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Formål med de “kritiske” og “kærlige” refleksioner

• Er at give et bidrage til en diskussion af hvordan at 

klynge konceptet kan bruges til at stimulere udvikling 

og innovation i den regional udvikling

• At vise de potentialer som klynge konceptet har for 

at fremme kreativ og innovativ udvikling ved at i 

højere grad at tænke klynger som et strategisk 

procesuelt værktøj  



Er det muligt at bruge klynger som værktøj til 

kreativ udvikling?

• Klynge konceptet har sin rod i strategi som  
design, hvor design er baseret på analyser af 
omverdens betingelser

• Strukturer og processer afdækkes gennem 
analyser

• Analyser fungerer som værktøjer til at strukture 
de initiativer som igangsættes 

• Kan bruges til at strukture udviklingsproceser, men 
bruges ofte som 



“Rationelle” planlægningsprocesser 

– De 12 skridt (Oxford research)

1. Introduktion af relevans
2. Identifikation af klynger
3. Indledende analyse af klynger
4. Etablering af en ledergruppe
5. Beskrivelse af en ønsket fremtid
6. Identifikation af vigtige udviklingstrin
7. Hurtige handlinger og resultater
8. Offentlig opmærksomhed
9. Formalisering af klynger
10. Opgradering af den strategiske agenda
11. Evaluering og justering af klyngeprocessen
12. Klyngeforbindelse



Faldgrupper i de rationelle procesmodeller

1. Identificerer indsats områder på baggrund af statistiske og 
kvalitative data, der giver forrang til eksisterende aktiviteter, 
forståelser og interesser

2. “Kreative” processer på etablerede aktører og interesser

3. Inkremental kreativitet og udvikling bliver derfor 
dominerende med fokus på opgradering af eksisterende 
aktiviteter, virksomheder og kompetencer

4. Udviklingsmulighederne bliver derfor afhængige af, at 
betingelser for udvikling ikke ændre sig radikalt i form af 
teknologi, kompetence og markeder



Der er derfor behov for en mere kreativ tilgang 

til klynge koncepter

• En tilgang, der bryder med den rationelle 

forståelse af systemiske sammenhænge,

• interaktion, netværk og klynger er noget der 

findes og blot skal analysere frem

• En tilgang der fokuserer på at systemiske 

sammenhænge, interaktion og netværk og 

klynger 

• skabes gennem kreative processer



Kreative udviklingsprocesser: innovation og udvikling på 

tværs af eksisterende aktiviteter, netværk og ressourcer

1. Interessent og aktør analyse for at sikre at aktører har 
forskellig viden, ressourcer og værdier

2. Udvikling af kreative ideer og aktiviteter med udgangspunkt i 
disse “udviklingsfora” gennem brug af kreative “teknikker”

3. Selektion og udvælgelse af de aktiviteter og ideer, som har 
potentialer I forhold til den fremtidge udvikling

• Ideer og aktiviteter, der kan realiseres udvikles umiddelbart

• Ideer og aktiviteter, der har en mere langsigtet perspektiver

4. Igangsættelse og udvikling af de valgte initiativer



Hvilken rolle spiller klynge konceptet i kreative 

udviklingsprocesser

• Klynge konceptet kan være et vigtigt instrument til at 
udvikling af en kreative udviklingsproces 
• At skabe fokus på værdien af de systemiske og interaktive 

processer i innovation og udvikling

• At skabe et fælles sprog og grundlag for dialogen mellem 
forskellige aktører

• Klynge konceptet er ikke det eneste værktøj I denne 
proces og kan med fordel kombineres med andre 
koncepter som netværk og systemer, der hjælper til 
at få fat i nogle af de sammenhænge som klynge 
koncepter har sværere ved at hjælpe frem



Dialog og interaktion fremmes via fælles sprog og viden
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Klynge konceptets muligheder

• Klynge konceptet bruges  

• som et strategisk værktøj i en kreativ udviklings proces

• i strategiske udviklingsfora, der er sammensat på tværs af 
eksisterende strukturer og netværk

• som værktøj til at fremme kreativ ideer og konstruktironer 
gennem dialog og fælles sprog

• Sammen komplemtære metoder som netværk, systemer





Klynge konceptets styrker

Styrken er dets fokus hvordan mulighederne 
for konkurrencefordele opnås via 
innovation og udvikling

• de systemiske elementer i de regionale erhvervs 
og udviklingssystemmer

• muligheder i forhold til eksisterende virksomheder 
og kompetencer , tiltrækning af nye virksomheder 
og komptencer og iværksætteri

• Orientering af dialog og interaktion 



Klynge konceptets svagheder 

• Mulighederne findes - det gælder om at 
fremanalysere disse

• Lægger for megen vægt på udvikling af de 
etablerede virksomheder, kompetencer og 
netværk på bekostning af de mulige potentialer

• Lægger for megen vægt på betydningen af de 
geografiske dimensioner i nærhed

• Lægger for lidt vægt på kreativite processer og 
udvikling



Klynge konceptets anvendelse som udviklingsproces



Interaction between metal models situation and the real situation

Real world, 

Systems, interaction
Interactive model, 

Cycles, systemic




