver at have flest deltagende virksomheder.  

Et andet spørgsmål er hvor stor forskel, der er på antal deltagere i henholdsvis smallere og brede 

netværk. Figur 3.4 viser igen netværkene plottet efter deltagende virksomheder og forskere, 

men nu med farver efter, om de er henholdsvis smalle, brede eller tilhører midtergruppen. 

Figuren viser, at de brede netværk – generelt set – har flest deltagere. Fem af de seks brede 

netværk har enten ekstraordinært mange virksomheder eller forskere/undervisere, der deltager 

i deres aktiviteter. 

Der er dog også markante forskelle inden for de tre grupper – med mindst variation inden for 

de smalle netværk på virksomhedssiden.  
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Figur 3.4. Sammenhæng mellem antal deltagende forskere/undervisere, virksomheder og 
netværkstype 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016  
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Kapitel 4   
Innovationsnetværkenes værdiskabelse 

4.1  DELSAMMENFATNING 

Kapitlet viser, at innovationsnetværkene skaber en række positive effekter for de deltagende 

virksomheder. Det gælder i forhold tilførsel af viden, kompetenceudvikling og bidrag til udvikling 

af nye produkter, processer og ydelser. Hertil kommer, at netværkene også bidrager til opbyg-

ning af klyngerelationer, synliggørelse af klyngen/branchen og til udvikling af initiativer, der for-

bedrer målgruppens rammebetingelser inden for bl.a. forskning, uddannelse og iværksætteri.  

Analysen viser imidlertid også, at der er betydelige forskelle på tværs af netværkene med hensyn 

til, hvordan de skaber værdi. 

Kort opsummeret viser kapitlet, at;  

 Den mest udbredte effekt af netværksdeltagelsen består i tilførslen af nye idéer, inspi-

ration samt viden om teknologiske og innovationsmæssige trends. Det hænger sammen 

med, at flest virksomheder deltager i generelle videnformidlingsaktiviteter som konfe-

rencer og seminarer. 

 Det mest markante udbytte af netværkene opnås blandt de virksomheder, der deltager 

i mere dybdegående aktiviteter som innovationsprojekter, kurser og faglige netværk.  

 Gennemsnitligt er det en lidt mindre andel af virksomhederne i de brede netværk, der 

deltager i dybdegående aktiviteter. Til gengæld har de brede netværk – gennemsnitligt 

set – flere deltagere. 

 Særligt de smalle netværk og netværkene i mellemgruppen (de smallere netværk) spiller 

en rolle i at styrke sammenhængskraften i klyngen/branchen og i at agere knudepunkt 

for deres målgruppe. De smallere netværk ser således ud til at have en lidt mere klassisk, 

klyngeskabende funktion end de brede netværk.  

 Værdiskabelsen i netværk forankret ved klyngeorganisationer er generelt er mere for-

retningsorienteret, idet aktiviteterne også fokuserer på områder som afsætning, ser-

vicekoncepter, internationalisering, forretningsudvikling og reduktion af omkostninger.  

 Omvendt har de universitetsforankrede netværk i casestudierne generelt lidt større suc-

ces i forhold til at inddrage forskere aktivt i længerevarende forsknings- og innovations-

projekter. Og de bidrager samtidig i større grad med inspiration og forskningsbaseret 

viden, der kan påvirke væksten på længere sigt. Fokus er i højere grad på de tidlige faser 

i innovationsprocessen.  
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Innovationsnetværkene er for mange af de interviewede virksomheder én ud af flere kilder til 

innovation. Selv om innovationsnetværkenes tværfaglighed og klyngeudviklende effekter frem-

hæves som noget unikt af mange informanter, er der en del af netværkenes aktiviteter, som 

virksomhederne vurderer også udbydes i andre sammenhænge.  

Specielt de generelle videnformidlingsaktiviteter opleves af nogle virksomheder og interessen-

ter som aktiviteter, der ikke adskiller sig meget fra, hvad der udbydes af brancheorganisationer, 

private udbydere, GTS´er, universiteter, mv. Der er i øvrigt i mange netværk et tæt samarbejde 

med brancheforeninger og andre aktører om at udbyde aktiviteter som fx konferencer og semi-

narer. 

Det skal i den sammenhæng understreges, at innovationsnetværkene snarere skal evalueres på 

sammenhængen i deres aktiviteter. Og at netop konferencer og seminarer spiller en vigtig rolle 

som indgang og inspirationskanal til fx innovationsprojekter og faglige netværk. 

Det er da også primært virksomheder, der deltager i hele innovationsnetværkenes ”værdikæde” 

(inspirationsseminarer, matchmaking, miniprojekter, hjælp til udvikling af større projekter, råd-

givning om finansiering, mv.), der ser netværkene som unikke aktører på markedet.  

Denne rolle kan evt. udbygges fremadrettet ved, at flere netværk fokuserer mere på faglige, 

tematiske netværk, der efterspørges af en del mindre virksomheder, der ønsker mødesteder, 

hvor de kan sparre med ligesindede og opbygge relationer til forskere. 

4.2  INDLEDNING 

Innovationsnetværkene skaber værdi på flere måder, lige som der er forskelle i dybden af net-

værkenes værdiskabelse. Det sidste handler bl.a. om, hvor stor betydning netværksdeltagelsen 

har for den enkelte virksomheds innovation og vækst.  

Innovationsnetværkenes værdiskabelse kan således opgøres både kvantitativt og kvalitativt 

samtidig med, at det er relevant at se på, hvor og hvordan netværkene skaber værdi (typen af 

effekter). 

Konkret kan netværkenes værdiskabelse måles ud fra; 

 Aktivitetsniveau: Antallet af virksomheder, der deltager i netværkenes aktiviteter. 

 Kvantitative effekter: Antallet af virksomheder, der via netværksdeltagelsen opnår 

konkrete forretningsmæssige forbedringer af et eller andet omfang. 

 Impact: Det vil sige den reelle værdiskabelse (fx målt på radikalitet i innovation, mer-

vækst eller lignende), som de forretningsmæssige forbedringer fører med sig blandt de 

deltagende virksomheder.  

 Typen af effekter: Det vil bl.a. sige, hvordan netværkene bidrager til forandringer blandt 

de deltagende virksomheder. Det kan være i form af inspiration om nye trends, facilite-

ring af konkrete projektsamarbejder, hjælp til finansiering af innovationsprojekter, er-

faringsudveksling med andre virksomheder og forskere, mv.  
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Samtidig kan netværkene spille en rolle gennem aktiviteter, der sigter på at styrke klyngeudvik-

lingen, sammenhængskraften i klyngen og målgruppens rammebetingelser (det vil sige mere 

indirekte effekter).  

Dette kapitel ser nærmere på netværkenes værdiskabelse ud fra de data, der er til rådighed. Det 

skal bemærkes, at særligt data omkring impact/dybde i værdiskabelsen er relativt begrænsede. 

Afsnit 4.3 gennemgår data for netværkenes værdiskabelse samt for variation mellem netvær-

kene. Afsnit 4.4-4.6 analyserer forskelle i værdiskabelsen på tværs af de forskellige netværksty-

per (jf. kapitel 2) baseret på de gennemførte interviews og data fra spørgeskemaundersøgelsen. 

4.3  EFFEKTER AF NETVÆRKENES AKTIVITETER 

4.3.1 Samlede effekter på innovation og kompetenceudvikling 

Som det fremgår af kapitel 3 har 7-8.000 virksomheder deltaget i innovationsnetværkenes akti-

viteter i 2015. Der er således et betydeligt antal virksomheder, der hvert år får inspiration, input 

og opbygger relationer, der kan anvendes i deres udvikling og innovation. 

Styrelsen for Forskning og Innovation gennemfører med jævne mellemrum en spørgeskemaun-

dersøgelse blandt virksomheder, der deltager i innovationsnetværkene, som giver en indikation 

af netværkenes bidrag til virksomhedernes vækst og udviklingen. Den seneste undersøgelse 

(2016) viser, at en betydelig del af virksomhederne rent faktisk omsætter disse input til konkret 

værdiskabelse9. Figur 4.1 viser andelen af virksomheder, der angiver, at innovationsnetværke-

nes aktiviteter har effekt på deres kompetencer.  

                                                           

9 Det skal dog understreges, at svarprocenten er klart højst blandt virksomheder, der deltager i flere akti-
viteter og lav blandt virksomheder, der alene deltager i konferencer og seminarer.  
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Figur 4.1. Netværksdeltagelsens effekt på virksomhedernes kompetencer 

 

Kilde: Virksomhedssurvey udarbejdet af Styrelsen for Forskning og Innovation (2016) med fokus på netværk og klyn-

ger. 

Note: N=540 (kun innovationsnetværk).  

Figuren viser, at ca. 70 procent af de virksomheder, der har besvaret skemaet, enten har eller 

forventer at få tilført ny viden om markedstrends eller teknologiske trends. Tilsvarende er det 

ca. 60 procemt af virksomhederne, der anfører en realiseret eller forventet effekt på deres kom-

petencer inden for markedsudvikling, proces- eller produktudvikling. 

En lidt mindre gruppe af virksomheder angiver, at netværksdeltagelsen har affødt kompetence-

løft inden for nye metoder, krav og teknologier (ca. 1/3) samt forbedrede kompetencer til at 

gennemføre samarbejdsprojekter med forskere eller inden for internationalt samarbejde (ca. 

1/4). 

Figur 4.2. neden for viser netværksdeltagelsens betydning for virksomhedernes innovation og 

produktudvikling.  
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Figur 4.2. Netværksdeltagelsens effekt på virksomhedernes innovation og produktudvik-
ling 

 

Kilde: Virksomhedssurvey gennemført af Styrelsen for Forskning og Innovation (2016) 

Note: N=540 (kun innovationsnetværk). 

Virksomhederne peger især på, at deltagelsen forsyner dem med nye idéer. Ca. 39 procent peger 

endvidere på, at deltagelsen har en realiseret eller forventet effekt for udviklingen af nye pro-

dukter eller services. 30 procent af virksomhederne peger på, at deltagelsen har medført eller 

vil medføre, at de selv påbegynder nye innovations- og forskningsprojekter.  

4.3.2 Forskellig vægt og fokus i netværkenes aktiviteter 

Styrelsens spørgeskemaundersøgelse omhandler endvidere netværkenes bidrag til vækst. Det 

vil sige, hvorvidt innovationsnetværkene yder et afgørende bidrag til væksten, et mindre bidrag, 

eller om netværkene ikke bidrager til vækst. Figur 4.3 viser resultaterne fra undersøgelsen. 
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Figur 4.3. Netværksdeltagelsens effekt på virksomhedens vækst 

 

Kilde: Virksomhedssurvey gennemført af Styrelsen for Forskning og Innovation (2016) 

Note: N=540 (kun innovationsnetværk). 

Figuren viser, at få virksomheder oplever, at netværksdeltagelsen har medfører stor vækst (3 

procent). Og i alt er det kun ca. 1/4 af virksomhederne i stikprøven, der har oplevet vækst som 

resultat af netværksdeltagelsen.  

Et billede af netværkenes bidrag, og hvor dybt de går i at skabe grundlag for innovationssamar-

bejde, kan man få ved at se på deltagelsen i de forskellige typer af aktiviteter, netværkene tilby-

der. Figur 4.4 viser således (for 20 af de 22 netværk) det samlede antal virksomheder, der i 2015 

deltog i forskellige typer af aktiviteter.  

Figur 4.4. Antal deltagere i innovationsnetværkenes aktiviteter i 2015 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016. Note: 20 af de 22 innovati-

onsnetværk har besvaret spørgsmålet. 
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Deltagelse i konferencer og seminarer er klart den største aktivitet med næsten 6.000 delta-

gere blandt de 20 innovationsnetværk, der har svaret på spørgeskemaet. 

Der er dog også mange virksomheder, der har deltaget i forskellige former for matchmaking 

aktiviteter – og dermed muligvis har brugt netværkene til at etablere relationer til konkrete 

forskere. 

Ca. 1000 virksomheder har deltaget i konkrete samarbejdsprojekter, hvor innovationsnetvær-

kene har organiseret og/eller medfinansieret projekter (typisk såkaldte miniprojekter). For ca. 

300 virksomheders vedkommende har netværkene hjulpet med ansøgninger og med at tilveje-

bringe finansiering af innovationsprojekter. 

Tallene peger således i retning af, at værdiskabelsen for hovedparten af virksomhederne ligger 

i 1) at indhente inspiration om trends, teknologi, mv. på de konferencer og seminarer, som de 

deltager i og 2) at opnå bedre kontakter til videninstitutioner, som på sigt kan føre til værdi 

gennem konkrete projekter. For et mindretal på 15-20 % er innovationsnetværkene også en di-

rekte indgang til at starte og indgå i samarbejdsprojekter om innovation. 

Forskelle i netværkenes aktivitetsmæssige fokus 

Ser vi nærmere på de enkelte netværk, er der store forskelle på, hvilke typer af aktiviteter de 

fokuserer på. Herunder hvor mange deltagere netværkene formår at tiltrække til de forskellige 

aktivitetstyper, og hermed umiddelbart også på typen og dybden af deres værdiskabelse.   

I figur 4.5 har vi sammenlignet innovationsnetværkene med hensyn til antallet af virksomheder, 

der henholdsvis deltager i konferencer/seminarer og konkrete samarbejdsprojekter i regi af net-

værkene. Det fremgår, at der er meget stor variation mellem netværkene. I nogle netværk er 

tilførsel af inspiration tilsyneladende den langt vigtigste kilde til værdiskabelse, mens andre har 

langt større vægt på at gennemføre konkrete samarbejdsprojekter. 

Figur 4.5. Sammenhæng mellem antal deltagere i konferencer/seminarer og i konkrete 
samarbejdsprojekter 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 
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For 6-7 netværks vedkommende er konferencer/seminarer en langt mere anvendt aktivitet end 

konkrete samarbejdsprojekter (målt på antallet af deltagende virksomheder). I disse netværk 

lægges således mere vægt på videnformidling end på igangsættelse af innovationssamarbejde. 

Men der er også en gruppe af netværk, hvor samarbejdsprojekter har relativt stor vægt – et 

enkelt netværk skiller sig ud med mere end 300 deltagere i konkrete samarbejdsprojekter.  

Figur 4.4 på forrige side viser også, at faglige netværk er en væsentlig aktivitet, idet ca. 30 % af 

de deltagende virksomheder har deltaget i faglige netværk. Faglige netværk er kendetegnet ved, 

at en gruppe af netværksmedlemmer mødes jævnligt for at drøfte et konkret tema, herunder 

evt. med henblik på at etablere konkrete samarbejdsprojekter eller for at dele viden og erfarin-

ger om temaet. 

Figur 4.6 sammenligner innovationsnetværkene med hensyn til hvor mange virksomheder, der 

deltager i henholdsvis korte matchmaking aktiviteter og længerevarende faglige netværk. 

Figur 4.6. Sammenhæng mellem antal deltagere i henholdsvis kortere matchmakingaktivi-
teter og faglige netværk 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 
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vurdering er samlet, at netværkene spiller en forholdsvis begrænset for deres innovation, men 

at de er en af flere kilder, som de bruger til at holde sig opdaterede. 

Det skal i den sammenhæng understreges, at disse aktiviteter i høj grad skal ses i sammenhæng 

med netværkenes øvrige aktiviteter. De fungerer som en vigtig indgang og inspirationskanal til 

at deltage i fx miniprojekter, faglige netværk, mv. Men det er ikke nødvendigvis alle virksomhe-

der, der anvender netværkene på denne måde, lige som det naturligvis i et interview kan være 

vanskeligt præcist at sondre mellem de seminarer, som man selv og sine kollegaer har deltaget 

i gennem de sidste 2-3 år.  

Tabel 4.1 underbygger billedet. Tabellen sammenholder på den ene side andelen af virksomhe-

der, der anfører en realiseret/forventet effekt inden for en række effekttyper, og på den anden 

side om virksomhederne a) kun har deltaget i større arrangementer (konferencer/seminarer) 

eller b) mere dybdegående aktiviteter, fx samarbejdsprojekter. Det gennemgående billede er, 

at effektskabelsen er størst i den sidste gruppe.  

Tabel 4.1. Forskelle i effektskabelsen mellem virksomheder, der alene har deltaget i større 
arrangementer og virksomheder, der også har deltaget i andre typer af aktiviteter 

 
Kun deltaget i 

større arrange-
menter 

Deltaget i faglige net-
værk, kurser og/eller 
konkrete samarbejds-

projekter 

Udvikling af nye ideer, som kan føre til 
innovation 

29% 56% 

Udvikling af nye produkter eller ser-
vices 

28% 47% 

Udviklet nye processer 21% 35% 

Effektivisering af fx arbejdsgange, 
energi- eller ressourceforbrug mv. 

13% 19% 

Start af egne innovations- eller forsk-
ningsprojekter 

16% 37% 

Opnået adgang til finansiering af udvik-
lingsaktiviteter - fx fra offentlige støtte-
ordninger eller privat kapital? 

10% 29% 

Kilde: Virksomhedssurvey gennemført af Styrelsen for Forskning og Innovation (2016) 

Note: Tabellen viser andelen, der har svaret ”Ja” eller ”Ikke endnu, men regner med at gøre det”. 

Resultatet er naturligvis ikke overraskende og skal ses i lyset af, at innovationsnetværkene na-

turligvis også anvender færre ressourcer pr. virksomhed for de virksomheder, der alene deltager 

i videnformidlingsaktiviteter og korte matchmaking sessions. Samtidig er det ikke uvæsentligt, 

at der tilsyneladende også er en betydelig effektskabelse blandt de virksomheder, der alene del-

tager i større arrangementer. 
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Sammenhæng mellem samlet antal deltagere og deltagelse af dybdegående forløb  

Da de lidt mere dybdegående aktiviteter således spiller en væsentlig rolle for netværkenes vær-

diskabelse, er det relevant at undersøge, om der er sammenhæng mellem det samlede delta-

gerantal og hvor mange virksomheder, netværkene formår at tiltrække til dybdegående aktivi-

teter. I figur 4.7 er netværkene indplaceret efter det samlede antal deltagere langs x-aksen, 

mens y-aksen viser summen af virksomheder, der deltager i henholdsvis projekter (finansieret 

eller organiseret af netværkene), faglige netværk og kurser10.  

Figur 4.7. Sammenhæng mellem deltagere i alt og antal deltagere i dybere forløb 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Figuren viser, at der ikke er sammenhæng mellem de to indikatorer. Der er således ikke en ten-

dens til, at netværk med mange deltagere også er netværk med mange deltagere i dybdegående 

forløb.  

Derimod bekræfter figuren billedet af, at nogle netværk lægger meget stor vægt på formidling 

og videnspredning (og derigennem har mange deltagere), mens andre har mere fokus på de 

dybdegående aktiviteter (og måske mindre fokus på aktiviteter, der trækker mange virksomhe-

der til). 

Resultatet er dermed også en indikation af, at både netværkene og Styrelsen for Forskning og 

Innovation skal være varsomme med at lægge for stor vægt på udviklingen i det samlede delta-

gerantal. Vækst i antal brugere af netværkene er således ikke en garanti for, at den samlede 

værdiskabelse stiger. Værdiskabelsen kan således også stige ved at arbejde mere dybdegående 

med eksisterende deltagere. 

Det skal dog samtidig understreges, at de generelle formidlingsaktiviteter også er med til at til-

trække virksomheder til netværkene. Flere netværk (eksempelvis Service Platform) har en mål-

                                                           

10 Bemærk at en del virksomheder dermed kommer til at tælle med flere gange. 
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gruppe, der primært består af virksomheder med begrænset tradition og få ressourcer til viden-

samarbejde. Interviewene med virksomhederne under Service Platform og InfinIT viser, at mu-

lighederne for at deltage i korte inspirationsseminarer har været vigtigt for, at de er gået ind i 

netværkene. 

4.4  INTERVIEWVIRKSOMHEDERNES UDBYTTE AF NETVÆRKSDELTAGELSEN 

Som led i evalueringen har vi gennemført dybdeinterview med 36 virksomheder, der har delta-

get i aktiviteter under de seks forskellige case-netværk, jf. kapitel 2. Vægten er lagt på virksom-

heder, der aktivt bruger netværkene, og interviewene kan dermed give et mere nuanceret bil-

lede af hvilke typer af mål, effekter og gevinster, virksomheder opnår af deres deltagelse i net-

værkene, samt hvor betydningsfulde disse effekter er for virksomhederne. 

4.4.1 Interviewvirksomhedernes mål med netværksdeltagelsen 

Det er de færreste interviewvirksomheder, som deltager i netværkene med forventningen om, 

at den vil have en afgørende effekt for deres innovationsprocesser, vækst og udvikling. 

De fleste casevirksomheder trækker på en vifte af kilder til innovation, herunder virksomheder-

nes egne faglige netværk, brancheorganisationer, private rådgivere og GTS-nettets ydelser. I det 

landskab ses innovationsnetværkene typisk som en ud af flere platforme for videnudveksling, 

matchmaking og relationsopbygning.  

Ikke desto mindre motiveres virksomhederne af, at innovationsnetværkene på en række områ-

der er unikke som platforme for klyngeudvikling og videnudveksling. Med få undtagelser vurde-

rer virksomhederne, at innovationsnetværkene favner en bredere og mere tværfaglig kreds af 

aktører i de økosystemer, de er en del af, når der sammenlignes med andre aktører.  

Netværkene fremstår generelt som attraktive mødesteder for både forskere, SMVer, store virk-

somheder og relevante offentlige aktører. Hovedmotiverne er ofte mulighederne for at blive 

inspireret, udfordret samt møde gamle og nye samarbejdspartnere – også dem de normalt ikke 

ville samarbejde med. 

Generelt deltager mange af de større virksomheder fortrinsvis i netværkene for at videreudvikle 

relationerne til andre aktører og for at give deres medarbejdere en supplerende platform for 

inspiration og videnhjemtagning.  Herudover er det også en motivation for flere større virksom-

heder at støtte organisationer, der kan medvirke til at styrke økosystemet og fx bidrage til større 

hjemtag af EU-midler, udvikling af uddannelser, mv. 

FoU-projekter og matchmaking spiller omvendt en mindre rolle for de større virksomheder. De 

har typisk interne udviklingsafdelinger og vidtforgrenede netværk til samarbejdspartnere i ind- 

og udland, hvorfor deres behov for supplerende matchmaking i de fleste tilfælde opleves som 

beskedent. Og mange deltager i internationale events mv., der også giver indsigt i fx teknologi-

ske trends. 
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Boks 4.1. Om motivationen bag netværksdeltagelsen. SMV vs. større virksomheder. 

”Vi deltager i mange forskellige vidennetværk i ind- og udland. Men de danske universiteter er stadig 
en vigtig videnkilde for os. Det er vigtigt for os at få adgang til den nyeste viden, og møde underskoven 
af SMVer”. 

Kurt Emil Eriksen, Senior Political Advisor, Velux – medlem af InnoByg 

”De store er meget FoU-intensive, men de har også gjort det samme i mange år. De er i gang med en 
transformation fra noget klassisk til noget meget moderne, hvor man fx bruger digitale forretningsmo-
deller, tænker brugerne ind i løsningerne og involverer dem meget mere end tidligere. Det handler også 
meget om at argumentere for, at de skal blive i Danmark – at vi har den tilstrækkelige talentmasse og 
de gode videnmiljøer. De bruger os til at finde ud af, hvem man kan samarbejde med, hvilke studenter-
projekter er der.  

I den anden ende af skalaen har vi SMVerne. De har meget spredte behov. Fx mangler nogle et tekno-
logiløft. Nogle gange tror de det er forskningsbaseret teknologi, de har brug for, men det kan også være 
at de har brug for at ansætte en person, der har forstand på lyd. Vores mest dedikerede brugere er lidt 
yngre SMVer, som har brug for at skabe nye relationer – især internationalt”. 

Jan Larsen, Netværksleder, Dansk Lyd. 

”Vi har udviklet et ventilationsanlæg, men havde svært ved at modulere og regne på, hvor meget det 
kan spare for den, som har lyst til at købe produktet. Deltagelsen i InnoBygs Spireprojekt har givet 
mulighed for at udregne, hvad anlægget kan spare forbrugeren for. Den vurdering/beregning havde 
jeg ikke fået uden TI og DTU, og uden dem havde dem havde jeg svært ved at overbevise kunden om, 
hvorfor han skal købe anlægget”.  

Morten Christensen, Elincon (enkeltmandsvirksomhed), medlem af InnoByg. 

For flere af de mindre virksomheder har netværksdeltagelsen ofte et mere konkret, forretnings-

orienteret islæt. De interviewede SMVer er især motiverede af muligheden for at møde poten-

tielle projektpartnere, mulige investorer og aftagere samt at opnå værdifuld viden og redskaber, 

der kan bidrage til forretningsudvikling og innovation.  

Det er på tværs af interviewvirksomhederne de følgende effekter, der går igen i svaret på, hvad 

der er de væsentligste effekter; 

 Nye ideer, ny inspiration og viden om trends, teknologi og markeder 

Størsteparten af de interviewede virksomheder opnår ny viden og inspiration gennem 

netværksdeltagelsen. Det kan fx dreje sig om, hvordan virksomhederne praktisk kan 

arbejde med nye teknologier og trends (fx big data servicekoncepter) samt nye mar-

kedsmuligheder i ind- og udland. 

 Nye kontakter og forretningsforbindelser 

Sammenlignet med andre mødeplatforme er innovationsnetværkene relativt tværfag-
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lige (uanset bredde), og bringer virksomheder sammen, der typisk ikke møder hinan-

den i andre sammenhænge. Nogle interviewvirksomheder har fået nye samarbejds-

partnere og forretningsforbindelser ud af deltagelsen.11 

 Forretningsudvikling 

En del virksomheder (specielt i de klyngeforankrede netværk) fremfører, at netværks-

deltagelsen har en positiv effekt på deres arbejde med fx konceptudvikling, nye forret-

ningsmodeller og tilgange til at arbejde mere systematisk med innovation.  

4.4.2 Effekter af konferencer og mødeaktiviteter 

Som nævnt i afsnit 4.4.1 ses netværkene som en ud af flere kilder til innovation, viden og inspi-

ration. Og en del interviewvirksomheder har direkte adspurgt vanskeligt ved at isolere effekten 

af konferencer og seminarer under innovationsnetværkene i forhold til andre tilbud udbudt af 

fx brancheorganisationer og GTS´er. 

Konferencer og seminarer vurderes forskelligt af interviewvirksomhederne. Hvor de store virk-

somheder (og videntunge SMVer) i overvejende grad fremstiller aktiviteterne som en anledning 

til at mødes med andre aktører i økosystemet, vurderer de fleste SMVer samt ikke-FoU-aktive 

virksomheder i højere grad, at aktiviteterne er med til at holde dem opdaterede med nye trends, 

teknologier samt interessante samarbejdsvirksomheder og forskere (der fx holder oplæg eller 

deltager i diskussionerne). 

Nogle virksomheder fremhæver således, at netværkene skaber en meget bred kontaktflade til 

forskere, GTSer, offentlige samarbejdspartnere samt andre klynger og virksomheder, der ikke 

fås i andre typer netværk. Flere fremhæver, at de har opnået en kontaktflade, der bidrager til at 

accelerere idegenereringen. 

4.4.3 Effekter af matchmaking 

Flere af casenetværkene afholder matcmakingarrangementer, fx BioPeoples ”Agora”-arrange-

menter der i 2016 fokuserer på biomarkører. Et andet eksempel er InnoByg, som afholder 1-1 

sparringssessioner med opstartsvirksomheder, der dernæst matches med forskere og andre vi-

densaktører. Herudover afholder InnoByg konferencer om nye trends, hvor matchmaking er en 

del af arrangementet, og hvor netværket samarbejder med matchmakingbureauet ”Getting 

Green Connections” om at facilitere matchmakingprocessen. 

Det er relativt få af de interviewede virksomheder, der har deltaget i systematiske matchmaking-

aktiviteter (fx ”speeddating”). Under InnoByg er der dog flere eksempler, hvor aktiviteterne har 

bragt virksomhederne sammen med både universitetsforskere og relevante GTS-enheder. Det 

har betydet, at flere virksomheder har kunnet udvikle nye produkttyper og er blevet rustede 

kompetencemæssigt til at indgå i større entrepriser (se også afsnit 4.5).  

                                                           

11 Dette underbygges også i den spørgeskemaundersøgelse, som Styrelsen for Forskning og Innovation 
har fået gennemført blandt virksomheder, der deltager i Innovationsnetværkene. 38 % af virksomhederne 
svarer, at de har fået nye virksomhedssamarbejdspartnere som følge af netværksdeltagelsen.  
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Matchmakingen med videninstitutioner sker dog langt fra alene gennem formelle matchmaking-

events. En del af de interviewede virksomheder er blevet introduceret til forskere eller GTS-

enheder gennem almindelige mødeaktiviteter og konferencer samt uformel dialog med net-

værkssekretariatet, der har ført til, at de er blevet matchet op med relevante forskere. 

Der er lidt forskellige erfaringer med værdiskabelsen blandt de virksomheder, der har deltaget i 

konkrete matchmakingaktiviteter. Fx peger enkelte mindre virksomheder på, at værdiskabelsen 

kan øges, hvis matchmakingen i højere grad knyttes op på konkrete problemstillinger i deres 

virksomhed. De har haft den oplevelse, at virksomheder og forskere sammensættes lidt arbit-

rært omkring meget generiske problemstillinger. Omvendt er der også eksempler på, at sekre-

tariaterne har været gode til at skabe sammenhæng mellem formidlingen af nye trends og kon-

krete matchmakingaktiviteter, hvor det er lykkedes at omsætte trends til muligheder og udfor-

dringer, som den enkelte virksomhed kan forholde sig til, og hvor vidensamarbejde har virket 

relevant. 

Andre peger på, at matchmakingarrangementer har virket lidt forcerede – og uden den naturlige 

tillidsopbygning, som ”pauser” og uformel dialog under fx konferenceaktiviteter kan medføre. 

Der kan således være behov for at tænke mere i forløb og en lidt mere håndholdt matchmaking 

for aktører, hvor der viser sig et potentiale for samarbejde. 

4.4.4 Effekter af faglige netværk 

Nogle af casenetværkene tilbyder faglige netværk inden for specifikke, specialiserede temaer. 

Det gælder fx InnoByg, der har forskellige tekniske undergrupper, der mødes til korte eftermid-

dagsmøder, samt Service Platform, der bl.a. driver læringsforløb for bestemte målgrupper, fx 

servicechefer i industrien.  

Der er imidlertid få af interviewvirksomhederne, som har erfaringer med deltagelse i faglige net-

værk – og dermed holdninger til værdiskabelsen. Generelt er vurderingen positiv. Faglige net-

værk giver ifølge flere af de interviewede virksomheder bedre muligheder for relationsopbyg-

ning til forskningsmiljøer end fx korte matchmakingssessioner. Samtidig kan de også give grund-

lag for viden- og erfaringsudveksling mellem de deltagende virksomheder. Flere virksomheder 

angiver således i de gennemførte casestudier, at de oplever stor værdi af at sparre og diskutere 

fælles udfordringer med andre virksomheder i de faglige netværk. Samtidig er der en del virk-

somheder, der efterlyser etablering af flere faglige netværk som led i at øge værdiskabelsen af 

netværksdeltagelsen. 

Fx har en virksomhed i Service Platform deltaget i et fagligt netværk omkring servicekoncepter, 

som har dannet afsæt for udrulningen af en servicepakke i tilknytning til virksomhedens produk-

ter. Desuden har virksomheden fået nyttig viden i forhold til at underbygge forretningsmodellen 

med analyser af kundesegmenter, prissætning mv.   
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4.4.5 Effekter af netværksfaciliterede projekter 

Cirka 20 procent af de interviewede virksomheder har deltaget i forsknings- og innovationspro-

jekter initieret af netværkene. Det gælder fx en del virksomheder tilknyttet InnoByg, som udby-

der miniprojekter (også kaldet udviklings- og spireprojekter) med henblik på at udvikle imple-

menterbare koncepter til gavn for store dele af bygge- og anlægsbranchen. Enkelte interview-

virksomheder fra de øvrige netværk, fx InfinIT og Dansk Lyd, har også erfaringer med deltagelse 

i projekter, som er blevet initieret eller faciliteret af netværkene.  

Projekterne er overvejende små. InfinIT tilbyder eksempelvis miniprojekter af ca. 3. måneders 

varighed, der tager i afsæt i en konkret udfordring, som virksomhederne står med. Projekterne 

finansieres med max 100.000 kr. og går primært til forundersøgelser før den egentlige produkt-

udviklingsfase. 

Interviewvirksomhedernes vurdering af forsknings- og udviklingsprojekterne er i høj grad posi-

tiv. Miniprojekterne har i flere tilfælde haft en væsentlig betydning, både direkte fx i kraft af nye 

koncepter og redskaber, der kunne implementeres i virksomhederne. Og som et afsæt for videre 

innovationssamarbejde mellem parterne. Som eksemplet med RenoSyd illustrerer, kan projek-

terne afføde meget konkrete gevinster ud (se boks 4.2). 

Boks 4.2. RenoSyd og genanvendelse af byggematerialer 

RenoSyd er et renovations- og forsyningsselskab ejet af Odder og Skanderborg Kommune. Selskabet 
var initiativtager til spireprojektet ”Materialepas” i samarbejde med InnoByg og en række af netvær-
kets virksomheder (bl.a. Henning Larsens Tegnestue og lokale håndværksvirksomheder). Projektet har 
til formål at skabe viden omkring genanvendelse af byggematerialer, modne markedet for genbrugs-
byggematerialer samt undersøge, hvad det kræver af medarbejderne og infrastrukturen på genbrugs-
pladserne at kunne komme med tilstrækkelig dokumentation til materialepasset.  

At projektet er et såkaldt spireprojekt betyder, at det er igangsæt på initiativ af et konkret behov hos 
en medlemsvirksomhed. Projektet har haft en stor betydning for Renosyds innovation og udvikling og 
har eksempelvis resulteret i nye forretningsmæssige relationer, herunder med Henning Larsens teg-
nestue. Selskabet fremhæver endvidere, at deltagelsen har styrket virksomhedens brand udadtil, 
fordi de bliver inviteret til at holde oplæg om deres resultater i vigtige interesseorganisationer som fx 
Dakofa. 

InfinIT vurderer selv, at der er stor succesrate for miniprojekterne. Netværkslederen anslår, at 

ca. 80% af projekterne har resultereret i, at parterne efterfølgende har valgt at gå videre med at 

udvikle en løsning. Et eksempel på et vellykket projekt er udviklingen af en ny, audiotiv løsning 

til blinde, som kan tilføjes såkaldte ibeacons12. Projektet var et samarbejde mellem Alexandra 

Instituttet, IT Lab og Blindesammenfundet. 

  

                                                           

12 Beacons og ibeacons er små hardware enheder der kan vedhæftes væggen eller fx et køkkenbord, og 
som bruger batterivenlige, lavenergi Bluetooth forbindelser til at sende beskeder direkte til smartphones 
eller tablets.   
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4.4.6 Netværkenes bidrag til klyngeudvikling generelt 

Som beskrevet i afsnit 4.2 kan innovationsnetværkene også spille en rolle som aktører, der bi-

drager til at udvikle eller foreslå indsatser, der styrker målgruppens rammebetingelser mere ge-

nerelt. Det kan fx ske ved at indgå i dialog og samarbejde med universiteter i partnerkredsen 

eller med andre erhvervs- og innovationspolitiske aktører som fx Invest in Denmark, Væksthu-

sene, inkubationsmiljøer, Eksportrådet, m.fl. 

Figur 4.8 viser netværkssekretariaternes egen vurdering af, hvordan de bidrager til at styrke mål-

gruppens vækstbetingelser på syv forskellige områder. 

Figur 4.8. Innovationsnetværkenes egen vurdering af deres bidrag til at udvikle vækstbe-
tingelserne for deres målgruppe 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Ca. halvdelen af netværkene angiver, at de har spillet en rolle i forhold til at skærpe mål og 

strategier i den offentlige forskning og til at udvikle bedre uddannelser. Det er dog kun et min-

dretal, der angiver, at de i høj grad har bidraget på disse områder. Samme billede gør sig gæl-

dende, hvad angår inkubationsmiljøer og andre fysiske faciliteter målrettet mindre virksomhe-

der. 

40 procent af netværkene har været involveret i tiltrækning af udenlandske investeringer, mens 

en mindre andel har medvirket i samarbejde om at etablere nye faciliteter på videninstitutioner, 

som målgruppen kan få adgang til (fx innovationsværksteder, inkubationsmiljøer, mv.). 

Endelig viser figuren, at mange innovationsnetværk også fungerer som brobyggere til andre ak-

tører. For det første angiver de fleste, at de i høj grad inddrager kompetencer fra andre innova-

tionsnetværk i deres tilbud til virksomhederne. Herudover henviser de fleste netværk også til 

andre typer af erhvervsfremmetilbud – idet dog kun en ud af to angiver, at de gør det i høj grad. 
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De seks casestudier bekræfter billedet. De seks innovationsnetværk bidrager i forskelligt omfang 

til udviklingen af de klynger, brancher eller teknologiområder, som de er samlingspunkt for.  

Af konkrete klynge- og brancheudviklende effekter kan nævnes, at; 

 Flere af casenetværkene er aktivt engageret i at påvirke den danske forsknings- og in-

novationspolitiske mål, strategier og indsatser. Nogle casenetværk har fx været kataly-

sator for samlede indspil til Forsk2025. 

 Nogle få af netværkene arbejder tilsvarende aktivt for at styrke den danske deltagelse i 

store EU-projekter, hvor netværkene bl.a. holder sig ajour med udbud og udvikler for-

slag til calls. Ikke mindst BioPeople er aktive på dette område. Netværkene assisterer 

desuden i varierende grad aktørerne med at hjemtage midler fra EU-fondene. 

 Nogle af netværkene er engagerede i at etablere efter- og videreuddannelsesforløb, der 

fokuserer på at udvikle forretningskritiske kompetencer målrettet medlemmernes be-

hov. Eksempler er BioPeople og Service Platform. 

 Flere interviewvirksomheder fremhæver eksempler på, at netværkene har henvist dem 

til andre relevante aktører og tilbud i innovations- og erhvervsfremmesystemet. 

Boks 4.3. indeholder eksempler fra caseundersøgelsen på netværkenes klyngeudviklende 

effekter. 
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Boks 4.3. Eksempler på klyngeudviklende effekter 

Innovationsnetværket Dansk Lyd har været katalysator for tre indspil til prioriteringsgrundlaget 
Forsk2025, der tegner satsningsområderne for de strategiske forskningsmidler frem mod 2025. Det 
drejer sig dels om Urban and Environmental Sound Solutions (bl.a. med fokus på reduktion af støj og 
smart city løsninger), Sound Solutions for Health Care samt Digital and Creative Sound Solutions. 

En række af interviewvirksomhederne er blevet henvist af innovationsnetværkene til andre aktører i 
innovations- og erhvervsfremmesystemet. Et eksempel er virksomheden Vandkunsten, der af innova-
tionsnetværket InnoByg blev henvist til EUDP-programmet under Energistyrelsen. Virksomheden var 
fra 2013-2015 tovholder for EUDP-projektet ”Nordic Built” omhandlende genanvendelse af bygnings-
materiale fra renovationsprojekter. Den offentlige projektfinansiering beløber sig til 1,66 mio. kr. 

Innovationsnetværket BioPeople tilbyder både hjælp til udvikling af kurser og facilitering af deltagelse 
i kompetenceudvikling og kursusudvikling. Indsatsen fokuserer bl.a. på personalized medicine – et stort 
paradigmeskifte for lægemiddelindustrien. Området er et komplekst felt, der ofte forudsætter tætte 
partnerskaber mellem mange forskellige fagligheder, samt mellem private virksomheder, den offent-
lige sektor og forskningsverdenen. Netværkets udvikling af kurser fokuserer bl.a. på at ruste forskere 
til at udvikle nye medicinske produkter i partnerskab med andre aktører samt patientinddragelse, re-
gulatoriske forhold, mv. Netværket har endvidere bidraget til at udvikle kurser og europæiske master-
programmer og uddanner også patienter til at blive mere engagerede i FoU-processer inden for perso-
nalized medicine. 

Herudover har de tre netværkene InnoByg, InfinIT og Dansk Lyd ansøgt og modtaget projektmidler fra 
Horizon2020-NET – en pulje på i alt 11,5 millioner kr., der skal intensivere forskningsinstitutioners og 
virksomheders deltagelse i større Horizon 2020-projekter. Formålet er, at deltagerne i netværkspro-
jekterne opbygger viden og netværk i relation til Horizon 2020, så de efterfølgende er rustede til at 
indsende flere ansøgninger. 

Netværkene bidrager ifølge flere virksomheder og interessenter også til at styrke klyngeudvik-

lingen via fx konferencer, seminarer og møder, der kan være med til at binde virksomheder, 

forskere og andre aktører sammen på tværs af faglige skel. De kan udgøre en god for viden- og 

erfaringsspredning omkring fælles udfordringer og potentialer, der er med til at skabe en fælles 

forståelse, samarbejde og retning i innovationsindsatsen på tværs af aktørerne. 

Det er især de smallere netværk, hvor arrangementerne bidrager til denne form for klyngeud-

vikling, hvilket uddybes i næste afsnit. 

 

4.5  FORSKELLE I VÆRDISKABELSEN PÅ TVÆRS AF NETVÆRKSTYPER 

4.5.1 Variationer på tværs af netværkstyper 

Afsnit 4.3 antydede, at der er betydelige forskelle mellem netværkene i forhold til, hvor vægten 

ligger i deres værdiskabelse. I det følgende ser vi nærmere på, hvordan værdiskabelsen varierer 

på tværs af de forskellige netværkstyper.  

I figur 4.9 har vi gentaget figur 4.7, der plottede netværkene efter samlet antal deltagende virk-

somheder og antal virksomheder, der deltog i mere dybdegående aktiviteter (samarbejdspro-

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025/indkomne-indspil/netvaerk/innovationsnetvaerket-dansk-lyd/innovationsnetvaerket-dansk-lyd-urban-and-environmental-sound-solutions
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025/indkomne-indspil/netvaerk/innovationsnetvaerket-dansk-lyd/innovationsnetvaerket-dansk-lyd-sound-solutions-for-health-care
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025/indkomne-indspil/netvaerk/innovationsnetvaerket-dansk-lyd/innovationsnetvaerket-dansk-lyd-digital-and-creative-sound-solutions
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jekter, kurser og faglige netværk). Samtidig er det angivet med blå/grøn/grå farve, om netvær-

kene er henholdsvis smalle, brede eller tilhører midtergruppen. Endelig er netværk organiseret 

i selvstændige klyngeorganisationer markeret med fuld farve, mens netværk forankret på uni-

versitet eller GTS (videninstitution) er markeret med en ring. 

Figur 4.9. Sammenhæng mellem samlet deltagerantal og antal deltagere i dybere forløb 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Der er betydelige variationer inden for de forskellige typer af netværk. Men billedet er dog klart, 

at dybere forløb gennemsnitligt set spiller en betydeligt større i de smallere (de smalle plus mel-

lemgruppen) end i de brede netværk. Omvendt har de brede netværk – igen gennemsnitligt set 

– betydeligt flere deltagere. Figuren viser dermed også en klar tendens til, at de brede netværk 

i større grad end de smalle netværk har fokus på videnformidlingsaktiviteter (konferencer, se-

minarer, mv.).  

Det samlede billede er således, at de smallere netværk – formentlig – skaber større værdi pr. 

deltager, men at der også er stor variation inden for de forskellige netværkstyper.  Til gengæld 

skaber de brede netværk formentlig (en vis) værdi i flere virksomheder. 

Samme billede præger de seks casestudier, der som vist i kapitel 3 omfatter to brede netværk 

samt fire netværk, der enten er smalle eller befinder sig i mellemgruppen.  

Interviewene med både virksomheder og interessenter indikerer, at specielt deltagerne i mel-

lemgruppen består af mere dedikerede virksomheder. Samtidig er medlemmerne i højere grad 

virksomheder, der indgår i de samme værdikæder og har fælles faglige/teknologiske udfordrin-

ger. Det gør det lidt lettere at samle virksomheder om udviklingsaktiviteter og idéer til fælles 

udviklingsprojekter – sammenlignet med de brede netværk.  
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4.5.2 Klyngedannelse og opbygning af varige relationer  

En konklusion fra casestudierne er endvidere, at de smallere netværk i højere grad end de brede 

netværk bidrager til at opbygge varige relationer på et mere kollektivt og klyngemæssigt plan. 

I interviewene med eksempelvis Dansk Lyd og Offshoreenergy.dk nævner både virksomheder, 

aktører og sekretariatsledere, at en væsentlig del af netværkenes værdiskabelse netop ligger i 

rollen som samlingssted og knudepunkt for klyngens/branchens aktører. Gennem brede aktivi-

teter som konferencer, årsmøder og seminarer er de med til at sikre, at klyngens aktører lø-

bende mødes, får kendskab til hinanden, og at der skabes tillid og samarbejdskultur på tværs af 

klyngens aktører.  

Dermed er der også en oplevelse af, at værdiskabelsen i de generelle arrangementer rækker 

videre end blot at være indgang til inspiration og opbygning af relationer til forskere. 

Arrangementer bidrager her også til, at aktørerne kan holde sig opdaterede med, hvad der sker 

i klyngen.  

Flere af de smallere netværk har endvidere den funktion, at de i nogen grad fungerer som talerør 

for klyngen. De er eksempelvis være med til at sætte fokus på klyngemæssige udfordringer, der 

kræver en kollektiv indsats/løsning.  

Som eksempel kan nævnes ’cost-reduction’ i offshore-sektoren. Grundet de drastisk faldende 

oliepriser, er der opstået et stort og akut behov for reduktion i omkostninger i udvindingen af 

olie. Dette kræver nye, innovative løsninger og teknologier samt smartere måder at gøre tingene 

på i hele værdikæden. Offshoreenergy.dk har spillet en vigtig rolle i både at få dagsordenssat 

cost reduction problematikken og i at få samlet en bred skare af klyngens virksomheder og ak-

tører til at samarbejde om udviklingen af nye omkostningsreducerende løsninger.  

Et andet eksempel er InnoByg. Selvom netværket måske ikke i samme grad som Dansk Lyd og 

Offshoreenergy.dk fungerer som samlingssted for en hel klynge, har netværket stor fokus på at 

samle aktører på tværs af værdikæden. Og på at skabe værktøjer og viden, der kan bidrage med 

at afhjælpe byggebranchens kollektive udfordringer i relation til innovation og bæredygtighed.  

At de smallere netværk i højere grad end de brede fungerer som klassiske, klyngelignende sam-

lingspunkter er helt naturligt. De smallere netværk har netop fokus på et velafgrænset teknolo-

giområde eller en konkret branche eller værdikæde, hvorfor målgruppen typisk har mange sam-

menfaldene interesser og udfordringer.  

4.5.3 Forskelle i værdiskabelse ift. forankring 

Figur 4.9 i begyndelsen af afsnit 4.5 viste ikke noget klart mønster, hvad angår forskelle mellem 

de forskellige forankringsformer13. Der er en lille tendens til, at netværk organiseret i selvstæn-

dige klyngeorganisationer har flere deltagere end de netværk, der er forankret på videninstitu-

tioner. Imidlertid er de klyngeforankrede netværk også i gennemsnit lidt ældre end de øvrige 

                                                           

13 GTS-forankrede og universitetsforankrede netværk er i figuren slået sammen i én gruppe, da der kun er 
to GTS-forankrede netværk. 
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netværk, hvilket kan være en medvirkende forklaring på dette, da kendskabsgraden i målgrup-

pen må formodes at øges med årene. 

Dette afsnit fokuserer på, hvad der karakteriserer værdiskabelsen i netværk forankret i hen-

holdsvis klyngeorganisationer, universiteter og GTS´er. Samtidig diskuterer afsnittet med ud-

gangspunkt i de gennemførte interview, hvilke styrker og svagheder der er knyttet til de forskel-

lige forankringsformer i forhold til at sikre høj værdiskabelse.  

Netværk forankret i klyngeorganisationer 

12 af de 22 netværk (eller 55 %) er forankret i selvstændige klyngeorganisationer. Når det gælder 

værdiskabelse, viser evalueringen følgende om disse netværk14; 

 57 % af alle deltagende virksomheder er knyttet til disse netværk. 

 44 % af alle deltagende forskere er knyttet til disse netværk. 

 En relativt pæn del af deltagerne er involveret i mere dybdegående aktiviteter. Det sam-

lede antal virksomheder, der har deltaget i innovationsprojekter, faglige netværk og kur-

ser udgør 45 % af det samlede deltagerantal – mod 39 % i de øvrige netværk. 

 Studierne af de to casenetværk (Offshoreenergy.dk og Service Platform) tyder på, at ef-

fekterne ofte er relativt praksisnære forstået på en måde, at aktiviteterne vedrører kon-

krete udfordringer i virksomhederne eller i markedet. Konkrete input til forretningsud-

vikling, nye forretningsmodeller og effektivisering fremstår som vigtigere end fx langsig-

tede udviklingsprojekter, der vedrører, hvad virksomhederne skal konkurrere på om 

nogle år. 

 Endvidere peger evalueringen på, at de to klyngebaserede netværk generelt fremstår 

stærkere end de universitetsforankrede i forhold til at opbygge varige relationer mellem 

virksomhederne. Det billede gælder især Offshoreenergy.dk, der dog samtidig er ken-

detegnet ved en høj geografisk koncentration i og omkring Esbjerg samt et tæt branche-

fællesskab.  

Baseret på vores casestudier fremstår denne forankringstype således velegnet til at styrke for-

retningsudviklingen i nogle af de senere faser af innovationsværdikæden. Det er fx inspiration, 

viden og konkrete redskaber omkring salg, service, nye markeder/kunder, cost-reduction og ka-

pitalfremskaffelse. 

Det skal dog samtidig understreges, at de pågældende netværk primært fokuserer på virksom-

heder med en forholdsvis beskeden forsknings- og videnshøjde (se også kapitel 6). Det gør det 

naturligt at fokusere på forholdsvis praksisnære aktiviteter, hvor mange medlemmer har fælles 

interesser.  

                                                           

14 Det er i beregningerne antaget, at deltagelsen i de to netværk, der ikke har besvaret spørgsmålene 
herom, svarer til gennemsnittet for de øvrige netværk af samme type.  
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Som figur 3.3 viste er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem forankringstypen og omfan-

get af deltagende forskere/undervisere. Vores to casestudier antyder dog, at de klyngeforan-

krede netværk kan have udfordringer med at engagere medarbejdere fra forsknings- og uddan-

nelsesinstitutioner. Fx fremhæver en del interviewpersoner inden for både offshoreenergy.dk 

og Service Platform, at det er vanskeligt at engagere universitetsforskerne – selv i netværkenes 

generelle konference- og mødeaktiviteter.  

Det skyldes bl.a., at de klyngeforankrede netværk, som beskrevet oven for, især har fokus på de 

sidste led i innovationsværdikæden. Det kan gøre det sværere at inddrage forskere, fordi deres 

motiv til deltagelse ofte er mulighederne for, at deltagelsen kan føre til længerevarende projek-

ter, der kan bidrage til at finansiere deres forskning. En anden årsag er, at sekretariaterne har 

mindre kendskab til de enkelte forskningsmiljøer end de universitetsforankrede netværk. 

Netværk forankret på GTS-institutter 

Kun to af de 22 innovationsnetværk (9 procent) er forankret ved GTS-nettet. Det drejer sig om 

”Vand i Byer – Innovationsnetværk for Klimatilpasning” og ”InnoByg”. Begge er tematisk relativt 

smalle netværk, og begge er forankret ved Teknologisk Institut. Når det gælder værdiskabelse, 

viser evalueringen følgende om disse netværk15;  

 Ca. 7% af alle deltagende virksomheder er knyttet til disse netværk. 

 Ca. 6% af alle deltagende forskere er knyttet til disse netværk. 

Generelt vurderer de interviewede virksomheder effekterne af InnoByg som positive. Det frem-

hæves bl.a., at Teknologisk Institut i forvejen har en tæt kontakt med virksomheder i netværkets 

målgruppe. Placeringen på TI gør det nemmere for netværket at komme i kontakt med disse 

virksomheder og inddrage dem i projekter.  

I forhold til de klyngeforankrede netværk ligger effekterne ofte lidt tidligere i innovationskæden. 

Fx er en stor del af værdiskabelsen i InnoByg relateret til de miniprojekter, som netværket er 

initiativtager til, og hvor parterne ofte finder hinanden gennem matchmaking aktiviteter. For 

virksomhederne har effekterne en lidt mere langsigtet karakter, end vi de effekter, som virk-

somhederne pegede på i de to klyngeorganiserede netværk. De realiserede og forventede ef-

fekter i InnoByg omfattede; 

 Opdyrkning af nye forretningsområder.  

 Udvikling af nye produkttyper (fx bestemte typer af affald, der ikke før kunne sælges 

pga. manglende viden om indhold og anvendelsesmuligheder). 

 Øget indsigt i krav og teknologier, der vil blive anvendt i fremtidens byggeri. 

 Lettere adgang til konkurrencer om nye typer byggeprojekter (fx er nogle virksomheder 

kommet med i nye typer af prækvalifikationer). 

                                                           

15 Det er i beregningerne antaget, at deltagelsen i de to netværk, der ikke har besvaret spørgsmålene 
herom, svarer til gennemsnittet for de øvrige netværk af samme type.  
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 Ny viden om optimering af materialeressourcer. 

En stor del af virksomhederne i InnoBygs målgruppe er virksomheder med ingen eller begrænset 

erfaringer med vidensamarbejde. InnoByg har bl.a. stor fokus på at konkretisere nye ”metadags-

ordener” i byggeriet og i den sammenhæng at nedbryde fordomme om, hvad akademia og de 

udførende entreprenør- og håndværksvirksomheder kan bruge hinanden til. 

”InnoByg har en god placering på Teknologisk Institut. Der ligger nogle stærke kompetencer på 

TI, som netværket kan knytte an til. Det kunne i princippet godt ligge på DTU, men trusselsbilledet 

for os er, at det bliver for forskningsorienteret. GTS’erne er mere anvendelsesorienteret. Og så 

sidder DTU i øvrigt med i styregruppen sammen med AAU – så i praksis betyder det ikke så me-

get”. 

Kurt Emil Eriksen, Senior Political Advisor, Velux 

Netværk forankret på universiteter 

Syv af de 22 innovationsnetværk (32 procent) er forankret ved universiteter.  

Evalueringen viser endvidere at16;  

 Ca. 36 procent af de deltagende virksomheder er knyttet til disse netværk. 

 Ca. 50 procent af de deltagende forskere er knyttet til disse netværk. 

Herudover er det – på baggrund af de gennemførte interviews – vores vurdering, at de univer-

sitetsforankrede netværk; 

 Rummer betydelige fordele i forhold til at holde netværksvirksomhederne opdaterede 

om de nyeste forskningsresultater, trends og teknologier. 

 Er stærke ift. at formidle nye teknologiske trends og forholde sig til større paradigme-

forandringer i klyngerne (fx personalised medicine i BioPeople).   

 Har lidt nemmere end de øvrige netværk ved at tiltrække og motivere forskere til at 

deltage i konkrete aktiviteter.  

 I flere tilfælde giver medlemsvirksomhederne lettere adgang til talentmassen på univer-

siteterne. Dansk Lyd formidler fx studenterprojekter over for virksomheder og under-

støtter matchmaking af Ph.D´er med virksomheder.  

 Giver nogle infrastrukturelle muligheder i kraft af adgangen til universiteternes lokaler, 

konferencefaciliteter og i enkelte tilfælde forskningsinfrastruktur. 

 Rummer fordele i forhold til ansøgninger til offentlige forsknings- og innovationspuljer, 

hvor netværkene kan trække på universitetsforskerne input samt ekspertisen i universi-

tetets forskningsstøtteenheder. 

                                                           

16 Det er i beregningerne antaget, at deltagelsen i de to netværk, der ikke har besvaret spørgsmålene 
herom, svarer til gennemsnittet for de øvrige netværk af samme type.  
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Overordnet peger interviewene med virksomheder fra de tre universitetsforankrede netværk 

således på, at netværkene har lidt lettere ved at bringe viden fra universitetsforskningen i spil 

blandt virksomhederne samt ved at (bidrage til at) hjemtage ekstern finansiering.  

Omvendt har nogle universitetsforankrede netværk vanskeligt ved at engagere virksomheder – 

en problemstilling, der især relaterer sig til SMVer og ikke-FoU-intensive virksomheder.  

Endelig er det karakteristisk for de universitetsforankrede netværk, at de udvikler og facilitere 

samarbejdsprojekter med en langsigtet karakter. Det vil sige, at de ligger tidligere i innovations-

værdikæden og fokuserer på at udvikle teknologi og viden, som kan danne afsæt for helt nye 

produkter, koncepter og forretningsmodeller. 
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Kapitel 5   
Netværkenes funktionalitet 

5.1  DELSAMMENFATNING 

Analysen af netværkenes funktionalitet viser, at netværkene generelt har god funktionalitet i 

forhold til bl.a. styregruppens funktion, sekretariatets kompetencer, synlighed og evne til at in-

volvere virksomhederne i udviklingen af netværkene. Men analysen viser også, at der er for-

skelle i funktionaliteten på tværs af de forskellige typer af netværk. Analysen viser bl.a., at;  

 Styregruppen er en vigtig sparringspartner for netværkene ift. at sætte strategisk ret-

ning og bidrage til udviklingen af netværket. Blandt de interviewede netværk fungerer 

styregruppen fungerer dog bedst blandt netværkene i mellemgruppen (netværk der 

hverken smalle eller brede). Det skyldes bl.a., at disse netværk har en skarpere profil, 

og at de udbudte aktiviteter er relevante for de fleste medlemmer.  

 Alle sekretariater anerkendes for deres samspil med – og evne til at involvere – part-

nerkredsen. De brede netværk har valgt at splitte deres sekretariater op på flere or-

ganisatoriske enheder, hvilket giver fordele ift. geografisk outreach. Men det giver 

også en række praktiske udfordringer ift. at sikre et effektivt dagligt samarbejde og 

kritisk masse i det enkelte sekretariat. 

 Netværkssekretariaterne vurderes generelt at have et højt kompetenceniveau, og 

især netværkslederne fremhæves som kompetente og engagerede ildsjæle. Men spe-

cielt netværk rettet mod virksomheder med lav videnhøjde er udfordret af knappe 

ressourcer til kommunikation, opsøgende arbejde og lokal netværksopbygning.  

 Alle sekretariaterne fungere uvildigt ift. partnerkredsen – uanset forankringsform og 

netværkstype. 

 Det er en udfordring for alle netværk at tilbyde relevante ydelser til hele målgruppen. 

Men den er mest udtalt blandt de brede netværk pga. store variationer i virksomhe-

dernes størrelse, videnhøjde og branchetilhørsforhold. 

 I forlængelse heraf har de smallere netværk lettere ved at udbyde aktiviteter og ydel-

ser, der opleves relevante for – og samler – hele målgruppen. De bredere netværk har 

typisk opdelt deres aktiviteter i faglige temaer, der er relevante for forskellige seg-

menter i deres målgrupper. 

 Alle netværk oplever udfordringer med at engagere forskere, men de universitetsfor-

ankrede netværk har dog lettere ved denne opgave end de øvrige netværk. Flere af 

de øvrige netværk engagerer til gengæld et betydeligt antal videnspersoner fra GTS-

institutterne, hvilket hænger udmærket sammen med, at målgrupperne i høj grad ef-

terspørger anvendelsesorienteret viden.  
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 Alle netværk fremhæves positivt for deres agilitet. Men blandt de seks cases fremstår 

de universitetsforankrede netværk lidt stærkere ift. at følge med i international forsk-

ning og have fokus på langsigtede trends og fx disruptive forretningsmodeller. De øv-

rige netværk har større fokus på aktuelle tendenser som fx servitization og e-handel.  

5.2  INDLEDNING 

Et væsentligt formål med evalueringen er at kortlægge innovationsnetværkenes funktionalitet, 

og hvorvidt der er forskelle i funktionaliteten på tværs af netværkstyper.  

Vi har vurderet funktionaliteten ud fra en række parametre, der kendetegner velfungerende 

klyngeorganisationer eller netværk – uanset målgruppe, størrelse, fokus og geografi. 

Disse parametre er opstillet på baggrund af viden fra tidligere analyser og evalueringer af klyn-

georganisationer og netværk (se litteraturliste i bilag) samt de formelle formål og målsætninger 

for innovationsnetværkene.  

I tabel 5.1 neden for er indikatorerne for god funktionalitet præsenteret.  

Tabel 5.1. Indikatorer for funktionalitet i innovationsnetværk 

Overordnet styring og sam-
spil  

Kvalitet i ydelser og kompeten-
cer 

Kontakt og relationer til mål-
gruppen 

 Styregruppens virke, indfly-
delse og engagement. 

 Sekretariatets virke og sam-
arbejde med styregruppe og 
partnerkredsen. 

 Sekretariatets neutralitet og 
uvildighed ift. forskellige ak-
tører i partnerkredsen. 

 Kritisk masse (tilstrækkeligt an-
tal deltagere i aktiviteter). 

 Kompetenceniveau i sekretari-
atet, herunder relevante kom-
plementære kompetencer. 

 Ydelsernes relevans og bredde 
ift. målgruppens behov. 

 Agilitet ift. nye trends. 

 Evne til at facilitere innovative 
samarbejder (også på tværs af 
fagligheder). 

 Evne til at facilitere varige rela-
tioner gennem aktiviteterne. 

 Kendskabsgrad i målgruppe til 
netværket og dets ydelser. 

 Netværks profil og synlighed i 
målgruppe. 

 Omfang af dedikerede medlem-
mer. 

 Evne til at engagere forskere i 
netværkets aktiviteter. 

 

Kilde: IRIS Group og Oxford Research 

Indikatorerne kan, som det fremgår, inddeles i tre hovedgrupper; 

 Overordnet styring og samspil. Disse indikatorer vedrører innovationsnetværkenes 

overordnede virke, herunder hvordan medlemmer af partnerkreds og styregruppe samt 

andre nøgleinteressenter engagerer sig i netværket. Det handler endvidere om sekreta-

riatets gennemslagskraft og uvildighed i forhold til de forskellige aktører i partnerkred-

sen. 

 Kvalitet. Disse indikatorer vedrører kvalitet i ydelser og kompetencer samt ydelsernes 

relevans og bredde i forhold til målgruppen. Hertil kommer evnen til at adressere nye 
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trends, teknologier, mv. Også evnen til at facilitere samarbejder og opbygge varige rela-

tioner mellem aktørerne er en del af netværkenes funktionalitet under denne overskrift. 

 Kontakt og relationer til målgruppen. Disse indikatorer vedrører netværkets synlighed 

og kendskabsgraden blandt de virksomheder, der er i den primære målgruppe. Hertil 

kommer, om netværkets har en klar profil og i hvilket omfang, at medlemmerne enga-

gerer sig i netværkets udvikling. Endelig er netværkets evne til at engagere relevante 

forskere i deres aktiviteter naturligvis et vigtigt element i funktionaliteten. 

De følgende afsnit analyserer og diskuterer – på baggrund af både casestudier og surveydata – 

netværkenes funktionalitet under de tre overskrifter og analyserer forskelle på tværs af de for-

skellige typer af netværk. 

5.3  OVERORDNET STYRING OG SAMSPIL 

5.3.1 Styregruppens virke og samspil med sekretariatet  

Sekretariatslederne er i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse således blevet spurgt ind 

til styregruppens funktionalitet og deres vurdering af engagementet blandt aktører i partner- og 

interessentkredsen. Resultatet fremgår af figur 5.1. 

Figur 5.1. Innovationsnetværkenes funktionalitet – styregruppens funktion og engage-
ment fra interessenter 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Som det fremgår, er langt de fleste netværksledere tilfredse med styregruppens virke. Samtidig 

er der også tilfredshed med det engagement, som videninstitutioner og brancheorganisationer 

i partnerkredsen udviser. Det er dog mindre end halvdelen, der angiver, at de er helt enige i 

udsagnet om, at der er god opbakning og engagement fra de involverede brancheorganisatio-

ner. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Der er god opbakning og engagement fra
relevante brancheforeninger i netværket

Der er god opbakning og engagement fra de
relevante videninstitutioner i netværket

Styregruppen (eller andre organer nedsat af
styregruppen) fungerer effektivt som et sted, hvor
netværkets strategi og prioriteringer af aktiviteter

drøftes og besluttes.

Enig Delvist enig Delvist uenig Uenig Ved ikke
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I de gennemførte casestudier er der også en del variation i vurderingen af videninstitutioners og 

brancheorganisationers engagement. I et par casenetværk er brancheorganisationerne bl.a. lidt 

kritiske over for innovationsnetværkenes indsats for at opnå indflydelse på den politiske dags-

orden om rammebetingelser og strategiske forskningsområder. De ser det ikke som netværke-

nes opgave at lave, hvad de betegner som politisk lobbyarbejde17.  

Tabel 5.2 viser forskelle i vurderingen af disse spørgsmål på tværs af netværkstyper og de for-

skellige forankringsformer. Vi har således set på hvor mange netværk, der erklærer sig enige i 

alle tre spørgsmål omkring styregruppe og interessenternes engagement, og hvordan de forde-

ler sig på netværkstyper og forankringsform. 

Tabel 5.2. Sammenhæng mellem tilfredshed med styregruppe/samspil og netværkstyper og 

forankring 

Type 
Smalle 

netværk 
Hverken smalle 

eller brede 
Brede  

netværk 
I alt 

Forankret i klyngeor-
ganisation 2/3 2/6 0/3 

12 

Forankret i universi-
tet/GTS 1/4 2/2 1/3 

9 

I alt  7 8 6 21 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Tabellen viser, at tilfredsheden med engagement og styregruppe er mindre i de brede netværk 

sammenlignet med de to øvrige grupper. Det synes derimod at have begrænset betydning, om 

netværkene er forankret på en videninstitution eller i en klyngeorganisation.  

På linje med spørgeskemaundersøgelsens resultater vidner evalueringens seks casestudier om, 

at netværkssekretariaterne overordnet set er tilfredse med styregruppens engagement – og at 

styregruppen spiller en vigtig rolle som faglig og strategisk sparringspartner for sekretariatet.  

I de seks casestudier er det dog især de tre netværk i mellemgruppen (hverken smalle eller 

brede), som har en særligt engageret og velfungerende styregruppe. Kendetegnende for disse 

styregrupper er, at de deltagende brancheorganisationer, videninstitutioner og virksomheder 

anerkender, at netværket spiller en vigtig rolle ift. at adressere en fælles udfordring – fx at 

fremme bæredygtighed i byggeriet eller at sikre Danmarks førerposition i den globale lydbran-

che. Der er således stor opbakning til netværkets raison d étre og rolle som talerør for hele klyn-

gen. 

                                                           

17  Det Styrelsen for Forskning og Innovations mål, at netværkene bidrager til at give fagligt funderede 
input til relevante forsknings- og innovationspolitiske problemstillinger og outlook som fx FORSK2020 og 
INNOPlus (baseret på drøftelser og input fra medlemskredsen). Dette anser styrelsen ikke som politisk 
lobbyarbejde, men evalueringen viser, at nogle aktører tolker det sådan. 
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Omvendt fremhæver både netværksledelse, styregruppeformænd og flere samarbejdspartnere 

i et smalt og et bredt netværk, at det er en udfordring at engagere flere medlemmer af styre-

gruppen.  

Der gives flere forklaringer herpå. Blandt de brede netværk viser et af casestudierne, at udfor-

dringen bl.a. kan være, at netværkets formål fremstår meget generelt, og at målgruppen samti-

dig er meget heterogen mht. udfordringer og behov. Det gør det sværere at skabe synergi og 

fælles engagement i den samlede partnerkreds. 

For de smalle netværk peger et casestudiem på, at det kan være en udfordring at fastholde in-

teressen. Det handler bl.a. om, at de samlede midler er beskedne, og at både brancheorganisa-

tioner og videninstitutioner i forvejen udbyder konferencer, events mv., der er sektorrettet. På 

den måde er det sværere at fremstå som en organisation, der udbyder noget unikt.  

De to netværk har to andre betydningsfulde karakteristika til fælles, som ikke gælder for de øv-

rige netværk;   

 De har en (antalsmæssigt) stor styregruppe18, som repræsenterer et meget bredt udsnit 

af netværkets samlede stakeholderkreds. Dette opleves på den ene side som et vigtigt 

element i at sikre et bredt ejerskab i partnerkredsen. Men det gør det på den anden side 

vanskeligere at fastholde skabe ejerskabet.  

 De har nedsat et fokuseret forretningsudvalg for at skabe et mere operationelt beslut-

ningsforum.  

Det betyder, at styregruppen i de to netværk snarere fungerer som en form for repræsentant-

skab, der kan bidrage med input til strategiske indsatsområder og fokusering, men som reelt har 

begrænset beslutningskompetence.   

Casestudierne peger ikke i retning af, at netværkenes forankringsform har betydning for styre-

gruppens virke og samspil med sekretariatet. Meget engagerede styregrupper findes både 

blandt universitets-, GTS- og klyngeforankrede netværk, ligesom de mindre engagerede styre-

grupper findes i netværk forankret på et universitet og en klyngeorganisation.  

5.3.2 Sekretariatets virke og samarbejde med partnerkredsen 

I forhold til sekretariatets generelle virke og samspil med partnerkredsen udtrykkes der på tværs 

af de seks netværk stor tilfredshed med de nuværende netværksledere og -medarbejdere. Alle 

interviewede fra de forskellige partnerkredse oplever, at sekretariaterne er meget kompetente 

og leverer en dedikeret indsats for at skabe et tæt og godt samarbejde i partnerkredsen gennem 

klar kommunikation og koordinering.  

Interviewene viser dog også, at de to brede netværk arbejder under nogle særlige betingelser i 

forhold til at facilitere partnerkredsens samarbejde, da man har valgt at splitte sekretariaterne 

op på flere partnerorganisationer – og hermed også forskellige lokationer.  

                                                           

18 Begge styregrupper har knap 25 medlemmer, hvor de øvrige netværk har mellem 8-16 medlemmer. 
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På den ene side fremhæves det positivt, at netværkene herigennem har god mulighed for at 

holde arrangementer i hele landet. Og at organiseringen giver en nærhed til flere af samarbejds-

partnerne på tværs af netværket, som gør det nemmere at trække deres fagspecifikke kompe-

tencer ind til konkrete aktiviteter, når der er behov for det.  

På den anden side giver opsplitningen udfordringer ift. styring og momentum, når de relativt få 

sekretariatsmidler spredes ud på partnere i flere organisationer, som samtidig kun bruger en 

mindre del af deres samlede tid på innovationsnetværket, fordi:  

 Den fysiske afstand mellem sekretariatets medarbejdere besværliggør det daglige sam-

arbejde og gør det vanskeligt for mere perifære samarbejdspartnere at have overblik 

over, hvem der arbejder med hvad på tværs af partnerorganisationerne – og hvor de 

bedst muligt kan byde ind med ressourcer.  

 Det kræver, at partnerne i netværket kontinuerligt forventningsafstemmer, hvordan de 

skal bruge de få ressourcer, som er allokeret til den individuelle medarbejder, på en 

måde, hvor de skaber størst værdi.  

 Det øger risikoen for, at netværksaktiviteterne ”drukner” i en værtorganisation præget 

af et væld af aktiviteter og mange, divergerende dagsordener og prioriteringer.  

Også i mellemgruppen eksisterer der udfordringer knyttet til samarbejde i partnerkredsen. I In-

noByg fremhæver både styregruppeformanden og flere samarbejdspartnere fx, at det har været 

udfordrende at sikre fremdrift i flere miniprojekter, hvor partnerorganisationerne er projekthol-

der, men ikke har tilstrækkeligt med ressourcer til at bemande projekterne. Og i Offshoree-

nergy.dk vurderer enkelte samarbejdspartnere, at det har det været en udfordring at balancere 

netværkets aktiviteter inden for hhv. olie og vind. 

”Det kan være en udfordring både at dække olie-gas og vindenergi, men det kan samtidigt være 

værdifuldt, da det er en ”gammel” og en ”ny” industri, der møder hinanden. Ca. 60 pct. af virk-

somhederne arbejder også i begge områder. Ifm. fusion af nogle af aktiviteter fra LORC med off-

shoreenergy.dk var der en vis skepsis, om det kunne skade vindindustrien at blive associeret med 

olie-gasindustrien. LORCs daværende formand, Poul Nyrup, blev siden varm fortaler for det, da 

der er vigtige synergier, og det er vigtigt, at vi samler kræfter og kompetencer for at fastholde 

og udvikle et stærk dansk erhverv på det globale marked.” 

Anna Marie Rasmussen, Afdelingschef Region Syddanmark 

De pågældende udfordringer er ikke specielt relateret til, at netværkene tilhører mellemgrup-

pen. Men de illustrerer generelt nogle af de udfordringer, der kan være med fremdrift og em-

nemæssig prioritering i innovationsnetværkene. 

Endelig kan der ikke på baggrund af casestudierne udledes forskelle i sekretariaternes virke og 

relationer til partnerkredsen mellem netværk forankret på henholdsvis universitet, GTS og klyn-

georganisation.    

  

http://offshoreenergy.dk/
http://offshoreenergy.dk/
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5.3.3 Sekretariatets neutralitet og uvildighed 

Den overordnede vurdering i alle casestudierne er, at netværkene fungerer som en neutral plat-

form, og at sekretariaterne handler uvildigt ift. alle i partnerkredsen. På tværs af netværkene 

fremhæves en bredt funderet styregruppe som en god garant for, at alle interesser tages i be-

tragtning – og at der ikke forekommer en prioritering af bestemte partnere eller bestemte typer 

af videninstitutioner.  

Der er således ikke noget i interviewene, som peger på sammenhænge mellem netværkstyper 

og netværkenes uvildighed/neutralitet. 

Heller ikke hvad angår forankring kan der generelt spores større forskelle mht. netværkenes 

evne til at fungere neutralt og uvildigt. Enkelte interviewpersoner forholder sig dog lidt kritisk til 

de GTS-forankrede netværk, fordi de har reservationer over for GTS’ernes evne til at holde deres 

statsstøttede aktiviteter adskilt fra deres forretningsinteresser. Fx oplever en virksomhed, at 

GTS’erne i samarbejdsprojekter under netværket ”tapper” virksomheden for viden, som der-

næst videresælges, uden at virksomheden står som afsender. 

Det er således ekstra vigtigt, at de GTS-forankrede netværk kommunikerer og dokumenterer 

deres neutralitet, og at medlemmerne oplever, at GTS’erne inddrager de kompetencer, der 

bedst adresserer virksomhedernes udfordringer. 

Interviewpersonerne fremhæver forskellige årsager til netværkenes neutralitet. Blandt univer-

sitetsforankrede netværk lægges vægt på, at universitetet som en offentligt finansieret aktør 

ikke forfølger bestemte kommercielle interesser, og at virksomhederne derfor er mindre tilba-

geholdende med at bruge og dele viden i netværket. Herudover har de bredt sammensatte part-

nerkredse medvirket til at sikre, at sekretariaterne agerer uvildigt på tværs af videninstitutioner 

og i vidt omfang også arbejder med at inddrage forskere fra de institutioner, der ikke er en del 

af sekretariatet. 

Omvendt betoner netværkslederne forankret i medlemsdrevne klyngeorganisationer, at de 

netop som en ift. videninstitutioner ekstern aktør har gode forudsætninger for at agere neutralt, 

fordi deres afsæt altid er virksomhedernes behov for viden – frem for bestemte universiteter 

eller GTS´er. 

5.4  KVALITET I YDELSER OG KOMPETENCER 

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse belyser to af de indikatorer, der indgår under ka-

tegorien ”kvaliteten i netværkenes ydelser og kompetencer”, jf. tabel 5.1 oven for. Svarene 

fremgår af figur 5.2. 
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Figur 5.2. Innovationsnetværkenes funktionalitet – sammenfald i målgruppens behov og fo-
kus på finansiering 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Det fremgår, at sekretariatet i ca. 70 procent af netværkene vurderer sig selv til at have en be-

tydelig rolle i forhold til at sikre finansiering af de projektidéer, der udvikles i regi af netværkene. 

På samme vis viser casestudierne, at alle seks netværk har fokus på at hjemtage ekstern finan-

siering – men at der er forskel på, hvor højt det prioriteres, og hvilke midler netværkene har 

størst succes med at opnå finansiering fra.  

Det synes i denne sammenhæng at have mindre betydning, om netværkene er smalle eller 

brede. Men til gengæld har de universitetsforankrede netværk i højere grad end de øvrige net-

værk fokus på at hjemtage EU-midler (fx fra Horizon 2020).  

Især fremhæves BioPeople og Dansk Lyd positivt for deres evne til at bidrage til hjemtagning af 

EU-midler. Fx har BioPeople bidraget til at hjemtage EU-forskningsmidler ved tidligt at spotte 

kommende udbud, gå i dialog med relevante forskningsmiljøer og bistå i udviklingen af konkrete 

projektforslag og udarbejdelsen af ansøgninger. På samme vis har Dansk Lyd tiltrukket betyde-

lige midler fra Horizon 2020 – og forankringen på DTU fremhæves som en vigtig faktor, da net-

værket kan trække på universitetets forskerstøtteenhed, som er stærke på hjemtag fra de euro-

pæiske rammeprogrammer.  

De klyngebaserede (OffshoreEnergy.dk og Service Platform) fremhæves også gennemgående 

positivt for deres evne til at hjemtage finansiering. Her kommer finansieringen ofte fra danske 

finansieringskilder som Innovationsfonden, de regionale vækstfora, Energistyrelsen (EUDP-mid-

ler) samt private fonde som Industriens Fond. De har dog også i nogen grad opnået finansiering 

fra EU, heriblandt fra Horizon 2020.   

Et GTS-forankret netværk har forsøgt at tiltrække midler til finansiering af projektidéer udviklet 

i regi netværket, men uden succes. Ifølge styregruppeformanden skyldes disse udfordringer, at 

sekretariatet ikke har erfaring med at skrive ansøgninger til EU-midler – og at det generelt er 

svært at komme igennem ”nåleøjet”. Men ifølge en enkelt samarbejdspartner skyldes det også, 
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at sekretariatets kompetencer er meget ”tekniske”, og at de har behov for en styrket forståelse 

for, hvordan projekter kan kommercialiseres og skaleres.  

Det underbygger billedet af, at de universitetsforankrede netværk har nogle fordele i forhold til 

at bistå medlemmerne med at hente EU-finansiering – især fordi de lettere kan trække på 

backup fra enheder, der har stor erfaring på området. 

Det varierer, hvor målrettet netværkene arbejder med at tiltrække ekstern finansiering. Hos Off-

shorenergy.dk, Service Platform og Dansk Lyd prioriteres det højt. Service Platform har fx udar-

bejdet en handlingsplan for hjemtag af ekstern finansiering, så der hele tiden er nye projektmid-

ler i pipelinen. Dansk Lyds sekretariat arbejder målrettet på at få lyd ind i EU-calls gennem dialog 

og deltagelse i relevante fora. I de øvrige netværk foregår indsatsen for at hjemtage ekstern 

finansiering lidt mindre systematisk. 

Hvad angår sammenfald i medlemmernes behov for ydelser, er der stor variation i netværkenes 

vurderinger. Under en tredjedel af netværkene er helt enige i dette udsagn, jf. figur 5.2. Vi har i 

tabel 5.3 vist, hvordan mange der er helt enige i dette spørgsmål fordelt på de forskellige net-

værkstyper. 

Tabel 5.3. Antal netværk der er helt enige i spørgsmålet om, hvorvidt der er sammenfald i 

medlemmernes behov for ydelser og aktiviteter, fordelt på netværkstyper 

Type 
Smalle  

netværk 
Hverken smalle 

eller brede 
Brede  

netværk 
I alt 

Forankret i klyngeor-
ganisation 2/3 0/6 0/3 

2/12 

Forankret i universi-
tet/GTS 

1/4 2/2 1/3 4/9 

I alt 3/7 2/8 1/6 6/21 

En større andel af de smalle netværk erklærer sig enige i spørgsmålet om, hvorvidt der er stort 

sammenfald i medlemmernes behov. Dette hænger naturligvis godt sammen, idet at de smalle 

netværk også er de netværk, der har de mindste og mest velafgrænsede målgrupper. 

Der er også en højere andel af de universitetsforankrede netværk, der er erklærer sig enige i 

spørgsmålet. Casestudierne giver ikke umiddelbart grundlag for at forklare, hvorfor andelen er 

større blandt de universitetsforankrede netværk. Dog giver interviewene indtryk af, at de uni-

versitetsforankrede netværk i højere grad emnemæssigt fokuserer på bestemte teknologier, og 

at medlemmernes behov nok ses i dette lys. Omvendt har de klyngeforankrede netværk et lidt 

bredere scope, i det de mere bredt tager afsæt i virksomhedernes behov for vidensamarbejde.   

5.4.1 Ydelsernes relevans og agilitet 

Overordnet bekræfter casestudierne billedet fra tabel 5.3. Nemlig at netværk med en smallere 

målgruppe oplever et større sammenfald i medlemmernes behov, og at de af samme grund har 

lettere ved at tilbyde ydelser, som er relevante for en bred kreds af medlemmer.  
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Der er dog en række forhold og nuancer, som det er vigtigt at være opmærksom på i denne 

sammenhæng. 

De to brede netværk, der indgår i caseanalysen, har fx forsøgt at imødegå udfordringerne med 

at skabe relevans ved at udpege en række tematiske fokusområder, som de organiserer deres 

aktiviteter omkring, og som adresserer forskellige behov. Det betyder, at flere af de brede net-

værks ydelser fokuserer på relativt specifikke emner og konkrete udfordringer, som har stor re-

levans for udvalgte dele af målgruppen.  

Eksempelvis har InfinIT udpeget en række it-tekniske fokusområder (deriblandt userability & in-

teraktionsdesign, big data og it-sikkerhed), som de udvikler deres aktiviteter omkring, mens Ser-

vice Platform fx tilbyder faglige udviklingsforløb for servicechefer i produktions- og handelsvirk-

somheder. 

De interviewede virksomheder i disse netværk angiver da også, at det kun er en lille del af net-

værkets samlede ydelser, som er relevante for dem – men at de ydelser, som de benytter sig af, 

til gengæld også er værdifulde. Dette bekræfter dermed også billedet af ret segmenterede net-

værk, hvor der ikke overraskende er udfordringer med at fastholde engagementet i den samlede 

partner- og interessentkreds.   

”Der går langt imellem, at der dukker noget op, som er relevant for mig at deltage i, men det er 

også et udtryk for at netværkets målgruppe favner så bredt.” 

Bent Slot, Service Manager i Bent Brandt 

Det er dog ikke kun de brede netværk, som er udfordret på at udvikle relevante ydelser til mål-

gruppen. Også blandt virksomhederne i et par af netværkene i mellemgruppen (hverken smalle 

eller brede netværk) efterspørges aktiviteter, som i højere adresserer behov i målgruppens en-

keltsegmenter, såsom små opstartsvirksomheder eller store, videntunge virksomheder. Andre 

virksomheder fra disse netværk fremhæver dog omvendt, at netværksaktiviteterne kan blive for 

målgruppespecifikke, hvilket reducerer mulighederne for tværfaglige samarbejder.   

For alle netværkstyper er det således en balancegang og vigtig opgave at udvikle ydelser, der 

appellerer til hele målgruppen, uden at de hverken bliver for generiske eller for nicheprægede.  

Netværkenes evne til at tilbyde relevante aktiviteter af høj kvalitet afhænger ikke alene af deres 

evne til at segmentere og målrette ydelserne til målgruppen. Den afhænger også af, hvor hurtige 

og smidige netværkene er til at spotte nye forsknings- og markedsmæssige trends, så virksom-

hederne får adgang til den nyeste viden.   

I denne sammenhæng synes forankringsformen at have en betydning. De universitetsforan-

krede netværk fremhæves således mest entydigt af interviewpersonerne som netværk med ”fin-

geren på pulsen”. Hvor InfinIT primært fokuserer på forskningsmæssige trends, fremhæves både 

BioPeople og Dansk Lyd positivt for deres evne til at spotte trends og interessante temaer for 

både forskere og virksomheder. Og her gør nærheden til forskningsmiljøer på universiteterne, 

som globalt er på forkant med nye trends og teknologier (fx lydområdet på DTU), en vigtig for-

skel.  
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Enkelte virksomheder oplever dog, at de universitetsbaserede netværk bliver for forskningspræ-

gede, og at der er behov for mere fokus på, hvordan den forskningsbaserede viden kan anvendes 

i praksis, hvis relevansen skal øges.  

De øvrige netværkstyper fremhæves dog også mestendels positivt for deres agilitet i forhold til 

nye trends. Men det fremstår som om, at de GTS- og klyngeforankrede netværk primært er 

stærke omkring trends og emner, der allerede rører sig i mange virksomheder. Omvendt er der 

blandt enkelte en opfattelse af, at netværkene kan blive bedre til at fange nye tendenser ved i 

højere grad at aktivere forskere og interesseorganisationer samt at orientere sig mod, hvad der 

foregår på udenlandske universiteter. 

Fx roses et netværk for deres håndtering af aktuelle og praksisnære temaer som servitization og 

e-handel, mens flere samtidig påpeger, at netværkets internationale orientering kunne være 

stærkere, og at netværket ikke er så stærke på nye trends inden for disruptive forretningsmo-

deller, serviceinnovation og digitalisering.   

Men i et netværk som InnoByg hænger det ifølge flere interviewpersoner også sammen med, at 

netværket opererer inden for en branche, hvor der i begrænset omfang bedrives grundforsk-

ning, hvilket gør orienteringen mod GTS’ernes anvendelsesorienterede viden mere naturlig.    

5.4.2 Kritisk masse og kompetenceniveau 

Overordnet tegner de seks casestudier et positivt billede af sekretariaternes kompetenceniveau. 

Flertallet af interviewpersoner fra de seks netværk giver udtryk for, at sekretariaterne har 

stærke kernekompetencer indenfor områder som netværksledelse, kommunikation og projekt-

økonomi.  

Der er desuden en gennemgående en anerkendelse af, at alle netværkslederne har (og bør have) 

en bred og solid kompetenceprofil, således at de både formår at arbejde strategisk med net-

værksudvikling og operationelt med fx koordinering af aktiviteter og ressourcer. Særligt blandt 

de tematisk smallere netværk (BioPeople, InnoByg og Dansk Lyd) fremhæves også netværksle-

dernes store sektorspecifikke viden, trendforståelse – og til dels forskningsbaggrund som en 

styrke.   

Selvom der gennemgående er stor ros til sekretariaternes kompetenceniveau, mener flere in-

terviewpersoner fra netværk med små sekretariater (på 1,5-3 årsværk), at sekretariaterne har 

for få ressourcer til i tilstrækkelig grad at kunne servicere de mange medlemmer og samarbejds-

partnere – og til at rekruttere nye medlemmer. De mangler især ressourcer til opgaver som 

kommunikation på digitale og sociale medier. Aktiviteter, som vurderes at være vigtige for at nå 

bredt ud i medlemskredsen og skabe et stærkt brand – også blandt ikke-medlemmer.  

Herudover fremhæves det i interview med InnoByg og Service Platform, at det kan være udfor-

drende at engagere detailhandlende og entreprenører. Og at det gerne kræver et tæt samar-

bejde med lokale aktører – såsom kommuner, handelsstandsforeninger og ildsjæle i udvalgte 

enkelte virksomheder – at trænge igennem til disse målgrupper. Det er dog opgaver, som kræver 

mange ressourcer, og derfor er vanskelige at løfte for de små sekretariater.  
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Fx har netværkslederen i InnoByg en vision om at få allokeret et ekstra årsværk til at opdyrke og 

facilitere lokale netværksgrupper, som kan bane vejen for nye lokale byggeprojekter, der kan 

gennemføres i samarbejde mellem lokale byggevirksomheder og offentlige bygherrer, såsom 

kommunen.  

Endelig er det karakteristisk for flere af de små sekretariater, at de trækker på administrative 

fællesfunktioner i værtsorganisationen, såsom revision og jura. Dette giver netværkene mulig-

hed for at fokusere på deres kerneopgave, samtidig med at de får adgang til stærke administra-

tive kompetencer. Og det fremhæves altså af flere interviewpersoner som en vigtig forudsæt-

ning for de små sekretariaters funktionsevne, at de kan læne sig op af nogle stærke værtsorga-

nisationer, som har mulighed for at levere ressourcer ind til administrative netværksopgaver.  

Forankringsformen synes ikke at have en betydning i denne sammenhæng. Netværk med få se-

kretariatsressourcer findes således på tværs af de universitets-, GTS- og klyngebaserede net-

værk.   

5.4.3 Evne til at facilitere innovative samarbejder og varige relationer 

Som beskrevet i afsnit 4.5 viser casestudierne, at det især er netværk i mellemgruppen, som har 

haft succes med at understøtte udviklingen af varige relationer mellem medlemmerne. 

Særligt i interviewene med Dansk Lyd og Offshoreenergy.dk kædes dette sammen med netvær-

kenes rolle som et vigtigt samlingssted og knudepunkt for klyngens/branchens aktører.  

Blandt de øvrige netværk er tilbagemeldingerne mere blandede – og netværkslederne har selv 

vanskeligt ved at vurdere, hvor mange varige relationer der skabes. En enkelt netværksleder 

giver udtryk for, at langsigtet relationsopbygning ikke er en kerneopgave – målet er at facilitere 

platformen, hvor medlemmerne kan mødes, men derfra er det op til medlemmerne selv at ved-

ligeholde kontakten og samarbejdet.  

De gennemførte virksomhedsinterview vidner dog om gode eksempler på, at der er opstået va-

rige relationer mellem medlemmerne også i disse netværk.  

Hvad angår facilitering af konkret projektsamarbejde er billedet, at de smalle netværk (BioPe-

ople) og netværkene i midtergruppen (InnoByg og Dansk Lyd) står lidt stærkere end de øvrige 

netværk. I interview med bl.a. netværkslederen og virksomheder i Dansk Lyd begrundes det bl.a. 

med, at der er en stor samarbejdsvilje blandt forskere og virksomheder – og at der overordnet 

er en stærk lydværdikæde i Danmark og stor interesse for at opbygge relationer på tværs af 

forskning og erhverv.  

For InnoBygs vedkommende skal det også ses i lyset af, at miniprojekterne prioriteres højt i den 

samlede aktivitetsportefølje. Prioriteringen udmøntes således, at styregruppen tre gange om 

året vedtager temaer for nye projekter, som ”sættes i udbud” i partnerkredsen. Styregruppe-

medlemmerne har her en aktiv rolle i forhold til at informere deres bagland (fx medlemmer i 

brancheorganisationerne) om de nye projekter – og herigennem bliver der orienteret om pro-

jektet i en bred kreds, der rækker udover medlemmerne af netværket. Samtidig kan virksomhe-

der og videninstitutioner løbende ansøge om finansiering af konkrete mini-projekter. 
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De brede netværk (InfinIT og Service Platform) fremhæves også i nogen grad positivt for deres 

evne til at facilitere innovative samarbejder. Fx fortæller nogle virksomheder i Service Platform, 

at oplægsholdere på faglige netværksmøder og seminarer er gode til at informere om, hvad for-

skellige forskere arbejder med, og hvilke muligheder der er for samarbejde med dem.  

Der lader ikke til at være en sammenhæng mellem forankringsform og netværkenes evne til at 

facilitere innovative samarbejder. Netværk, som overvejende fremhæves positivt i denne sam-

menhæng, findes både blandt universitets-, GTS- og klyngeforankrede netværk.   

5.5  KONTAKT OG RELATIONER TIL MÅLGRUPPEN 

5.5.1 Kendskabsgrad, profil og synlighed 

Netværkslederne er i spørgeskemaundersøgelsen blevet bedt om at angive, hvorvidt de vurde-

rer, at størstedelen af virksomhederne (på landsplan) i deres definerede målgruppe har et godt 

kendskab til netværkets ydelser. Svarene fremgår af figur 5.3. 

Figur 5.3. Innovationsnetværkenes funktionalitet – målgruppens kendskab til netværket 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Figuren viser betydelig spredning, men dog også, at flest er delvist enige i spørgsmålet. Fire af 

netværkene (19 procent) er enige i spørgsmålet, mens seks er delvist uenige (29 procent). 

Vi har også undersøgt, hvordan netværkenes vurdering af målgruppens kendskabsgrad varierer 

på tværs af forankringsformer og netværkstyper. Det er sket gennem en pointgivning, hvor net-

værkene har fået 3 points, hvis de har erklæret sig helt enige i, at størstedelen af målgruppen 

har et godt kendskab til netværkets ydelser. Der er givet 2 point for ”delvist enig”, 1 point for 

”delvist uenig” og nul points for ”uenig”. 

Tabel 5.4 viser den gennemsnitlige score for de forskellige grupper af netværk. I parentes er 

angivet, hvor mange netværk der er i hver gruppe. 

19%

48%

29%

5%

Størstedelen af innovationsnetværkets definerede målgruppe af 
virksomheder (på landsplan) har et godt kendskab til netværkets ydelser

Enig Delvist enig Delvist uenig Uenig Ved ikke



64 

 

Tabel 5.4. Målgruppens kendskab til netværket fordelt på netværkstyper – gennemsnitlig 

score hvor 3,0=enig i at målgruppen har et godt kendskab; 0=uenig. 

Type Smalle netværk 
Hverken smalle 

eller brede 
Brede netværk I alt 

Forankret i klyn-
georganisation 

2,0 (3) 1,7 (6) 1,0 (3) 1,6 (12) 

Forankret i uni-
versitet/GTS 

2,3 (4) 2,0 (2) 2,0 (3) 2,1 (9) 

I alt 2,1 (7) 1,8 (8) 1,5 (6) 1,8 (21) 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Det fremgår, at kendskabet ifølge netværkenes selvevaluering er større blandt de smalle net-

værk end blandt de brede netværk. Der er også en tendens til, at kendskabsgraden er højere 

blandt de netværk, der er forankret på videninstitutioner. Det sidste kan dog hænge sammen 

med, at de universitetsforankrede netværk typisk anser målgrupperne for mindre end de klyn-

geforankrede netværk – bl.a. fordi de universitetsforankrede netværk lægger vægt på en vis 

videnhøjde blandt medlemmerne. 

Endelig er netværkslederne blevet spurgt om hvor mange virksomheder, der de sidste to år har 

involveret sig aktivt i netværkets udvikling – det vil sige bidraget med input til design og udvikling 

af netværkets aktiviteter. Svarene fremgår af figur 5.4. 

Figur 5.4. Innovationsnetværkenes funktionalitet – virksomhedsinvolvering 

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016 

Også på dette spørgsmål er der betydelig variation mellem netværkene. En tredjedel af netvær-

kene ligger dog i intervallet 21-50 virksomheder. I fire netværk (knapt 20 procent) har max 10 

virksomheder engageret sig over de seneste to år, mens tallet er over 100 i to netværk (knapt 

10 procent). 
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Samlet skønner vi på basis af besvarelserne, at 700-800 virksomheder har involveret sig aktivt i 

udviklingen af innovationsnetværkene de seneste to år. 

Også her har vi kigget på, om der er forskelle på tværs af netværkstyperne. Igen er der anvendt 

en pointsystem, hvor netværkene har fået fem point, hvis over 100 virksomheder har involveret 

sig aktivt i udvikling af netværk. 51-100 har givet fire point, osv. Den gennemsnitlig score for 

hver gruppe fremgår af tabel 5.  

Tabel 5.5. Innovationsnetværkenes funktionalitet – virksomhedsinvolvering fordelt på net-

værkstyper 

Type Smalle netværk 
Hverken smalle 

eller brede 
Brede netværk I alt 

Forankret i klyn-
georganisation 

3,3 (3) 2,7 (6) 2,0 (3) 2,7 (12) 

Forankret i uni-
versitet/GTS 

2,5 (4) 3,5 (2) 3,0 (3) 2,9 (9) 

I alt 2,9 (7) 2,9 (8) 2,5 (6) 2,8 (21) 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt innovationsnetværkene gennemført i juni 2016? 

Det fremgår her, at der er meget små forskelle på tværs af forankringsformer og netværkstyper.  

På samme vis som spørgeskemaundersøgelsen tegner casestudierne et sammensat billede af 

målgruppernes kendskabsgrad til netværkene. Der er således relativt stor forskel på casenet-

værkenes funktionsevne i denne henseende. Hvor nogle netværk er meget synlige, har en klar 

profil og indtager en vigtig position som samarbejdsplatform i målgruppen, er dette en udfor-

dring for andre netværk. 

Interviewene vidner om, at det primært er netværk i mellemgruppen – særligt Dansk Lyd og 

Offshore Energy.dk – som har formået at tegne en klar profil og komme bredt ud i hele målgrup-

pen. Det hænger bl.a. sammen med, at de (sammenlignet med de brede netværk) henvender 

sig til en forholdsvis afgrænset målgruppe, som fokuserer på bestemte temaer/teknologier og 

primært er centreret i geografisk afgrænsede klynger (offshore i Vestjylland og lyd i Hovedstads-

regionen). Det er forhold, der gør en målrettet, opsøgende ”markedsføringsindsats” nemmere. 

Men ifølge flere interviewpersoner skyldes det også, at netværkene udfylder et vigtigt hul i in-

novationsfremmesystemet. Fx er Dansk Lyd den eneste aktør, der samler en danske lydbranche.  

Flere interviewpersoner fra de øvrige netværk (BioPeople, Service Platform og InfinIT) ser det 

netop en udfordring, at der findes andre aktører, som på nogle områder tilbyder lignende akti-

viteter til samme målgruppe. Det gælder eksempelvis brancheorganisationer, investeringsfrem-

meaktører, videninstitutioner og andre klyngeorganisationer19. Konsekvensen er, at disse net-

værks raison d´etre fremstår lidt mere uklart for virksomheder og forskere, og at de i mindre 

                                                           
19 Eksempelvis MVA og Lif på life science områder samt Netværk Danmarks faglige netværksgrupper til 
servicechefer i SMV’er og større virksomheder. 
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omfang end netværkene i mellemgruppen anses som unikke knudepunkter for matchmaking, 

videnudveksling, opbygning af relationer, mv.  

For at netværkene kan opnå en høj kendskabsgrad er det altså ikke tilstrækkeligt, at de har en 

veldefineret målgruppe inden for samme branche. Det er mindst lige så vigtigt, at de har klare 

snitflader til andre aktører og dermed en klar profil. 

Interviewene viser desuden, at de brede netværk har nogle indbyggede udfordringer knyttet til 

at skabe en klar profil og synlighed. For det første fordi de netop henvender sig til en meget bred 

og mangfoldig målgruppe med få fællesnævnere. For det andet fordi de opererer med meget 

brede faglige temaer (fx it i alting og serviceudvikling). Det gør det svært for en del virksomheder 

umiddelbart at gennemskue, hvad netværkene konkret tilbyder af relevante aktiviteter og ydel-

ser – især blandt ikke-medlemmer og virksomheder, der kun har deltaget i få arrangementer.  

Nogle virksomhedsinterview vidner dog om, at også de brede netværk kan formidle en klar value 

proposition til dele af målgruppen. De har således deltaget i netværksgrupper med fokus på 

afgrænsede temaer og teknologier (fx Embedded System Engineering) eller en fælles udfordring 

inden for en bestemt branche (fx udvikling af nye servicekoncepter i industrivirksomheder).  

Men netop fordi disse aktiviteter kun har relevans for et mindre udsnit af målgruppen og samti-

dig er enkeltstående aktiviteter ud af en mangfoldig aktivitetsportefølje rettet mod forskellige 

sub-målgrupper, så understøtter de ikke en samlet fortælling til omverdenen om, hvad netvær-

ket kan tilbyde, og hvorfor det er sat i verden.  

Forankringsformen synes i denne sammenhæng at have begrænset betydning. Netværk med en 

klar profil og synlighed findes på tværs af alle tre forankringsformer, ligesom netværk med be-

grænset synlighed finde både blandt universitets- og klyngebaserede netværk.  

Forankringsformen har dog i nogen grad betydning for karakteren af netværkenes profil – her-

under karakteren af de ydelser, de udbyder.  

Fx fortæller netværkslederen i BioPeople, at netværkets fokus og aktiviteter i høj grad handler 

om at diskutere tværvidenskabelige problemstillinger (fx personalized medicine) og fremme 

tværvidenskabelige samarbejder mhp. at bidrage til vækst i dansk life science. Aktiviteter som 

disse er ikke mindst relevante for forskere – hvilket afspejler sig i, at netværket har tilknyttet 

intet mindre end 400 forskere. Hertil kommer virksomheder, der har ambitioner om at deltage 

i fx større EU-calls.  

Dansk Lyd, som også er universitetsforankret, fokuserer på at styrke det danske lydøkosystem 

ved at få virksomheder og forskere til at arbejde tættere sammen. Netværket har således fokus 

på at hjælpe virksomheder med at få adgang til de mangeartede ressourcer og faciliteter, som 

findes på et universitet som DTU. Dermed er fokus i høj grad på at løfte komplekse teknologiske 

udfordringer. Og de fokuserer samtidig på at synliggøre værdien af erhvervssamarbejdet for for-

skerne - fx at de herigennem kan få adgang til data, teknologiplatforme, use cases mv.  

For GTS- og klyngeforankrede netværk som InnoByg og Service Platform er fokus og aktiviteter 

i højere grad på at bidrage til at løse konkrete og aktuelle udfordringer i den enkelte virksomhed. 

Det kan fx være at udvikle et nyt servicekoncept eller at udvikle en vejledning for genbrug af 

materialer. Fokus er i mindre grad på, hvad forskerne får ud af at være med – og det er ikke et 
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mål i sig selv at fokusere på projekter, der har deltagelse af både forskere og virksomheder. 

Forskere inddrages hvor det er relevant for problemstillingen.  

5.5.2 Omfang af dedikerede medlemmer 

Ikke overraskende er vurderingen i alle casestudier, at aktiv deltagelse og involvering varierer 

meget mellem medlemmerne. Alle netværk er karakteriseret ved både at have en ”hård kerne” 

af dedikerede medlemmer, som jævnligt deltager i netværksaktiviteter og er mere tilbøjelige til 

at medvirke i dybdegående aktiviteter, samt medlemmer med en mere sporadisk i deltagelse.  

Der er imidlertid forskel på, hvor stor andelen af hhv. dedikerede og perifere medlemmer er i 

den samlede medlemskreds.  

Casestudierne viser således, at de brede netværk både har flest medlemmer, men også den 

mindste andel af dedikerede medlemmer. De brede netværk har således mange medlemmer, 

hvor medlemskabet primært består i at holde sig opdaterede gennem nyhedsbreve o.l. og må-

ske deltage 1-2 events årligt. Der er også en stor del af medlemmerne i de bredere netværk, der 

primært bruger netværkene til faglig inspiration gennem faglige oplæg på seminarer, mv.    

Interviewene med ledelserne i de to brede netværk peger på flere årsager til de relativt mange 

perifere medlemmer.  

Sekretariatet i InfinIT fortæller fx, at alle aktiviteter har et relativt specifikt fagligt indhold, som 

falder inden for netværkets syv faglige fokusområder (det kan fx være big data, metoder til soft-

wareudvikling, mv.). Det betyder også, at en del aktiviteter ikke har så stor relevans for den 

enkelte virksomhed. Og at virksomhederne derfor deltager spredt på de enkeltaktiviteter, som 

er fagligt relevante for dem.   

Netværkslederen fra Service Platform peger på, at mange af deres medlemmer har begrænset 

tradition for vidensamarbejde og innovationsaktiviteter. De afsætter derfor sjældent ressourcer 

til netværksaktiviteter, men de vil gerne inspireres gennem nyhedsbreve og deltagelse på fx års-

konferencer med det udgangspunkt, at de er begyndt at ”løfte blikket for vigtigheden af innova-

tion”.  

Det er samtidig vigtigt at have for øje, at et netværk som Service Platform (antalsmæssigt) har 

lige så mange dedikerede medlemmer som flere af de øvrige netværk.    

De to brede netværk synes desuden at have lidt større fokus på systematisk inddragelse af bru-

gerne i udviklingen af netværksaktiviteterne end de øvrige netværk. Dette skal formentlig ses i 

lyset af, at en høj grad af systematik i udviklingen af tilbud til medlemmerne er nødvendig for i 

tilstrækkelig grad at kunne afdække de mangeartede ønsker og behov. Men det er også en stra-

tegisk prioritering. Hos Service Platform er det fx et indsatsområde at gennemføre interview 

med virksomheder og samarbejdspartnere om ønsker og behov til fremtidige ydelser.    

Omvendt har de smallere netværk generelt færre medlemmer, men en større andel af dedike-

rede medlemmer. Her skiller især Offshoreenergy.dk sig positivt ud ved både at have mange 

betalende medlemmer og en gruppe af meget dedikerede virksomheder. Offshoreenergy.dk er 
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da også langt hen af vejen en virksomhedsdrevet organisation, hvilket bl.a. afspejler sig i et stort 

antal virksomhedsrepræsenter i bestyrelsen.  

Billedet er mere uklart, hvad angår sammenhænge mellem omfanget af dedikerede virksom-

hedsmedlemmer og forankringsformer. 

5.5.3 Evne til at engagere forskere 

Overordnet viser casestudierne, at det for de fleste netværk – uanset type og forankring – er en 

udfordring at få forskere til at engagere sig i netværkenes aktiviteter. Mange af interviewperso-

nerne peger på det kendte problem, at universiteternes incitamentsstrukturer kun i meget be-

grænset grad belønner forskere for at deltage i virksomheds- og innovationssamarbejder. 

Som beskrevet i kapitel 3 viser spørgeskemaundersøgelsen ikke en positiv sammenhæng mellem 

universitetsforankring og evne til at engagere forskere.  

Casestudierne peger dog på, at de universitetsforankrede netværk ganske naturligt har nogle 

fordele i forhold til at nå ud til og engagere forskere og undervisere.  

Flere interviewpersoner fra denne gruppe fremhæver således, at den fysiske nærhed til forsk-

ningsmiljøer i værtsorganisationen i sig selv er vigtigt, fordi det giver gode muligheder for i dag-

ligdagen at opsøge og skabe relationer til relevante forskere. Det giver samtidig netværket en 

bedre føling med, hvad forskerne arbejder med, og hvor de har deres særlige kompetencer. Men 

det fremhæves også, at placeringen på et universitet fungerer som et vigtigt ”rygmærke”, der 

kan åbne døre til forskere på andre danske og udenlandske universiteter. Den kan dermed også 

bane vejen for tværdisciplinære og tværinstitutionelle forskningssamarbejder, som fx er et vig-

tigt fokus i BioPeople.  

En anden forklaring på de universitetsbaserede netværks lidt bedre evne til at engagere forskere 

er, at partnerskabskredsen består af mange universiteter, samt at der i styregruppen er aner-

kendte forskere, som i en vis udstrækning er med til at blåstemple netværkene over for andre 

forskere. Fx er seks danske universiteter repræsenteret i InfinITs partnerkreds. 

Mens de universitetsforankrede netværk således ser ud til at være lidt bedre til at engagere 

forskere, tenderer de GTS- og klyngeorganisationsbaserede netværk i højere grad til at tiltrække 

på videnspersoner fra GTS-institutterne. Der fremhæves forskellige årsager hertil, herunder;  

 At en del af partnerkredsen består af GTS’er, som varetager flere af netværkenes faglige 

opgaver. 

 At målgruppen består af mange knapt så videntunge virksomheder, der primært har be-

hov for at få oversat og implementeret ny viden og teknologi. 

 At innovationsnetværkenes midler til innovationsprojekter (mini-projekter) ofte er for 

små til, at universitetsforskerne ser det som en reel finansieringskilde – hvorimod 

GTS’erne er vant til at arbejde med små, kortvarige projektformater. 

For at styrke de GTS- og klyngebaserede netværks evne til at tiltrække universitetsforskere fo-

reslår enkelte samarbejdspartnere, at netværkene kan give universiteterne større medbestem-

melse i forhold til hvilke faglige temaer og aktiviteter, netværket skal fokusere på. 
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Der er også visse forskelle på tværs af netværkstyper med hensyn til, hvordan forskerne moti-

veres til at deltage i netværkene.  

I de smallere netværk lægges især vægt på muligheden for at møde andre forskere og virksom-

heder og i fællesskab udvikle nye idéer til konkrete samarbejdsprojekter. Hos Dansk Lyd frem-

hæver en informant endvidere, at netværket spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre finansiering 

af tværvidenskabelige samarbejdsprojekter, som der i mindre grad afsættes penge til i det al-

mindelige forskningsfinansieringssystem.  

Hos InnoByg fremhæver en informant desuden, at instituttet generelt betragter det som et na-

turligt ”samfundsansvar” at være med til drive projekter, som handler om at finde løsninger på 

udfordringer, som gør sig gældende i hele branchen.   

I de brede netværk (InfinIT og Service Platform) lægges der blandt forskerne også vægt på mu-

ligheden for finde potentielle samarbejdspartnere og få finansiering til konkrete projekter. Men 

der lægges i lige så høj grad vægt på, at netværkene giver gode muligheder for at understøtte 

videnspredningsaktiviteter, som er en del af de deltagende institutters mål. Fx arbejdede en af 

de interviewede forskere i InfinIT allerede med videnspredning i en faglig netværksgruppe om 

digitalisering, inden han kom ind i InfinIT. Men han blev gennem InfinIT ”opmærksom på mulig-

heden for at få støtte til videnspredningsaktiviteter”. 

Blandt forskerne i de brede netværk er en vigtig motivation også, at netværkene giver gode mu-

ligheder for at finde virksomheder, som de kan trække på i deres egen forskning. Fx har en af 

forskerne i Service Platform i egne forskningsprojekter gennemført interview med flere af de 

virksomheder, som har deltaget i netværket. 
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Kapitel 6   
Andre faktorer med betydning for værdiskabelse og funktionalitet 

6.1  INDLEDNING 

Som beskrevet i kapitel 2 kan også andre faktorer end forankring og målgruppefokus have be-

tydning for netværkenes værdiskabelse. Det gælder;  

 Virksomhedernes geografiske koncentration/spredning. Ifølge klassisk klyngeteori sker 

den største værdiskabelse dér, hvor virksomheder, videninstitutioner og talentmasse er 

samlokaliseret. Således kan man forvente, at netværk med en stor geografisk spredning 

kan være udfordret på funktionaliteten, fx i kraft af en manglende løbende interaktion 

mellem medlemmerne. Omvendt kan spredningen udgøre en styrke. Fx kan SMVer via 

netværket komme i kontakt med relevante samarbejdspartnere uden for deres traditi-

onelle regionale nærområde20.  

 Store virksomheders tilstedeværelse og engagement kan udgøre en ”rygrad” i netvær-

ket og forsyne det med legitimitet. De er generelt mere forskningstunge, internationali-

serede og har de fornødne muskler til at løfte FoU-projekter, hvilket bl.a. kan være med 

til at tiltrække SMVer til aktiviteter og højne niveauet og kvaliteten i konkrete projekter.    

 Målgruppens gennemsnitlige FoIoI-intensitet og uddannelsesniveau kan have betyd-

ning for netværkenes muligheder for til at tiltrække virksomheder og engagere dem i 

samarbejdsprojekter med videninstitutioner. Endvidere kan stor variation i målgrup-

pens videnhøjde udgøre en barriere for at udvikle aktiviteter, der samler virksomhe-

derne.   

Det følgende afsnit vil undersøge og diskutere disse tre faktorer med afsæt i casestudierne. 

6.2  VIRKSOMHEDERNES GEOGRAFISKE SPREDNING/KONCENTRATION 

BioPeople, Dansk Lyd og Offshore Energy er karakteriseret ved at have målgrupper, som er for-

holdsvis koncentrerede omkring en eller to geografiske lokaliteter. BioPeoples målgruppe ligger 

primært i hovedstadsregionen, Dansk Lyds målgruppe findes primært i København og omkring 

Struer, og Offshore Energys klynge er især koncentreret omkring Esbjerg. Omvendt gælder for 

Service Platform, InnoByg og InfinIT, at deres målgrupper er spredt over hele Danmark.   

Blandt hovedparten af interviewpersonerne fra netværk med en geografisk koncentreret mål-

gruppe fremhæves nærheden som en fordel, fordi det gør det lettere at skabe synlighed og til-

trække virksomheder til arrangementer. Det betyder i fx Offshoreenergy.dk, at centrale aktører 

                                                           

20 Se en diskussion heraf i Ministeriet for Forskning og Videregående Uddannelse m.fl. (2011): ”Clusters 
are individuals”. 
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i klyngerne jævnligt mødes, og at netværket derfor har lettere ved at opnå en position som en 

naturlig og samlende aktør på området.   

Omvendt fremhæver flere interviewpersoner fra netværk med en geografisk spredt målgruppe, 

at den brede repræsentation af virksomheder giver medlemmerne mulighed for at komme i 

kontakt med virksomheder, som de ikke har naturlige berøringsflader med – og at de herigen-

nem får mulighed for at blive inspireret af forretningskulturer, der kan være forskellig fra deres 

egen. Fx oplever flere virksomheder og en styregruppeformand i Service Platform og Dansk Lyd 

(hvis målgruppe består af to geografiske lydklynger), at der er forskel på mentaliteten og måden 

at drive forretning på i København og Jylland. 

”I København er medlemmerne typisk startups, mens at de jyske måske er lidt med armene over 

kors. De befrugter hinanden. De mere traditionelle, jyske virksomheder er begyndt at forstå, at 

de ikke blot kan lade stå til.” 

Søren Bech, Styregruppeformand i Dansk Lyd 

Det sidste har ikke direkte betydning for netværkenes funktionsevne. Men det udgør et lille bi-

drag til den samlede value proposition, som netværkene kan tilbyde deres medlemmer.    

Derudover nævnes det af styregruppeformanden i Service Platform, at et bredt geografisk fokus 

giver konkrete fordele i form af lettere rekruttering, da virksomheder i fx udkantsområder ofte 

har et begrænset antal steder at gå hen, når de skal finde inspiration og styrke deres netværk.  

Til gengæld viser interview med virksomheder, netværksledere og en styregruppeformand i de 

brede netværk samt Dansk Lyd, at den geografiske spredning også gør det vanskeligt at tiltrække 

en bred deltagerkreds blandt medlemmerne til bestemte arrangementer. Virksomhedernes del-

tagelse i arrangementer afhænger i nogen grad af den geografiske afstand, og derfor deltager 

mange virksomheder primært i aktiviteter, som finder sted i nærområdet. Det betyder, at det 

ofte er de samme virksomheder, som møder hinanden – særligt når det drejer sig om kortere-

varende aktiviteter om seminarer. Den geografiske spredning afspejler sig altså ikke per se i en 

mangfoldig og varierende deltagerkreds til alle arrangementer.  

Derudover efterspørger nogle af de jyske virksomheder flere arrangementer i Jylland samt en 

større deltagelse af københavnske virksomheder til arrangementer vest for Storebælt.  

6.3  STORE VIRKSOMHEDERS TILSTEDEVÆRELSE OG ENGAGEMENT 

Interviewene med netværkslederne viser, at alle netværk tilstræber at engagere større virksom-

heder – og at de på flere måder ser deres tilstedeværelse som en ressource for netværkets funk-

tionsevne. Ifølge spørgeskemaet vurderer lidt over tre fjerdedele af netværkslederne således, at 

de har flere store virksomheder blandt medlemmerne, som er meget engagerede i netværket.  

Casestudierne vidner om de store virksomheders betydning for netværkenes funktionalitet på 

en række forskellige områder.  
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På tværs af alle seks netværk fremhæver både virksomheder, netværksledere og samarbejds-

partnere, at store virksomheder er vigtige for netværkets evne til at tiltrække deltagere til net-

værkets arrangementer – og samtidig trække nye medlemmer til netværket. De er især et træk-

plaster for SMV’erne og understøtter således en stor kritisk masse i medlemsskaren.  

De interviewede virksomheder forklarer, at de ser det som et tegn på høj kvalitet i netværks-

ydelserne, når store virksomheder – som i princippet kunne ”klare sig selv” – vælger at afsætte 

tid og ressourcer til at deltage i netværkets aktiviteter. Opfattelsen er endvidere, at hvis de store 

frontløbervirksomheder får brugbar viden ud af at deltage i netværket, så kan de måske også 

selv få det. Som virksomheder fra InfinIT og InnoByg beskriver det:  

”Der er en vis ”snob-effekt” – når andre virksomheder ser, at de store er med, fungerer det som 

en slags blåstempling. Så kan de i højere grad se, at der må være en værdi i at være med.” 

Finn Larsen, Senior Engineer i Rambøll 

”Det har en stærk signalværdi, når der er oplægsholdere fra store, kendte virksomheder som fx 

Grundfos og Danfoss. Det er en garanti for kvaliteten. Hvis der udelukkende sidder 47 APS-virk-

somheder, er det måske ikke det forum, man bruger en dag på. De store er et trækplaster.”  

Jesper Thestrup, In-JeT ApS 

Men derudover fremhæver virksomhederne også, at de større virksomheder i praksis er med til 

at styrke kvaliteten i netværkets aktiviteter. Dels fordi de ofte har mange højtuddannede blandt 

medarbejderne, som kan bidrage med dyb, faglig viden, som er brugbar i konkrete samarbejds-

projekter. Dels fordi de kan bidrage med vigtige erfaringer ift. at igangsætte og gennemføre 

konkrete innovationsprojekter (hvad er do’s and dont’s?), da de som oftest har flere erfaringer 

på området end de mindre virksomheder.  

Netværksledere og virksomheder, fortrinsvis fra de smallere netværk, peger desuden på, at de 

store virksomheder er med til at understøtte netværkenes muligheder for at facilitere innovative 

samarbejder. Det er således karakteristisk for flere af de store virksomheder, at de har et behov 

eller en udfordring, som (ofte) kan løses af mindre virksomheder i medlemskredsen. Det kan fx 

være mindre virksomheder, der har specialiseret sig i en bestemt teknologi, eller som har udvik-

let en prototype. Af samme grund arbejder Offshore Energy målrettet med en matchmaking-

model, hvor man matcher ”problemejer” (som ofte er store virksomheder som Mærsk, Dong og 

HESS) med ”problemløserne”, der typisk udgøres af SMV’erne.  

En stor virksomhed, som er medlem af InnoByg, fremfører desuden, at de små virksomheder på 

nogle områder har mere overskuelige risici forbundet med at lancere nye produkter til byggeriet. 

SMV’erne udvikler typisk små serier, der relativt billigt kan udskiftes i tilfælde af fejl. For de 

større virksomheder, der ofte får ordrer på store serier, kan fejlbehæftede produkter derimod 

være katastrofale.  Netværket er i den sammenhæng en vigtig platform, der giver de store virk-

somheder adgang til at overvåge udviklingen i nye produkter i underskoven af højteknologiske, 

små virksomheder, bruge dem som underleverandører eller eventuelt opkøbe virksomheder 

med velafprøvede koncepter.  

At det især er i de smallere netværk, at de store virksomheder er med til at bane vejen for inno-

vative samarbejder skal ses i lyset af, at disse netværks målgruppe generelt er mere homogen 
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ift. branche, teknologi og type af udfordringer, hvilket gør det lettere at samle virksomheder om 

dybdegående projekter.  

Endelig fremhæver samarbejdspartnere og virksomheder i to netværk i mellemgruppen (Dansk 

Lyd og BioPeople), at de store virksomheder er vigtige, fordi de er med til at profilere danske 

styrkepositioner inden for hhv. lyd og life science. Det skaber national og international bevågen-

hed omkring, hvad de danske virksomheder kan og arbejder med, som bl.a. kan gøre det nem-

mere for netværkene at hjemtage ekstern finansiering.   

Selvom de store virksomheder altså fremhæves som et aktiv på flere områder, peger evaluerin-

gen også på, at tilstedeværelsen af store virksomheder ikke i sig selv er nok for at sikre en høj 

funktionalitet på ovenstående parametre. Det kræver også, at de store virksomheder ikke blot 

er passive medlemmer, men at de er villige til at aktivere egne ressourcer i netværksaktivite-

terne – fx ved at dele ud af deres egen viden og erfaring. Her oplever en mindre virksomhed i 

BioPeople, at de større virksomheder netop er lidt passive og primært bruger netværket som en 

kanal til, at deres medarbejdere kan absorbere viden. Han fortæller således;  

”Store virksomheder har ikke en værdi i sig selv. Det er godt at have store virksomheder i net-

værket, men hvis de alligevel bare er passive medlemmer, kan det være lige meget. Så er der 

større værdi i at have 50 små og super-engagerede virksomheder. Det kommer alt sammen an 

graden af engagement. Hvis de bringer ny viden på bordet, er det brugbart – men det er som om 

de ikke leverer tilbage.”  

Peter Roberts, CEO i You Do Bio 

På samme vis vidner interview med større virksomheder i netværk som InnoByg og Dansk Lyd 

om, at der er visse barrierer for, hvor meget de kan engagere sig i netværket. Disse barrierer 

handler især om, at der er grænser for hvor meget viden, virksomhederne er villige til at dele 

med andre medlemmer af frygt for at miste vigtige konkurrencefordele. Og det bremser i nogle 

tilfælde fremdrift og værdiskabelse i konkrete samarbejdsprojekter i netværksregi, når en eller 

flere virksomheder tilbageholder relevant viden, der vil være til gavn for projektets resultater. 

Udfordringen lader til at være mest udbredt blandt store virksomheder i to af de klyngeafgræn-

sede netværk i mellemgruppen (InnoByg og Dansk Lyd), hvor medlemmerne ofte er konkurren-

ter. Fx beretter to store virksomheder fra disse netværk;   

”Der er et ok engagement i projektet, men vi er flere konkurrenter (kollegaer) i gruppen, som 

gør, at der er ting, jeg ikke kan dele viden om, fordi det er et vigtigt konkurrenceparameter. Det 

kan fx være viden om, hvordan vi håndterer processer. Det gør uvægerligt processen langsom-

mere, da jeg kan have en viden, som egentlig kan bruges, men som jeg ikke fortæller om. I stedet 

skal vi ud og opsøge den viden andre mere neutrale steder. Det samme gælder for mine kolle-

gaer.” 

Finn Larsen, Senior Engineer i Rambøll 
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”Vi er traditionelt kendt som ”den lukkede virksomhed”, men er begyndt at åbne op for samar-

bejder med andre virksomheder, efter jeg er kommet til som leder i udviklingsafdelingen. Men 

det er fortsat begrænset, hvor meget vi samarbejder – og hvor langt vi kan gå – af hensyn til 

forretningshemmeligheder.”   

Jan Abildgaard, Dynaudio 

Endelig viser interviewene med de store virksomheder, at der er forskel på, hvordan de engage-

rer sig, og hvad deres motiver er.  

I det smalle netværk BioPeople er det fx en vigtig motivationsfaktor for Novo Nordisk, at net-

værket er engageret i at hjemtage midler fra EU. Ved at være med i netværket får virksomhe-

derne mulighed for at blive møde og ”teame op” med andre danske partnere i konsortier, som 

kan byde på større projekter under store EU-initiativer som fx IMI (Innovation Medicines Initia-

tive). Herudover bruger de større virksomheder BioPeople som en kanal til, at deres medarbej-

dere kan deltage i konferencer om interessante temaer.   

De store virksomheder i midtergruppens netværk (InnoByg, Offshore Energy og Dansk Lyd) del-

tager primært af to årsager. For det første vil de gerne være med til at sætte dagsordenen og 

fremme erhvervsklyngens interesser. Af samme grund er flere af de store virksomheder også 

aktive i netværkenes styregrupper. Fx sidder Velux i styregruppen hos InnoByg, og Mærsk Olie 

og Gas sidder i bestyrelsen hos Offshore Energy.   

”Vi bruger InnoByg til at sætte den dagsorden, som vi i Velux synes er vigtig i den danske bygge-

branche. Det sker bl.a. ved, at vi får indflydelse på de temaer, som kommer på dagsordenen på 

konferencerne og i projekter”. 

Kurt Emil Strand, Velux 

”Vi besluttede os for at sidde med i bestyrelsen i Offshore Energy, fordi det er vigtigt at samle 

alle aktører – både virksomheder og brancheorganisationer – inden for olie, så branchen kan tale 

med én tunge. For det andet så jeg muligheder for at tilføre synergi mellem olie-gas og vind og 

diskutere, om vi finde nogle bedre løsninger, lavere rater osv.” 

Kurt Normann Nielsen, Executive Project Advisor, Mærsk Olie og Gas A/S 

For det andet deltager flere af de store virksomheder i midtergruppen, fordi de vil styrke deres 

eget virksomheds- og forskernetværk, dele viden og få adgang til SMV’er. Dette gør de typisk 

ved at deltage på fx aktiviteter som temadage og konferencer (fx Danish Sound Day).  

Endelig deltager flere af de store virksomheder i midtergruppen for at få adgang til at være med 

i konkrete samarbejdsprojekter. En af de store virksomheder i InnoByg deltager fx for at opbygge 

et videngrundlag omkring træhusbyggeri mhp. at opdyrke det som et nyt, perspektivrigt forret-

ningsområde.  

For de brede netværk (Service Platform og InfinIT) deltager de store virksomheder primært, fordi 

det giver medarbejderne mulighed for at deltage i faglige arrangementer og herigennem få in-

spiration og ny viden samt input til at løse konkrete problemstillinger. Her er det ofte enkelte 

faglige medarbejdere – fx fra en bestemt afdeling – som tager initiativ til deltagelsen, og de 

deltager typisk på seminarer eller i netværksgrupper.    
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6.4  MÅLGRUPPENS VIDENHØJDE 

Casestudierne peger på, at den gennemsnitlige videnhøjde i nogen udstrækning spiller ind på 

netværkenes muligheder for at engagere virksomheder og skabe konkrete samarbejder. 

Netværk, der henvender sig til målgrupper med høj FoUoI-intensitet, har både særlige fordele 

og udfordringer. Det gælder Dansk Lyd, BioPeople og InfinIT.  

På den ene side viser interviewene, at et højt vidensniveau ofte er udløsende for, at virksomhe-

der orienterer sig mod ny, forskningsbaseret viden – og derfor finder det relevant at være aktive 

i et netværk, som understøtter videnoverførsel mellem universiteter og virksomheder. Det gør 

det alt andet lige lettere at rekruttere virksomheder i målgruppen, og det bidrager til funktiona-

liteten, fordi de fleste virksomheder har fælles mål med netværksdeltagelsen. 

Eksempelvis giver flere af de mindre virksomheder i Dansk Lyd udtryk for, at de har behov for et 

forskningsbaseret teknologiløft. Virksomhederne oplever, at innovationsnetværket giver dem 

adgang til et netværk af både forskere og virksomheder, som det ville have taget lang tid for 

dem at opdyrke på egen hånd.  

Samtidig viser interviewene, at flere af de store virksomheder i Dansk Lyd har behov for at blive 

udfordret på deres forretningsmodeller og teknologi, da de har ”gjort det samme” i mange år, 

og her giver netværket give adgang til ”cutting edge” opstartsvirksomheder.  

På den anden side viser interviewene også, at de forskningstunge virksomheder i forvejen bruger 

mange ressourcer på at være på forkant med ny forskning og viden (fx via egne FoU-afdelinger). 

Det er derfor en udfordring for et netværk som BioPeople at udbyde ydelser (fx konferencer og 

matchmaking aktiviteter), der har tilstrækkelig dybde, relevans og kvalitet til, at virksomhederne 

prioriterer at deltage. Ligeledes har de større virksomheder ofte et stærkt netværk til både for-

skere og virksomheder, og de har derfor alt andet lige mindre behov for netværkenes hjælp til 

fx at blive matchet med forskere.   

Hvad angår netværk, der henvender sig til en målgruppe med varierende til lavt vidensniveau, 

er der også både særlige fordele og ulemper. Det gælder Service Platform, InnoByg og Offshore 

Energy.  

Analysen vidner både om virksomheder, som mener, at det er lærerigt og inspirerende i sig selv 

at møde virksomheder, der har en anden FoUoI-intensitet end dem selv – hvad enten den er 

højere eller lavere – fordi det bidrager med nye perspektiver på forretningen.   

Men der er også virksomheder, der oplever variationen i videnhøjden som en barriere ift. at 

skabe mere varige relationer og samarbejder. Enten fordi de mener, at vidensniveauet i de øv-

rige virksomheder er for lavt til, at de selv vil få tilstrækkelig værdi ud af kontakten. Eller fordi 

de mener, at de har for lidt relevant viden at spille ind med.  

Netværkslederen og styregruppeformanden i Service Platform fortæller, at de arbejder på 

denne problemstilling ved at samle virksomhederne om udfordringer, som er fælles for dem alle 

– til trods for forskelle i videnhøjden. Eksempelvis har netværket flere (industri-)virksomheder i 
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medlemskredsen, som er er dybt specialiserede på et bestemt område (fx udvikling og produk-

tion af oliefiltreringsudstyr), men som ikke har en veludviklet serviceforretning. Disse virksom-

heder står kan altså have nogle af de samme behov som mange andre, mindre teknologitunge 

virksomheder, når det kommer til udvikling af nye servicekoncepter, service-forretningsmodel-

ler, markedsføring af produkter mv.  

Endelig vidner interviewene med styregruppeformand og samarbejdspartnere i InnoByg om, at 

et lavt FoUoI- og uddannelsesniveau skaber udfordringer i forhold til at tiltrække virksomheder 

til netværket. Få virksomheder inden for byggebranchen satser målrettet på innovation, og 

mange har som udgangspunkt svært ved at se, hvordan forskningsbaseret viden kan bringe 

værdi i praksis. Flere har desuden generelle forbehold over for den akademiske verden.  

”Udfordringen er at få engageret branchens virksomheder. Mange virksomheder er ”self made” 

– og der er ikke nogen, der skal komme og tro, at de kan fortælle dem noget. Samtidig er univer-

siteter og GTS’ers tilgang til at skabe og formidle viden en helt anden end den virkelighed, virk-

somhederne agerer i. Udfordringen er at oversætte de to verdeners viden og behov, så den er 

forståelig for den anden part. Og samtidig nedbryde fordomme om, hvad virksomheder og for-

skere kan bruge hinanden til. ” 

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri 

”Vi henvender os til hele bygge- og anlægsbranchen, som jo ikke ligefrem er kendt for at skabe 

innovation. Der er få store lokomotiver og små virksomheder, der kan arbejde med innovation 

på egen hånd, og så er der mange, som skal have hjælp. Kun få virksomheder har deres egen 

udviklingsafdeling. De er en branche, som skal ”trækkes til truget.” 

Mette Glavind, Direktør for Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut 
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Bilag 1 
Kort om metoden 

Der er gennemført dybdegående casestudier af seks innovationsnetværk. Netværkene repræ-

senterer spændvidden i de to undersøgelsestemaer for evalueringen. Dvs. at de repræsenterer 

både brede og smallere netværk samt de to forskellige forankringstyper (klyngeorganisation, 

GTS og universitet). 

Der er for hvert innovationsnetværk gennemført i alt 12 individuelle interview omfattende 1) 

netværksledere, 2) styregruppeformænd, 3) samarbejdspartnere/interessenter og 4) medlems-

virksomheder.  

Der er udarbejdet individuelle interviewguides til hver af type af interviewpersoner, som over-

ordnet har fokuseret på nedenstående temaer;  

 Om netværket, herunder virksomhedernes og interessenternes motiver for at deltage. 

 Netværkets ydelser og værdiskabelse, herunder hvor vigtige netværkets aktiviteter er 

for virksomhedernes innovation og udvikling, og hvilke typer af effekter de skaber. 

 Netværkets organisering og funktionalitet, herunder styrker og svagheder ved foran-

kring, evne til at opnå kritisk masse, agilitet ift. nye forskningsmæssige trends, synlighed 

overfor målgruppen, mv.   

 Kritiske forudsætninger for funktionsevne og værdiskabelse. 

Der er udarbejdet grundige referater af alle interview, som dernæst er sammenfattet i en tvær-

gående analyse og delrapport for hvert netværk. Delrapporterne er organiseret med udgangs-

punkt interviewguidens hoved- og undertemaer samt analytiske iagttagelser og vurderinger af, 

hvilken betydning målgruppefokus og forankring har for værdiskabelse og funktionsevne.  

Disse rapporter og en tværgående analyse af rapporterne ligger til grund for de kvalitative dele 

af analysen i den samlede rapport.   

Der er endvidere gennemført et kortere online survey blandt lederne af alle innovationsnet-

værk, som har til formål at understøtte repræsentativiteten af de kvalitative observationer og 

konklusioner. 21 ud af i alt 22 netværksledere har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svar-

procent på 95 procent.  

Endelig baserer evalueringen sig på en gennemgang af eksisterende analyser og rapporter, her-

under;  

 Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige Performanceregnskaber. De vigtigste kilder 

er angivet neden for. 

 Styrelsen for Forskning og Innovation (2015): ”Innovationsnetværk Danmark. Perfor-

manceregnskab 2015”   

 Styrelsen for Forskning og Innovation (2015): ”Effekter af deltagelse i klynger og innova-

tionsnetværk” 
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 Ministeriet for Uddannelse og Forskning (2011): “Clusters are Individuals. Creating eco-

nomic growth through cluster policies for cluster management excellence”  

 Cluster Excellence Denmark (2016): ”Væsentlige klyngeorganisationer og innovations-

netværk”. 

Netværkstyper 

Med afsæt i den indledende research og svarene på spørgeskemaundersøgelsen har vi som be-

skrevet i kapitel 2 inddelt netværkene i tre typer – smalle netværk, midtergruppen (hverken 

smalle eller brede) og brede netværk. 

Tabellen neden for viser, hvordan de 22 innovationsnetværk fordeler sig på de tre grupper. 

    

Smalle netværk 

 BioPeople - Denmark's Life Science Cluster 

 Innovationsnetværket RoboCluster 

 Lifestyle & Design Cluster 

 MedTech Innovation 

 Transportens Innovationsnetværk 

 Vand i Byer - innovationsnetværk for Klimatilpasning 

 Welfare Tech – Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi 

Hverken brede el-
ler smalle netværk 

 FoodNetwork DK - Førevaresektorens Innovationsnetværk 

 Inbiom - Innovationsnetværket for Biomasse 

 InnoByg - Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri 

 Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-MT) 

 Innovationsnetværk Offshoreenergy.dk 

 Innovationsnetværket Dansk Lys 

 Innovationsnetværket for Finans IT 

 Smart Energy (Inno-SE) 

Brede netværk 

 InfinIT - Innovationsnetværk for IT 

 Innovationsnetværk Service Platform 

 Innovationsnetværket BRANDBASE 

 Innovationsnetværket Dansk MaterialeNetværk 

 Innovationsnetværketet for Produktion 

 INVIO - Innovatiosnetværk for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi 

Interviewpersoner 

Tabellen neden for lister de personer og aktører, vi har interviewet i forbindelse med analysen. 
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Service Platform    

Netværksleder  Mette Abrahamsen, DEA 

Styregruppeformand  Jørgen Bardenfleth 

Samarbejdspartnere 

 Henrik Blach, Force Technology 

 Rene Chester, SDU 

 Martin Møller, Alexandra Instituttet 

 Morten Linnet Andersesn, Landbrug og Fødevarer 

Virksomheder  

 C.C. Jensen A/S 

 Bent Brandt A/S 

 Primus Motor 

 Norman Copenhagen 

 3part A/S 

 Antropologerne 

Dansk Lyd  

Netværksleder  Jan Larsen, DTU 

Styregruppeformand  Søren Bech, B&O og AAU 

Samarbejdspartnere 

 Mads Váczy Kragh,  Væksthus Sjælland/Vækstfabrikkerne 

 Claus Falk, Struer Kommune 

 Peter Vuust, Aarhus Universitet 

 Søren Vase Legarth, DELTA 

Virksomheder 

 GN Resound 

 BKSV 

 SoundEar 

 Fibona Acoustics 

 Soundboks 

 Dynaudio 

BioPeople  

Netværksleder   Per Spindler, KU 

Styregruppeformand   Marianne Thellersen, DTU 

Samarbejdspartnere   Sven Frøkjær, KU 
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 Lars H. Pedersen, Bioneer 

 Christian Elling, Lundbeck Fonden Emerge 

 Allan SKårup, LIF 

Virksomheder 

 Statoil Refining Denmark 

 Ramcon A/S 

 Nuevolution A/S 

 Yo Do Bio 

 epiZell Aps 

 Novo Nordisk 

InnoByg  

Netværksleder  Kasper Lynge Jensen, Teknologisk Institut 

Styregruppeformand  Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri 

Samarbejdspartnere 

 Geo Clausen, DTU 

 Mette Glavind, Teknologisk Institut 

 Søren Aggerholm, Statens Byggeforskningsinstitut 

 Elly Kjems Hove, DI 

Virksomheder 

 Velux A/S 

 Grundejernes Investeringsfond 

 Rambøll 

 Renosyd A/S 

 Vandkunsten A/S 

 Elincon 

InfinIT  

Dir. og netværksleder 
 Kim Guldstrand Andersen, AAU 

 Merete Carlsson, Alexandra Instituttet 

Styregruppeformand  Adam Lebech, DI Digital  

Samarbejdspartnere 

 Jan Madsen, DTU 

 Ole Lehman, Alexandra Instituttet 

 Thomas Hildebrandt, IT-Universitetet 

Virksomheder  
 Migatronic 

 GS1 Denmark 
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 Taxon Aps 

 In-Jet Aps 

 Nykredit 

Offshore Energy  

Sekretariatsleder   Glenda Napier 

Styregruppeformand  Anders Eldrup 

Samarbejdspartnere 

 Karsten Rieder, Esbjerg Erhvervsudvikling 

 Anders Schmidt Kristensen, AAU 

 Anna Marie Rasmussen, Region Syddanmark 

Virksomheder 

 Holtec Automatic 

 Mærsk Oil 

 Rambøll Oil & Gas 

 Semco Maritime 

 Ocean Team Windcare 

 


