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Agderforskning

Forord
Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Innovasjon Norge i forbindelse
med utvikling av et kunnskapsgrunnlag for Innovasjon Norges arbeid for å
videreutvikle sitt engasjement innenfor delmålet Flere innovative næringsmiljøer, med satsingene på klyngeutvikling og nettverkssamarbeid som sentrale bidrag. Oppdraget er gjennomført i samarbeid mellom professor Arne
Isaksen ved Agderforskning/Universitetet i Agder, professor Stig-Erik Jakobsen, Høgskolen i Bergen, førsteamanuensis Jens Kristian Fosse, Høgskolen i Bergen og seniorforsker Roger Normann ved Agderforskning, som har
vært prosjektleder. Vi takker for oppdraget, og håper rapporten vil være nyttig som refleksjonsgrunnlag, og at den vil bli brukt i det videre arbeidet som
Innovasjon Norge og deres samarbeidspartnere skal gjøre med å utvikle mer
innovative næringsmiljøer i Norge.

Kristiansand / Bergen, januar 2014
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Sammendrag
Innovasjon Norge skal videreutvikle sitt engasjement innenfor delmålet «flere innovative næringsmiljøer», der satsinger på klyngeutvikling og nettverkssamarbeid står sentralt. Denne rapporten diskuterer sentrale elementer i
kunnskapsgrunnlaget for dette engasjementet. Diskusjonen tar utgangspunkt
i forståelsen av delmålet om flere innovative næringsmiljøer hos Innovasjon
Norge, og i sentrale og relevante bidrag innen forskningslitteraturen.
Hvorfor samhandling som innovasjonsdriver?
Gjennom å betone betydningen av samhandling mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og offentlige aktører for innovasjon, legger Innovasjon Norge
implisitt en nettverksmodell til grunn for sin strategi på området innovative
næringsmiljøer. Nettverkstenking er i dag innbakt i mange av de dominerende regionale utviklingsteoriene som regionale innovasjonssystemer, klynger,
smart spesialisering, åpen innovasjon, m.m. Å legge et nettverksperspektiv
til grunn for en strategi om å utvikle innovative næringsmiljøer, er imidlertid
ikke uproblematisk. Det å utnytte fordelene til nettverksmodellen er komplisert, og vil som et minimum kreve at nasjonale og regionale institusjoner
gjør strategiske endringer og operasjonelle grep som muliggjør at ønskede
fordeler kan skapes.
Nettverksmodellens fordel er at den løser opp i mange av de organisatoriske bindingene i hierarkiske organisasjoner, samtidig som nettverksmodellen gir mulighet for å utveksle mer kompleks informasjon enn innenfor
rene markedsbaserte transaksjoner. Nettverk er ofte karakterisert ved at informasjon ikke primært utveksles på bakgrunn av individuelle transaksjoner
eller som et resultat av administrative instrukser, men som et resultat av
gjensidig støttende transaksjoner. Sagt på en annen måte gir nettverk tilgang
på informasjon som er ”tykkere” enn den man kan få gjennom markedet, og
”friere” enn den som man får gjennom hierarkiske organisasjoner.
Et forhold som ofte antas å styrke innovasjonsarbeid ved bruk av nettverk, er tilstedeværelse av tillit og visse typer sosial kapital. Vellykket samarbeid skaper tillit, som igjen kan gi en selvforsterkende effekt ved at det genererer mer samarbeid og mer tillitpregede relasjoner mellom aktører, osv.
På bakgrunn av empiriske funn om sosial kapital fra kilder som World Values Survey, kan man argumentere troverdig for at nettopp Norge og de
nordiske land har en komparativ fordel av nettverksmodellen. I disse samfunnene eksisterer allerede et grunnlag, en sosial kapital, å bygge gjensidig
forpliktende nettverkssamarbeid på.
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Hva motiverer innovasjonsaktørene til å samhandle?
Når vi legger nettverksmodellen til grunn for innovasjonspolitikken, må vi
ha begrep om hva som motiverer innovasjonsaktørenes rasjonale til å samhandle i nettverk. Det finnes ulike slike rasjonaler som har implikasjoner for
utforming av politikkstrategien for «Flere innovative næringsmiljøer». Aktørers rasjonale diskuteres ofte i liten grad ved politikkutforming, det er noe
som i stor grad er implisitt. Men skal man utvikle et næringsmiljø, er det viktig å ha en idé om hvordan og hvorfor aktører handler slik de gjør. Skal man
ha som utgangspunkt at aktørene er homogene, opportunistiske og på jakt etter kostnadseffektive løsninger, at de er heterogene og med et sterkt fokus på
utvikling av egne ressurser, at de er kollektivt orienterte og opptatt av tillitskapende handlinger, eller at de i vesentlig grad er styrt av etablerte rutiner?
Treffsikre virkemidler forutsetter følgelig at politikkutformere har en
idé om hva som styrer aktørenes handlinger. Empiriske studier av næringsmiljøer og klynger viser at aktører kan basere seg på ulike rasjonaler i sine
handlinger. Noen handlinger er styrt av et ønske om profittmaksimering og
kostnadseffektive løsninger, andre av ønske om å oppnå legitimitet i klyngen, mens det også er praksiser som i stor grad handler om å videreføre etablerte organisatoriske rutiner.
En samhandlingsbasert innovasjonspolitikk bør derfor ikke ha som utgangspunkt at det kun finnes ett handlingsrasjonale som dominerer, men at
ulike handlingsrasjonaler kan og vil eksistere selv blant like typer av aktører
i tilsvarende sosiale situasjoner.
Hva er et regionalt innovasjonssystem (RIS)?
Det teoretisk etablerte begrepet innovasjonssystem kan brukes til å belyse og
forstå hva som kan ligge i begrepet innovativt næringsmiljø. RIS har blitt
svært sentralt i analyser av næringsutvikling og i utforming av forslag til
næringspolitikk. Det ble også utviklet for å framheve en annen og mer aktiv
rolle for nasjonal økonomisk politikk enn konsentrasjonen om relative
lønnskostnader.
Et regionalt innovasjonssystem (RIS) er sentralt i diskusjonen av
kunnskapsgrunnlaget for innovative næringsmiljøer. Et RIS består av to delsystemer, som er vist gjennom de to øverste boksene i figuren under. Det ene
delsystemet omfatter en regions bedrifter, som kan utgjøre en eller flere
næringsklynger, men som også omfatter ‘enslige bedrifter’. Det andre delsystemet består av den kunnskapsmessige infrastrukturen med universitet,
høgskoler, fagskoler, videregående skoler, forskningsinstitutter, forskningsparker, teknologisentre osv.
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Kunnskapsflyt/interaktiv læring i regionen

Kunnskapsflyt
ut/inn av
regionen (via
eksterne
kunnskapsorg.)

Kunnskapsinfrastrukturen

Næringslivet
(bedrifter)

Kunnskapsflyt
ut/inn av
regionen (via
verdikjeder)

Uformelle
institusjoner:
normer, rutiner,
spilleregler

Formelle
institusjoner: lover,
regler, virkemidler

I RIS-modellen forsterkes innovasjonsaktiviteten dersom det skjer flyt av
kunnskap på ulike måter mellom de to delsystemene. Kunnskapsflyten mellom delsystemene forsterkes av ”støttende institusjoner”. Disse omfatter et
sett med uformelle regler og felles forståelse som bidrar til å lette samarbeid
og koordinere felles aktivitet mellom aktører i det regionale innovasjonssystemet, for eksempel mellom ingeniører i bedrifter og faglærere på høgskoler.
Dernest støttes aktiviteten av formelle institusjoner i form av lover, regler og
virkemidler som skal stimulere næringsutviklingen.
Det er videre viktig å få med seg at regionale innovasjonssystemer er
åpne, dvs. at kunnskap som benyttes i innovasjonsprosesser kan komme fra
kilder både innenfor og utenfor regionen, f.eks. gjennom at bedrifter er koblet til globale verdikjeder og kunnskapsnettverk.
Hva betyr «nærhet» for samarbeidsbaserte innovasjonsprosesser?
Et sentralt spørsmål knyttet til strategien om innovative næringsmiljøer
handler om i hvilken grad innovasjonsaktørene (som samarbeider ved innovasjonsprosesser) må være geografisk nær hverandre. Det argumenteres for
at det er viktig å finne en balanse mellom både nære og fjernere relasjoner.
Det diskuteres også om andre former for nærhet er fordelaktig og/eller
kan kompensere for manglende geografisk nærhet. I litteraturen er det vanlig
å skille mellom fem ulike former for nærhet; kognitiv, organisatorisk, sosial,
institusjonell og geografisk:


Stor kognitiv nærhet innebærer at innovasjonsaktørene har få unike
kunnskapsressurser i forhold til andre aktører. Lite kognitiv nærhet
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betyr at aktørene er så ulike at de ikke kan forstå eller ta i bruk hverandres kunnskap.


Stor grad av organisatorisk nærhet har sin parallell i den hierarkiske
organisasjonen med kontroll og formalisering som kan legge begrensninger på innovativ aktivitet, mens liten grad av organisatorisk
nærhet kan gi grunnlag for opportunistisk adferd.



Stor grad av sosial nærhet, ofte kjennetegnet ved nære vennskapsbånd, stor kulturell likhet, familiære bånd, m.m., er ofte uten et klart
økonomisk rasjonale ved at utvikling av sosiale relasjoner blir viktigere enn for eksempel innovative prosesser. Liten grad av sosial
nærhet kan også gi grunnlag for opportunistisk adferd ved at man
ikke føler seg som en del av en sosial kontekst/gruppe.



Stor grad av institusjonell nærhet kan kjennetegnes ved at det er stor
motstand mot endring (systemisk treghet). Liten grad av institusjonell nærhet kan være kjennetegnet ved opportunistisk adferd.



Stor grad av geografisk nærhet kan være kjennetegnet ved liten grad
av åpenhet mot aktører som er utenfor regionen/grupperingen. Liten
grad av geografisk nærhet kan være kjennetegnet ved at lokale aktører ikke kan dra fordel av kunnskaper og ressurser som andre lokale
aktører besitter.

Det antas at kognitiv og institusjonell nærhet er særlig viktig for å stimulere
innovativt samarbeid, og disse kan i noen tilfeller kompensere for mangel på
geografisk nærhet.
Er alle former for samarbeid innovasjonsdrivende?
Innovasjonslitteraturen legger vekt på at innovasjoner er et resultat av samspill og relasjoner mellom aktører. Innovasjoner forstås som «kollektive
prestasjoner», eller som «åpne» og «interaktive prosesser». Det understrekes
blant annet at innovasjon fremmes gjennom bedriftenes samarbeid med kunder, konkurrenter, konsulenter og ulike FoU-institusjoner.
Innovasjonslitteraturen hevder at det i første rekke er samarbeid mellom ulike aktører som bidrar til innovasjon. Det er gjennom å koble ulike typer kunnskap, ulike perspektiver og ulike ressurser man fremmer kreativitet
og nytenkning. Det er imidlertid viktig at aktører ikke er for ulike. Da blir
det vanskelig for dem å samhandle og lære av hverandre. I litteraturen er dette aspektet blitt belyst gjennom begrepet relatert variasjon. Et hovedpoeng
er at regioner som har flere bransjer som ligger ganske nær hverandre kunnviii
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skapsmessig, kan kjennetegnes av betydelig kompetanseflyt mellom bransjene. Dersom regionen i hovedsak har bedrifter innenfor urelaterte bransjer,
dvs. som har lite felles, er det vanskelig å få til kunnskapsflyt.
Vi vet at rivalisering mellom aktører er en sentral driver for innovasjonsaktivitet i næringsmiljøer. Når innovasjonsvirkemidlene i sterk grad
vektlegger samarbeid og utvikling av tillit mellom aktørene, kan dette svekke intern konkurranse som drivkraft. Det er viktig at virkemidlene klarer å
håndtere den samtidige forekomsten av samarbeid og konkurranse i innovative næringsmiljøer, dvs. at man også må stimulere til rivalisering på de områdene der det er hensiktsmessig. Til sist er det sentralt å sikre at samarbeidet har et reelt innhold. Det vil være en fare for at det utvikles «tomme»
samarbeid i tilfeller hvor det eksempelvis er strategisk viktig for sentrale aktører i en region eller et næringsmiljø å vise at man deltar i samarbeidskonstellasjoner. Et nærliggende eksempel vil være den forventningen som finnes
om at FoU-institusjoner i økende grad inngår i innovasjonssamarbeid med
det regionale næringslivet. Her kan man ende opp med intensjonsavtaler som
mangler en reell forankring blant de deltakende aktørene.
Hva er et innovativt næringsmiljø?
For at bedrifter skal inngå i miljøer eller ha noe nytte av å samarbeide, er det
vanlig å tenke seg at disse må ha noe til felles. Det kan være å delta i samme
verdikjede, være i samme næringssektor eller basere seg på tilsvarende teknologi. Bedrifter som baserer seg på helt forskjellig kunnskap og teknologi
og bruker ulike innsatsfaktorer (dvs. har stor kognitiv distanse), vil som regel
ha lite nytte av hverandre. Bedrifter og næringer som er såkalt relatert ulike,
har mest nytte av å samarbeide.
Innovativt næringsmiljø er et omfattende begrep. Mest brukt i litteraturen er begrepene næringsklynge og innovasjonssystem, som kan avgrenses
ut fra geografi, blant annet som regionale eller nasjonale. Én måte å skille
mellom de to begrepene på, er å avgrense regionale næringsklynger til bedriftsklynger, dvs. geografiske sammenklumpinger av like og relaterte virksomheter som er knyttet sammen gjennom ulike former for lokalt samarbeid,
kunnskapsflyt og konkurranse. Regionale innovasjonssystemer kan forstås
som en videreføring av klyngebegrepet gjennom å la innovasjonssystemer
omfatte bedrifter og kunnskapsorganisasjoner. I tillegg har offentlige aktører
en rolle, særlig gjennom å stimulere flyt av kunnskap mellom de to delsystemene, for eksempel gjennom virkemiddelbruk og som eier av utdanningsinstitusjoner.
Denne forståelsen av regionalt innovasjonssystem sammenfaller i stor
grad med begrepet innovative næringsmiljøer. Da kan kanskje like godt det
innarbeidede begrepet regionalt innovasjonssystem benyttes (slik det gjøres
av Norges forskningsråd)? Innovative næringsmiljøer som begrep, kan derix
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med avgrenses til å bestå av bedrifter, kunnskapsorganisasjoner og/eller offentlige aktører som inngår i langsiktig formelt og uformelt samarbeid om
innovativ aktivitet basert på felles normer og spilleregler. Miljøet stimulerer
til utstrakt regional kunnskapsflyt, men har også kunnskapskoplinger til aktører utenfor regionen. Miljøet stimulerer innovasjonsprosesser i bedrifter og
organisasjoner, og har evne til omstilling og fornyelse av næringsstrukturen.
Hva gjør regioner ulike som arenaer for innovasjonssamarbeid?
Regioner er ulike på mange måter. Blant annet vil regioner ha ulikt omfang
av næringsvirksomhet, være dominert av forskjellige næringer, ha ulikt omfang av utdannings- og forskningsinstitusjoner, osv. Basert på kjennetegn
ved regioners næringer og kunnskapsinfrastruktur, avgrenser vi nedenfor tre
forskjellige typer av regionale innovasjonssystemer. En slik gruppering får
fram at regionale innovasjonssystemer har behov for ulik type politikk for å
styrke næringslivets innovasjonsevne og -aktivitet.
Noen regioner, som ofte finnes i mindre sentrale deler av et land,
kjennetegnes av ‘tynne’ innovasjonssystemer. Regioner har da få eller
ingen næringsklynger, få kunnskapsorganisasjoner og lite regional kunnskapsflyt. Resultatet vil ofte være et lite innovativt næringsliv. Andre regioner har mer omfattende næringsliv og en større kunnskapsinfrastruktur, og
der omtales innovasjonssystemene som ‘organisatorisk tykke’. Denne typen regioner kan igjen deles i to hovedtyper:
Noen regioner, som ofte er tradisjonelle industriområder med en eller
noen få dominerende bedrifter eller bransjer, kjennetegnes av spesialiserte
innovasjonssystemer. Det er regioner som kan ha utviklet tett og langvarig
samarbeid mellom noen store bedrifter og videregående skoler, fagskoler,
høgskoler og/eller anvendte FoU-institutter i regionene. Det tette samarbeidet kan føre til at næringsutviklingen blir ‘låst fast’ i stagnerende og
krympende bransjer av mangel på impulser utenfra. I spesialiserte regioner
kan relevante næringspolitiske strategier være å få inn bedrifter og kunnskapsorganisasjoner utenfra med annen type kunnskap og perspektiver enn
det som tradisjonelt har dominert i regionen, samt å knytte bedrifter og
kunnskapsorganisasjoner til aktører utenfor for å supplere de tette lokale
nettverkene.
Andre ‘tykke’ regionale innovasjonssystemer har et mer variert
næringsliv og en større bredde av kunnskapsorganisasjoner, som ofte er tilfellet i større og sentrale regioner. Denne typen innovasjonssystemer anses å
ha gode forutsetninger for stadig fornyelse av næringslivet gjennom at nye
og eksisterende bedrifter kan skape nye produkter og tjenester gjennom å
kople sammen forskjellig, eksisterende kunnskap i en region. I slike områder

x

Agderforskning

blir da en strategi i innovasjonspolitikken å stimulere til økt kontakt og
kunnskapsflyt mellom aktører i regionen.
Hva er en regional klynge?
Klyngeteorien har fått stort gjennomslag hos forskere, bedriftsledere, politikere og politikkutformere. Teorien brukes til å studere viktige sider ved
næringsutviklingen, og som grunnlag for utforming av politikk som skal
styrke næringslivet i et land, en region eller en kommune. Teorien baseres på
synspunktet om at klynger har noen egenskaper som bidrar til å styrke innovasjonsevnen og konkurransestyrken til bedrifter som er med i klynger. Med
bakgrunn i dette synspunktet er målsetningen med klyngepolitikk å skape
nye klynger eller å bidra til å utvikle eksisterende klynger på ulike måter.
Sentralt i klyngeteorien er den såkalte ‘diamanten’ til Porter, som beskriver fire forhold i et land (og en region) som kan fremme eller hemme
dannelsen av internasjonal konkurransestyrke for bedrifter i bestemte
næringer. De fire forholdene er for det første faktorforhold. Dette er produksjonsfaktorer som opplært arbeidskraft, naturressurser, kapital og infrastruktur som er nødvendig for å konkurrere i ulike næringer. Dernest kommer etterspørselsforhold, som viser omfang og kvalitet på innenlandsk etterspørsel
etter en nærings produkter og tjenester. Særlig viktig er avanserte og krevende, nasjonale kunder for å stimulere innovasjoner. Her er det verdt å merke
seg at mye av Porters empiriske basis er USA som har en stor og variert innenlandsk etterspørsel, mens konsentrasjonen om nasjonale kunder ikke
trenger å være like relevant for alle næringer i små land. Et tredje forhold i
diamanten er relaterte og støttende næringer. Blant annet vil leverandører
som er internasjonalt konkurransedyktige gi lave kostnader, høy kvalitet og
nye løsninger på leveranser til andre innenlandske næringer. Til sist kommer
sterk innenlandsk konkurranse som presser bedrifter til innovasjon og fremmer konkurransestyrke i en næring.
Hva kjennetegner en klynges livssyklus?
Regionale næringsklynger kan følge en utvikling som består av fire faser: 1)
etablering av de første virksomhetene i en næring i et område, 2) vekst i antall virksomheter og arbeidsplasser, 3) modning i form av utvikling av ulike
institusjoner som bidrar til samarbeid og kunnskapsflyt i klyngen og 4) tilbakegang, som blant annet vises i færre bedrifter og arbeidsplasser, eller fornyelse og ny vekst i klyngen.
En slik livssyklus er ikke forutbestemt. Klynger er ulike; noen kommer ikke til vekstperioden, andre fornyes stadig og så videre. Tilnærmingen
med klyngers livssyklus er likevel nyttig. Den viser blant annet til at klynger
har behov for ulik politikk og ulik styring av klyngeprosjekter avhengig av
hvor modne klyngene er. Dette er langt på vei innarbeidet i porteføljen til
xi
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Innovasjon Norge i og med arbeidsdelingen mellom Arena- og NCEprogrammene.
Hvilke forhold fremmer klyngers utvikling?
Kjernen i klyngeteorien er at klynger som fungerer kan stimulere innovasjonsevnen og innovasjonsaktiviteten til virksomheter som er med i klyngen.
Klynger bidrar ikke nødvendigvis til mer innovasjon, konkurransestyrke og
vekst for klyngedeltakere. Det avhenger av at klynger har noen bestemte
egenskaper, eller oppgraderingsmekanismer som på ulike måter bidrar til at
bedrifter forsterker sin konkurranseevne. Tiltak for å styrke klynger kan ta
utgangspunkt i hva som kreves for å styrke oppgraderingsmekanismer.
En første oppgraderingsmekanisme, komplementaritet, består i at bedrifter sammen opparbeider noen felles innsatsfaktorer, kanskje særlig opplært arbeidskraft og spesialiserte leverandører av ulik type. I det hele tatt kan
en klynge være et område der mye spesialisert kunnskap utvikles og deles.
Kunnskapsspredning er den andre oppgraderingsmekanismen. Kunnskap
spres på ulike måter; både gjennom mange uformelle kanaler og mer formelt
organisert samarbeid. Den tredje oppgraderingsmekanismen er innovasjonspress. Innovasjonspress består i at et område har flere bedrifter med samme
type produkter eller tjenester som gjennom konkurranse kan presse hverandre til å bli stadig bedre. Innovasjonspresset kan forsterkes når konkurrenter
ligger geografisk nær hverandre, når de har det samme lønnsnivået og ellers
omtrent like ytre vilkår.
Et klyngebegrep i endring?
De siste årene har debatten om hva næringsklynger egentlig er blitt intensivert i styrke. Innenfor akademia har mye av diskusjonen dreid seg om hva
som skal være klyngers geografiske utstrekning (scale) og hvor bredt
(næringsmessig) klynger skal defineres (scope). Både hvordan bedrifter opptrer og hva som er våre ideer om klynger, påvirker denne debatten. Det kan
følgelig hevdes at næringsklynger både har en materiell dimensjon, som
handler om den konkrete samlokaliseringen av aktører og samhandling og
rivalisering mellom dem, og en diskursiv dimensjon, som blant annet omhandler klynge som idé («næringsklynger bidrar til innovasjon og vekst»),
og rasjonale for klyngepolitikken og hvilke representasjoner som involverte
aktører knytter til klyngene. Vår forståelse av klyngebegrepet influeres altså
ikke bare av diskusjoner innenfor akademia, men også av klyngepolitikkens
utforming og av bedriftenes praksiser. I diskusjonene er det eksempler på at
klyngebegrepet «strekkes» både med hensyn til skala (regional, nasjonalt,
globalt nivå) og med hensyn til bredde (koblinger mellom ulike bransjer).
Hvilke implikasjoner har så denne strekkingen av klyngebegrepet for
utforming av klyngepolitikken og den nye GCE (Global Centre of Expertixii
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se)-satsingen? For det første innebærer det at klyngepolitikken er bevisst på
å hente inspirasjon fra et noe bredere kunnskapsgrunnlag enn tradisjonell
klyngeforståelse. For klyngens skala er det viktig med økt forståelse for
hvordan transaksjoner i globale verdikjeder finner sted, mens det med hensyn til klyngens bredde er av stor betydning å ha innsikt i hvordan regional
næringsutvikling skjer og hva som er den aktuelle næringsklyngens posisjon
og rolle i regionen (relatert variasjon m.m.).
Det er sannsynligvis ikke hensiktsmessig at nye klyngeprosjekt innenfor GCE i betydelig grad strekkes både i skala og bredde. For klyngeprogrammets mulighet til å lære og vinne nye erfaringer med GCE-satsingen,
vil det være gunstig både med prosjekter som er spisset næringsmessig og
som har et sterkt internasjonalt fokus («utvikling av verdikjeder») og prosjekter som er bredere næringsmessig og hvor regional næringsutvikling i en
global økonomi står sentralt («utviklingen av regionale konstellasjoner»).
På et mer overordnet nivå er det viktig at klyngeprosjektene bidrar
med «merverdi» til den aktuelle næringsklyngen. Det er da tre forhold som
er særlig viktige. For det første er det at klyngeprosjektet ivaretar «det lange
perspektivet». Det innebærer blant annet å sikre utvikling av innovasjonsinfrastruktur, av klyngens kompetanse, og en systematisering av teknologi og
markedstrender. For det andre er det viktig å ivareta klyngens rolle og posisjon i regionen, dvs. at man sikrer «det regionale blikket». Det er viktig både
for klyngeprosjekter hvor regional utvikling har en framtredende posisjon
(«utvikling av regionale konstellasjoner»), og for prosjekter med en tydeligere verdikjedeinnretning («utvikling av verdikjeder»). Her dreier det seg blant
annet om å stimulere til koblinger på tvers og mellom næringer, og utvikling
av ressurser som er felles for aktørene i regionen. For det tredje må klyngeprosjekter ha oppmerksomhet mot regional næringsutvikling og endring. For
sterke, etablerte klynger, som er de som er aktuelle for GCE-programmet, vil
det handle om å rette søkelyset mot «path renewal» (dvs. fornying av
næringen). Et offentlig utviklingsprogram må ha i seg en endringsdimensjon
og ikke kun bidra til at etablerte næringsstrukturer, arbeidsmodeller og praksiser videreføres («path extension»). «Mer av det samme» kan på sikt resultere i en «lock-in»-situasjon.
Hvordan sikre «skreddersøm» i innovasjonspolitikken?
En grunnleggende utfordring for det norske virkemiddelapparatet er å sikre
en god rolle- og arbeidsfordeling mellom de ulike virkemiddelaktørene. Internt må Innovasjon Norges delstrategi for «flere innovative næringsmiljøer»
avpasses til organisasjonens overordnede strategi så vel som øvrige delstrategier . Enda viktigere er det at den også må sees opp mot strategier og valg
som gjøres i det øvrige virkemiddelapparatet.
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Når det gjelder Innovasjon Norges konkrete arbeidsmåte for å utvikle
«flere innovative næringsmiljøer» er det for det første viktig å rette oppmerksomhet mot bedriftsnettverk, næringsmiljøer og framvoksende klynger
med potensial for utvikling. Det må finnes noen organiske ressurser og noe
kompetanse som det kan bygges videre på. EUs strategi for «smart specialisation» handler nettopp om det å bygge videre på bransjer og miljøer med
utviklingspotensial.
Det dreier seg følgelig mer om å tilrettelegge for utvikling enn å skape
utviklingen. Videre er «skreddersøm» eller en kontekstsensitiv politikk en
viktig dimensjon. Det handler om at arbeidet med å utvikle næringsmiljøet
må tilpasses de spesifikke forutsetninger som gjelder i regionen. Virkemiddelaktører må være bevisst den «virkemiddelhistorien» som finnes i det aktuelle miljøet, blant annet i form av eksisterende nettverk og infrastruktur, og
som det kan bygges videre på.
Er «myke» virkemidler «gode» virkemidler?
Begrunnelsen for et næringspolitisk virkemiddel ut fra økonomisk teori er ‘at
det eksisterer markedssvikt, at denne markedssvikten er så alvorlig at myndighetene bør forsøke å korrigere den, at virkemidlet har ønsket effekt, og at
iverksetting ikke forstyrres av styringssvikt’.
Perspektivene med næringsmiljøer, regionale klynger og innovasjonssystemer har til felles at målgruppen for virkemidler er klynger og systemer
av bedrifter heller enn enkeltbedrifter. Tanken er at bedrifters innovasjonsevne og konkurransestyrke særlig skal forsterkes gjennom å bedre de omgivelsene som bedriftene er en del av, og som de henter kunnskap og andre
ressurser fra når de innoverer. Denne tilnærmingen har noen føringer for
oppfatninger av hva som stimulerer og hva som hemmer næringsutvikling,
og hva som er relevante tilnærminger til næringspolitikk. Når innovasjonssystemer er et sentralt begrep for å analysere viktige sider ved næringsutviklingen, blir forståelsen av systemsvikt viktig for politikkutforming. Det kan
supplere markedssvikt som basis for å vurdere hva som er god virkemiddelbruk.
Systemsvakheter kan være av to hovedtyper. Den første typen er
mangel på, eller dårlig fungerende, aktører som bedrifter og/eller kunnskapsorganisasjoner i innovasjonssystemet. Det kan for eksempel være lite
utdanningskapasitet og lite forskningsvirksomhet innenfor sentrale næringer
for et land eller en region, eller innenfor det som landet eller regionen kan ha
spesielle forutsetninger for å utvikle av viktig næringsvirksomhet. Den andre
systemsvakheten er at sentrale aktører er til stede, men at systemet som sådan kan fungere dårlig. Det kan blant annet være barrierer for kunnskapsflyt
mellom bedrifter innbyrdes og med kunnskapsorganisasjoner.
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På vei mot et nytt innovasjonspolitisk paradigme?
Begrepet tredjegenerasjons innovasjonspolitikk vil nok for mange virke paradoksalt, siden den norske innovasjonspolitikken ennå ikke er fullt ut institusjonalisert som politikkområde, for eksempel at den er uten et eget innovasjonsdepartement. Dette skyldes flere forhold, men en hovedforklaring er at
innovasjonspolitikken er en sentral komponent innenfor de fleste (alle) politikkområdene (departementer og direktorater). Det at mange har eierskap til
innovasjonspolitikken er en styrke ved at politikkområdet er levende og i
stadig forandring. Svakheten er at det blir vanskeligere å utvikle en helhetlig,
slagkraftig og faglig forankret strategi og politikk.
Et kjennetegn ved en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk er at den
må være mer helhetlig enn den er i dag (jamfør tabellen under). Dette kan
forstås på flere måter. Ett perspektiv er at innovasjon som tema og politikk
blir aktualisert på flere samfunnsområder. Implisitt i det interaktive perspektivet på innovasjon er at innovasjonsaktørene selv spiller en mer sentral rolle
for innretningen av strategiene. I praksis betyr det at innovasjonspolitikken
blir mer differensiert ved at den blir tilpasset ulike regionale fortrinn, begrensninger og utviklingsmuligheter. I tillegg må en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk også være integrerende, ved at den må inneholde to dimensjoner: for det første at strategiene til aktørene i de regionale innovasjonssystemene gis et samlet og enhetlig fokus og en strategi som bygger på spesifikke regionale utviklingspotensialer, og for det andre at regionale strategier
integreres med de statlige sektorstrategiene slik at man får utviklet og styrket
nettverk også vertikalt i styringskjeden.
Førstegenerasjons
innovasjonspolitikk
Lineær

Andregenerasjons
innovasjonspolitikk
Lineær + interaktiv

Tredjegenerasjons innovasjonspolitikk
Interaktiv

Nasjonal

Regional

Staten

Nasjonal + regional
Staten + regionen

Regional differensiering
Regional autonomi
Regional ledelse

Liten

Moderat

Stor

Liten

Moderat

Stor

Liten betydning

Moderat betydning

Stor betydning

Helhetlig perspektiv

Nei

Delvis

Ja

Innovasjonsmodell
Geografisk innretning
Politikkutforming

xv

Regionen + staten
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En mulighet for Innovasjon Norge er med andre ord å bruke strategien knyttet til utvikling av mer innovative næringsmiljøer til ikke bare å 1) forsterke
faglig innhold, koordinering og strategi på feltet internt i Innovasjon Norge,
men også å 2) bruke strategien som en plattform for å lage en mer helhetlig
og regionalt differensiert nasjonal politikk på området, og videre 3) integrere
de ulike regionenes strategier og utviklingsbaner i utviklingen av politikkområdet. Oppnås dette, vil man ha tatt steget over i et nytt innovasjonspolitisk paradigme; inn i en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk.
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1. Innledning
Denne rapporten består av fire deler. I kapittel 2 introduseres noen av de
mest sentrale perspektivene og problemstillingene knyttet til det interaktive
og relasjonelle perspektivet på innovasjonsarbeid. Alternative perspektiver
og rasjonalet for innovasjonspolitikk presenteres kort. Det argumenteres for
at Norge har særskilt gode forutsetninger for å lykkes med utviklingsstrategier som tar utgangspunkt i potensialet som ligger i frivillig samhandling og
læring mellom kunnskapsinstitusjoner, bedrifter, virkemiddelapparat og politikk. Deretter presenteres en hovedmodell (regionale innovasjonssystemer)
som tar utgangspunkt i hva som i dag er state of the art innenfor den internasjonale faglitteraturen knyttet til perspektiver på regionalt forankrede innovasjonsprosesser.
I kapittel 3 presenteres først en grundig gjennomgang av delmålet
«flere innovative næringsmiljøer». Innholdet i dette delmålet, slik det nå foreligger, sammenliknes så med litteratur og empiriske funn fra forskning
knyttet til regionale innovasjonssystemer. En justering av innhold og terminologi i nåværende strategi om «flere innovative næringsmiljøer» foreslåes
her. Deretter pekes det på to dimensjoner som bør vurderes inkludert i fremtidige justeringer av strategien: Den første knytter seg til betydningen av å
forankre regionale innovasjonsstrategier i en regional ledelse, den andre diskuterer betydningene av å forsterke nasjonal koordinering av innovasjonsarbeidet, samt forsterke relasjonene mellom regionene og staten. Kapittel 3 avsluttes med en litteraturgjennomgang av funn knyttet til effekter av samhandlingsbasert regionalt innovasjonsarbeid.
I kapittel 4 gjennomgår vi hva som er state of the art innenfor den internasjonale faglitteraturen knyttet til klyngeforskning. Dette diskuteres avslutningsvis opp mot det nye GCE-programmet, og det ses på utfordringer
og utviklingsmuligheter knyttet til dette.
Kapittel 5 er et syntesekapittel der vi trekker sammen noen av hovedperspektivene i rapporten. Vi ser her først på hvordan og i hvilken grad det er meningsfylt å snakke om Innovasjon Norge som skaper av innovative næringsmiljøer. Deretter gjennomgår vi kort sentrale perspektiver knyttet til prinsipper for god virkemiddelbruk. Kapitlet avsluttes med en diskusjon av i hvilken grad delmålet «flere innovative næringsmiljøer» kan sies å være et steg
på veien i utvikling av et nytt innovasjonspolitisk regime i Norge; det vi kaller en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk.
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2. Prinsipielt om innovasjonssamarbeid
2.1 – Et nettverksperspektiv på innovasjonsarbeid
Innovasjon Norge skal stimulere bedrifter, kunnskapsmiljøer og offentlige
aktører til samhandling for å forbedre evnen til innovasjon og omstilling. Vi
skal forsterke samarbeidsrelasjonene i slike miljøer og iverksette aktiviteter
som øker aktørenes nasjonale og internasjonale konkurransekraft (Innovasjon
Norge 2013)1.

Sitatet over er fra Innovasjon Norges nye delstrategi som fra 2014 gjelder for
området «innovative næringsmiljøer». Sentralt i denne strategien er at norske
bedrifters internasjonale konkurransekraft skal styrkes gjennom mer samhandling og gjennom å forsterke samhandlingsrelasjoner.

I dette avsnittet spør vi hva samhandling betyr og hvordan forsterking av samarbeidsrelasjonene er forskjellig fra andre strategier
som Innovasjon Norge kunne valgt for å støtte næringsutvikling og innovasjon.

Den forståelsen som legges til grunn her er at Innovasjon Norge gjennom å
betone betydningen til samhandling og relasjoner mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og offentlige aktører legger en nettverksmodell til grunn for sin
strategi på området «innovative næringsmiljøer». Nettverkstenking har i dag
vunnet innpass som et sentralt paradigme i forståelsen av flere samfunnsfelt
som for eksempel ledelse, organisasjonsutvikling, politikk, planlegging, i tillegg til at perspektivet ligger innbakt i mange av de dominerende regionale
utviklingsteoriene som for eksempel regionale innovasjonssystemer, klynger, smart spesialisering, åpen innovasjon, m.m.
Å legge et nettverksperspektiv til grunn for en strategi om å utvikle
innovative næringsmiljøer er imidlertid ikke uproblematisk. Det å skape
samarbeidsrelasjoner og utnytte fordelene til nettverksmodellen er komplisert, og vil som et minimum kreve at nasjonale og regionale institusjoner
også gjør strategiske endringer og operasjonelle grep som muliggjør at ønskede fordeler kan skapes (se også kapittel 3). Men før vi går mer inn på det1

Vår utheving.
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te, skal vi kort sammenlikne nettverksmodellen med to andre modellersom i
prinsippet også kunne vært valgt som grunnlag for Innovasjon Norges visjon. Disse modellene er markedsmodellen og organisasjonsmodellen
(Powell 1990; Williamson 1975). Gjennom sammenlikningen kan vi bedre
forstå hva som er spesielt med nettverksmodellen, samt få frem dens styrker
og svakheter.
Før 1990 og Walter Powells banebrytende artikkel “Neither market
nor hierarchy: Network forms of organization” var nettverk innenfor den relevante faglitteraturen i stor grad forstått som en hybridform et sted mellom
markedet på den ene siden og hierarkiske organisasjoner på den andre
(Powell 1987; Williamson 1975, 1985). I løpet av 1990- og 2000-tallet er litteraturen på nettverk blitt omfattende innenfor flere fagdisipliner, og debatten om hvorvidt nettverk er en hybridform eller en egen separat transaksjonsform med sin egen logikk, er langt på vei avsluttet. Et eksempel på en slik
utvikling finner vi også innenfor statsvitenskapelig og organisasjonsfaglig
forskning på nettverksstyring. Denne forskningen er nå autorativt delt inn i
tre generasjoner (Sørensen og Torfing 2008, 2011; Torfing 2011). Her hadde
sentrale forskningsspørsmål i første generasjon sin parallell til organisasjonssosiologen Powells fagdebatt med økonomen Williamson som handlet
om å forstå styringsnettverk som et eget felt adskilt fra for eksempel policy
studier og byråkratiteori (Rhodes 1997). I andre generasjon av nettverksforskning ble muligheten for styring av nettverk og deres bidrag til demokratisk samfunnsutvikling m.m. utforsket. Nå er man inne i tredje generasjon av
forskningsspørsmål, og nettverkenes evne til å skape innovative løsninger,
innovasjon i offentlig sektor med mer utforskes (Torfing 2011).
Markeder er innenfor økonomisk teori kjennetegnet ved at det er en
spontant organiserende koordineringsmekanisme som bringer rasjonalitet og
konsistens til nyttemaksimerende aktører og bedrifter. Markeder gir valgmuligheter og fleksibilitet og de har sin styrke ved at de gir hurtig og enkel informasjon. Aktørene er ikke avhengige av å se til tredjeparter for informasjon og retning. Priser alene kan i en markedskontekst avgjøre grunnlag for
produksjon og handel. Når ønsket aktøradferd ikke er avhengig av noen tredjepart, er det strengt tatt heller ikke noe behov for noen ombudsfunksjon eller noe statlig systemdekkende overvåkningsorgan. Innovasjon Norges rolle i
en 100 % markedsbasert økonomi vil følgelig være svært begrenset.
Når det gjelder innovasjon, læring og overføring av taus og praktisk
kunnskap, er markedsmodellen imidlertid av svært begrenset nytte. Modellens styrke knyttet til effektivitet i transaksjoner regulert gjennom kontrakter
og prismekanismer er for enkel til at mer kompleks kunnskap kan formidles
på en hensiktsmessig måte (Powell 1990).
På den andre siden er organisasjoner og store hierarkier i prinsippet
godt rustet til å utføre komplekse og spesialiserte oppgaver på en rasjonell
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og effektiv måte, spesielt store og komplekse oppgaver av en gjentakende
karakter. Klare autoritetslinjer, spesialisering og detaljerte styrings- og rapporteringsrutiner gir godt grunnlag for og kapasitet for masseproduksjon og
distribusjon til en definert kvalitet med en tilnærmet optimal utnyttelse av
tilgjengelige ressurser. Innovasjon Norges rolle der nærings- og innovasjonspolitikken i stor grad handlet om å støtte og utvikle store internasjonalt
konkurransedyktige bedrifter ville om ikke vært like begrenset som i den
rene markedsmodellen, være svært annerledes enn den er i dag. Svakheten
med den hierarkiske organisasjonsmodellen er at den forutsetter at utvikling,
innovasjon og kompleks informasjonsoverføring i hovedsak skal foregå innenfor en organisatorisk og administrativt regulert ramme. En sentralisert
beslutningsstruktur og store komplekse organisasjoner kan medføre en utfordring i forhold til å respondere på uforutsette endringer i omgivelsene.
Modellen forutsetter på mange måter at all relevant kunnskap på en eller annen måte er internalisert i organisasjonen (Powell 1990).
Nettverksmodellen løser opp i mange av de organisatoriske bindingene som den hierarkiske organisasjonsmodellen representerer, samtidig som
den gir mulighet for å utveksle mer kompleks informasjon enn det som er
mulig innenfor en ren markedsmodell. I et nettverk utveksles ikke informasjon på bakgrunn av individuelle transaksjoner eller som et resultat av administrative instrukser, men som et resultat av gjensidig støttende transaksjoner
(Powell 1990). Nettverk kan representere en kompleks flora av ulike typer
institusjonelle, både formelle og uformelle, sosiale arrangementer. Det som
er distinkt ved nettverksmodellen, og som skiller den fra en ren markedsmodell og en hierarkisk organisasjonsmodell, er at fokuset ikke er på én aktør
alene, men på hvordan denne aktøren inngår i et større system av sosiale,
økonomiske og kunnskapsmessige relasjoner med andre aktører i et nettverk
av relasjoner.
Nettverksmodellen er følgelig spesielt godt egnet til situasjoner der
det er behov for effektiv, pålitelig og ny informasjon. Nettverk gir tilgang på
informasjon som er ”tykkere” enn den man kan få gjennom markedet, og
”friere” enn den som man får gjennom den hierarkiske organisasjonen
(Powell 1990).
Nettverksmodellen er imidlertid ikke uten ”svakheter”. Hver eneste
relasjon i et nettverk kan i prinsippet i like stor grad representere en kilde til
konflikt som et gjensidig berikende samarbeid. Nettverk er også anarkistisk i
den forstand at man ikke lett på en meningsfull måte kan ramme dem inn i
en hierarkisk styringsstruktur uten å samtidig redusere utviklingspotensialet
og nytten av nettverket. Nettverk forutsettes og anbefales da derfor ofte styrt
ved hjelp av indirekte og institusjonelle virkemidler (Normann 2007, 2012;
Normann og Fosse 2013; Normann og Isaksen 2011). Det å bruke nettverk
som et innovasjonspolitisk virkemiddel kan derfor være et tveegget sverd. På
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den ene siden er det lett å få øye på fordelene ved å understøtte innovativ aktivitet: Aktører får tilgang på relasjoner, som igjen kan gi dem ressurser,
kunnskap, praktisk know-how, osv., som de kan bruke til egen og gjensidig
nytte. Men på den andre siden er modellen sårbar når den beveger seg inn i
domener dominert av rasjonaler fra markedet eller de hierarkiske organisasjonene, enten de nå er offentlige forvaltningsinstitusjoner eller store bedrifter.
Et forhold som ofte er antatt å redusere risiko ved å bruke nettverksmodellen i utviklingsøyemed, er tilstedeværelse av tillit og visse typer sosial
kapital. Vellykket samarbeid genererer tillit, som igjen kan gi en selvforsterkende effekt ved at det genererer mer samarbeid og mer tillitpregede relasjoner mellom aktører, osv.
Tabellen under viser resultater fra World Values Survey for utvalgte
land og svar på spørsmålet ”Folk flest er til å stole på”2.
Tabell 2.1: “Folk flest er til å stole på”

Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Island
Latvia
Litauen
Norge
Sverige
Storbritannia
USA
Total

Folk flest er til å stole på
58.3 %
24.0 %
55.5 %
22.9 %
41.8 %
20.6 %
25.9 %
63.9 %
62.3 %
37.8 %
41.5 %
41.3 %

Man kan ikke
være for forsiktig
41.7 %
76.0 %
44.5 %
77.1 %
58.2 %
79.4 %
74.1 %
36.1 %
37.7 %
62.2 %
58.5 %
58.7 %

Total
3037 (100%)
2961 (100%)
2543 (100%)
3613 (100%)
2506 (100%)
3050 (100%)
2938 (100%)
3232 (100%)
3752 (100%)
4596 (100%)
6743 (100%)
38970 (100%)

På bakgrunn av resonnementet over og funn fra World Values Survey gjengitt over kan man kunne argumentere for at det er nettopp i Norge og i de
nordiske land at nettverksmodellen representerer en komparativ fordel, vedat
det i disse samfunnene allerede eksisterer et grunnlag, en sosial kapital, å
bygge gjensidig forpliktende nettverkssamarbeid på.

2
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2.2 – Aktørers rasjonale (handlingsteori)
I gjennomgangen i forrige avsnitt presenterte vi nettverksmodellen som en
alternativ organisasjonsform hvor aktørene kan få tilgang på informasjon
som er ”tykkere” enn den man kan få gjennom markedet, og ”friere” enn den
som man får gjennom den hierarkiske organisasjonen. Et sentralt element er
imidlertid hvilke aktørforståelser vi legger til grunn for analysen og politikken.

I dette avsnittet spør vi hvilken aktørforståelse
og handlingsteori som bør legges til grunn for
den samhandlingsbaserte innovasjonspolitikken.

Spørsmålet er altså hvilket rasjonale de ulike aktørene i et nettverk baserer
sin praksis på. I litteraturen er det her ulike alternativer, og under skal vi kort
skissere fire tilnærminger som alle representerer forskjellige aktørforståelser.
I bidrag til nettverksteori som er inspirert av transaksjonskostnadsteorien er det kostnadsfokuserte aktører på jakt etter økonomisk gunstige løsninger vi møter (Williamson 1975, 1985). Økonomisk aktivitet kan forstås
som en produksjonskjede bestående av en serie av oppgaver fra ervervelse
av innsatsfaktorer til konsum av sluttproduktet, og det dreier seg altså om
hvor mye av denne aktiviteten et foretak skal internalisere, hvilke som skal
gjennomføres i nettverk, eller det Williamson omtalte som ”transactions in
the middle range”, og hvilke som skal utføres via ordinære markedstransaksjoner. Transaksjonskostnadene er her bestemmende for organisasjonsform.
Dette er spesifikke kostnader som er forbundet med det å knytte de ulike aktivitetene i en produksjonskjede sammen (eksempelvis en produsents koblinger mot leverandører eller mot kunder). For foretakene er dette altså kostnader ut over de rene produksjons- og distribusjonskostnadene. Innenfor
denne tilnærmingen handler det om opportunistiske aktører som søker etter
kostnadseffektive løsninger og størst mulig profitt, noe som innebærer at de
ønsker å minimalisere transaksjonskostnadene. Noe forenklet hevdes det
gjerne at komplekse oppgaver internaliserer i selskapet, de delvis komplekse
gjennomføres i nettverk med andre aktører, mens enkle transaksjoner gjøres
som «rene» markedstransaksjoner.
En supplerende forståelse av aktørers rasjonalitet finner vi innenfor
ressursbasert teori (Foss og Knudsen 2003; Wernfelt 1984). I transaksjons-
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kostnadsteorien oppfattes aktørene som «like», og det er egenskaper ved
transaksjonen som legger føringer for organisasjonsform og eventuelle etableringer av nettverk. I ressursbasert teori er det imidlertid egenskaper ved
bedriften eller organisasjonen som er styrende for hvordan de handler. Utgangspunktet her er at aktører søker etter kostnadseffektive og unike løsninger som kan gi dem konkurransefortrinn. Teorien er opptatt av heterogenitet og de enkelte bedrifters eller organisasjoners unike ressurser. Nettverkene de inngår i reflekterer langt på vei bedrifters ressurser og evner. Bedrifter vil eksempelvis ha ulike kapabiliteter eller forutsetninger for å opptre i
komplekse nettverkskonstellasjoner. Både ressursbasert teori og transaksjonskostnadsteorien representerer en videreutvikling av tenkning innenfor
neo-klassisk økonomisk teori.
En alternativ tilnærming til hva som styrer aktørenes praksis, eller deres rasjonale, finner vi innenfor «the new economic sociology», som er en
retning innenfor institusjonell teori (Granovetter 1985; Polanyi 1944). Noe
forenklet kan det hevdes at mens det er aktørenes jakt på kostnadseffektive
løsninger som ”avgjør” utvikling av nettverk i de økonomisk orienterte tilnærmingene, er det normer og behovet for sosial legitimitet som vektlegges
innenfor «the new economic sociology». Granovetter (1992) hevder blant
annet at all økonomisk praksis er ”sosialt situert”, dvs. at praksis foregår i en
sosial og samfunnsmessig setting. Da blir det viktig at de økonomiske handlingene er legitime sett i forhold til hva som er gjeldende normer. Man ser
også på tillit mellom aktører, som er viktig for nettverk, som en sosial og
kulturell kategori informert av gjeldende normer og verdier. Det som er tillitskapende praksis i noen kulturer og næringsmiljøer er ikke nødvendigvis
det samme som skaper tillit i andre miljøer. Med en slik tilnærming blir det å
gjøre utvikling av nettverk mellom bedrifter til kun et kostnadsspørsmål en
noe forenklet beskrivelse av de involverte aktørenes rasjonale. Tilnærming
fra ‘ny økonomisk sosiologi’ innebærer også en bredere tilnærming til nettverksbegrepet. Det dekker en rekke relasjoner mellom aktører eller internt i
organisasjoner (inter- og intraorganisatoriske nettverk), og er ikke bare en
«mellomform».
Den siste tilnærmingen til forståelse av aktørers rasjonale som vi skal
omtale her, finner vi innenfor evolusjonær teori (Boschma og Martin 2010;
Hodgson 2009), som også har tangeringspunkter mot institusjonell teori. En
sentral antagelse her er at aktørenes handlinger i stor grad påvirkes av etablerte rutiner i organisasjonen, eller av veletablerte og historisk forankrede
praksiser i et næringsmiljø. Nyere bidrag innenfor evolusjonær økonomisk
geografi fokuserer blant annet på stiavhengighet, og drøfter hvordan regionenes historie og tidligere investeringer legger føringer på nåværende og
framtidig økonomisk praksis (Martin 2010). I noen tilfeller vil de regionalt
forankrede normene bidra til å stimulere til utvikling av nettverk og kollekti-
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ve prosjekter, mens de i andre tilfeller langt på vei kan vanskeliggjøre slikt
samarbeid. Også den enkelte organisasjon eller bedrift kan i stor grad være
preget av stiavhengighet i sin praksis.
Det at det finnes ulike tilnærminger til forståelse av aktørers rasjonale
har implikasjoner for utforming av politikkstrategien for «Flere innovative
næringsmiljøer». Det vi imidlertid kan observere er at aktørers rasjonale i liten grad diskuteres ved politikkutforming, men i stor grad er noe som er implisitt. Skal man utvikle et næringsmiljø er det imidlertid viktig å ha en idé
om hvordan aktører handler. Skal man ha som utgangspunkt at aktørene er
homogene, opportunistiske og på jakt etter kostnadseffektive løsninger
(transaksjonskostnadsteori), at de er heterogene og med et sterkt fokus på utvikling av egne ressurser (ressursbasert teori), at de er kollektivt orienterte
og opptatt av tillitskapende handlinger (institusjonell teori) eller at de i vesentlig grad er styrt av etablerte rutiner (evolusjonær teori)? Treffsikre virkemidler forutsetter at man har en idé om hva som styrer aktørenes handlinger. Samtidig er ikke dette helt uproblematisk. Empiriske studier av
næringsmiljøer og klynger har eksempelvis funnet at de enkelte aktørene kan
basere seg på ulike rasjonaler i sine handlinger. En studie av Christiansen og
Jakobsen (2012) viser at det i liten grad er et overordnet felles handlingsrasjonale for bedrifter i et næringsmiljø eller en klynge. Noen handlinger blant
klyngebedriftene var styrt av ønske om profittmaksimering og kostnadseffektive løsninger (transaksjonskostnadsteori), andre var styrt av ønske om å
oppnå legitimitet i klyngen (institusjonell teori), mens det også var praksiser
som i stor grad handlet om å videreføre etablerte organisatoriske rutiner
(evolusjonær teori).

2.3 – Sosial kapital
Teori om sosial kapital og sosial nettverksteori er overlappende fagfelt. De
er ulike ved at ikke all teori om sosial kapital er nettverksteori, mens alle teorier om sosiale nettverk også må kunne forstås som en del av familien av sosial kapital-teorier. Her skal vi kort skissere noen linjer som går på tvers av
sosial kapital- og nettverksteoriene. Dette for å gi sentrale perspektiver på et
praktisk innovasjonsarbeid som har som utgangspunkt at man gjennom å
forsterke samarbeidsrelasjonene i innovative næringsmiljøer skal styrke aktørenes nasjonale og internasjonale konkurransekraft.
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I dette avsnittet spør vi hvem eller hva det er
vi skal utvikle sosial kapital i forhold til, og hvilken type sosial kapital det er vi ønsker å bidra
til å utvikle.

Sosial kapital-teoretikeren Robert Putnam gav i boka Bowling alone: the collapse and revival of American community (Putnam 2000) skolereformatoren
Lyda Judson Hanifan anerkjennelse for å være opphavsmannen til begrepet
sosial kapital i et paper han skrev i 1916. Selv representerer Putnam en
gruppe sosialteorietikere som i stor grad forstår sosial kapital som et kollektivt gode. Sosial kapital er i denne forstand beskrivende for karakteristika
ved en sosial organisasjon (for eksempel et nettverk), normer og tillit som
stimulerer koordinering og samarbeid til felles nytte (Putnam 1995). Denne
type sosial kapital skal vi i fortsettelsen forstå med begrepet bonding sosial
kapital, og vi antar at denne type sosial kapital følgelig er viktig for å skape
grunnlag og mulighet for samarbeid i de innovative næringsmiljøer Innovasjon Norge ønsker å styrke og utvikle.
Et alternativt sosial kapital-begrep, som også har klar relevans for det
arbeidet Innovasjon Norge skal gjøre i forhold til å utvikle innovative
næringsmiljøer, finnes hos en gruppe teoretikere som arbeider med økonomisk sosiologi og entreprenørskapsforskning. Opphavet til denne forståelsen
av sosial kapital finner vi innenfor nettverksteori og forskning gjort av psykologer, aksjonsforskere, sosialantropologer, m.fl. på 1940- og 50-tallet.
Sentrale bidrag innenfor forskning på sosial kapital som et individuelt gode
er gitt av forskere som Mark Granovetter (1973, 1974, 1985) og Ronald S.
Burt (1992, 2004, 2005). Denne varianten av sosial kapital kan ganske enkelt
forstås som venner, kollegaer og kontakter som gir deg mulighet til å bruke
din finansielle og humane kapital (Burt 1992: 9). Denne formen for sosial
kapital skal vi i fortsettelsen forstå ved hjelp av begrepet bridging sosial kapital.
De to formene for sosial kapital som så langt er introdusert, bridging
og bonding, er former for sosial kapital som begge åpenbart er nyttige og gir
fordeler til arbeidet med å skape innovative næringsmiljøer. Et mulig dilemma man vil kunne stå overfor, er at det prinsipielt sett ikke er mulig å
maksimere disse to formene for sosial kapital samtidig, det vil si at de er en
trade-off mellom å maksimere en type sosial kapital som er til fordel for
henholdsvis systemet (det kollektive) og den individuelle aktøren parallelt.
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Figur 2.1: Sosial kapital-dilemmaet
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En måte å forstå dette på er antakelsen om at mye bonding sosial kapital
også korrelerer med overlapp i aktørers sosiale og kognitive verdener. Det
kan vi forstå som at aktører med mye bonding sosial kapital ofte deler relasjoner med samme tredjeparter. I forhold til figuren over betyr dette at hvis
A kjenner B, og B kjenner C, så er også relasjonen A – C sannsynlig. Mye
bonding sosial kapital gir fordeler for den lokale gruppen knyttet til samarbeid, forståelse av felleskap og intern læring og informasjonsutveksling. Tette relasjoner mellom det som i figuren over er aktørene A, B, C, D, E, F kan
vi med andre ord forstå som et system preget av mye bonding sosial kapital.
Det som utfordrer maksimering av denne type sosial kapital er at man
risikerer en form for kognitiv lock-in, der man ikke får tilgang til eller forholder seg i stor nok grad til eksterne impulser, erkjennelser, kunnskap, læringsmuligheter, etc. Dette vil man typisk få gjennom det vi kan forstå som
bridges. Slike bridges, symbolisert i figuren over ved relasjonen A – N, er
kilder til unik og ny informasjon. Det følger også av Granovetters definisjon
av en bridge at slike svake bånd er relasjoner som ikke er relasjoner til dine
andre ”venner” (Granovetter 1973). Et sosialt system preget av mange
bridges vil dermed per definisjon ha tilgang til mye unik og relevant informasjon i innovasjonssammenheng, men også relativt mindre bonding sosial
kapital, som igjen er nyttig for å skape samarbeidsrelasjoner. Det er derfor
slik at utvikling av en samarbeidsbasert innovasjonspolitikk, slik det for eksempel gjøres gjennom klyngeprogrammer og strategien «innovative
næringsmiljøer», representerer et mulig dilemma eller en trade-off mellom
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hensynet til aktører - som vil dra fordeler av mye bridging sosial kapital, og
utviklingssystemet - som vil dra fordel av mye bonding sosial kapital.
Det som ytterligere vil bidra til å komplisere dette bildet er at klynger
og innovative næringsmiljøer vil være del av ulike typer av regioner med
ulike behov i forhold til utvikling av sine samarbeidsrelasjoner og type av relasjoner (se her for eksempel diskusjon av «tynne» vs. «tykke» regioner i avsnitt 3.3). Innovasjonsdynamikk i ulike regioner kan være preget av ulik næringsstruktur med ulike kunnskapsbaser, ulike innovasjonsmåter, kjennetegnet ved å ville dra fordel av ulike typer av sosial kapital (nettverksrelasjoner). Som konsekvens vil man ikke kunne finne frem til en universaloppskrift på hvilken type sosial kapital som er optimal for å skape internasjonalt
konkurransedyktige innovative næringsmiljøer i alle typer av regioner og for
alle typer av innovasjonsaktører.

2.4 – Innovasjonssystem
Begrepet innovasjonssystem ble introdusert på begynnelsen av 1990-tallet
som et alternativt analytisk rammeverk til nyklassisk økonomi, som leggermer vekt på betydningen av innovasjon og læring for økonomisk utvikling
(Lundvall 2007). Begrepet har blitt svært sentralt i analyser av næringsutvikling og i utforming av forslag til næringspolitikk i det evolusjonære perspektivet. Begrepet ble også utviklet for å framheve en annen og mer aktiv rolle
for nasjonal økonomisk politikk enn konsentrasjonen om relative lønnskostnader, og det ble hentet inspirasjon fra forklaringer på Japans utvikling til å
bli en viktig industrinasjon fra 1950-tallet og framover.

I dette avsnittet spør vi hva som er de sentrale kjennetegnene ved et regionalt innovasjonssystem (RIS).

Innovasjonssystemer defineres gjerne vidt, som alle faktorer som påvirker
utvikling, spredning og bruk av innovasjoner (Edquist 2005). Systemene kan
imidlertid defineres som bestående av en kjerne og omgivelser til kjernen.
Kjernen består av 1) bedrifter og bedrifters organisering av innovasjonsaktivitet og 2) interaksjonen mellom bedrifter og med kunnskapsinfrastrukturen,
som bidrar til både å utvikle og å spre ny kunnskap. Denne interaksjonen
mellom bedrifter og kunnskapsorganisasjoner er et kjernepunkt i begrepet
om innovasjonssystemer, og anses som mer avgjørende for nasjoners inno-
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vasjonsevne enn innovasjonskapasiteten hos de enkelte aktørene (Niosi
2010).
Med ‘omgivelser’ i innovasjonssystemet menes for det første den institusjonelle infrastrukturen, som nasjonalt utdanningssystem, arbeidsmarked, finansmarked og patentlovgivning. Dernest forstås institusjoner som
felles regler, lover, normer og etablert praksis (som ofte omtales som rules of
the game). Disse regulerer interaksjon og samarbeid mellom aktører i innovasjonssystemet, og kan både stimulere og hemme dette. Det evolusjonære
perspektivet legger vekt på at næringsutvikling er forankret i bredere samfunnsmessige forhold. Det vises gjennom begrepet co-evolution, som betegner at ulike deler av økonomien (for eksempel el-biler, ladestasjoner, avgiftsordninger, batteriteknologi) må utvikle seg i takt. Sentralt i perspektivet
med innovasjonssystem er forståelsen av innovasjoner som interaktiv læring
mellom ulike aktører, der interaksjonen og samarbeidet er forankret i spesifikke sosiale og kulturelle forhold.
1.1.1

Regionalt innovasjonssystem

I diskusjoner om kunnskapsgrunnlaget for klyngeprogrammene til Innovasjon Norge og delmålet «flere innovative næringsmiljøer», er begrepet regionalt innovasjonssystem svært sentralt. Innovasjonssystemer ble opprinnelig
utviklet for å beskrive sider ved næringslivet innenfor nasjoner. Særlig i den
amerikanskinspirerte versjonen av begrepet (Nelson 1993) ble betydningen
av høyere undervisnings- og FoU-institusjoner, og forskningsbasert kunnskap, vektlagt. Regionale innovasjonssystemer legger mer vekt på stedsspesifikke ressurser, spesielt erfaringsbasert og taus kunnskap som er vanskelig
å overføre over lengre avstander, og sosiale og kulturelle forhold som stimulerer kunnskapsflyt og samarbeid mellom regionale aktører.
Figuren under viser en enkel modell for å forklare hovedkomponentene i et regionalt innovasjonssystem. Dette består av to delsystemer, som er
vist gjennom de to øverste boksene i figuren. Det ene delsystemet omfatter
en regions bedrifter, som kan utgjøre én eller flere næringsklynger, men som
også omfatter ‘enslige bedrifter’. Det andre delsystemet består av den kunnskapsmessige infrastrukturen med universitet, høgskoler, fagskoler, videregående skoler, forskningsinstitutter, forskningsparker, teknologisentre, osv.
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Figur 2.2: Illustrasjon av et regionalt innovasjonssystem, bygger på Isaksen og
Asheim (2008)
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Poenget er videre at innovasjonsaktiviteten forsterkes dersom det skjer flyt
av kunnskap på ulike måter mellom de to delsystemene, hvis for eksempel
universiteter og høgskoler har relevante utdanningsløp og forskningsprosjekter i forhold til behovene i regionens næringsliv. Kunnskapsflyten mellom
delsystemene forsterkes av ”støttende institusjoner”. Disse omfatter et sett
med uformelle regler og felles forståelse som bidrar til å lette samarbeid og
koordinere felles aktivitet mellom aktører i det regionale innovasjonssystemet, for eksempel mellom ingeniører i bedrifter og faglærere på høgskoler.
Dernest støttes aktiviteten av formelle institusjoner i form av lover, regler og
virkemidler som skal stimulere næringsutviklingen.
Det er videre viktig å få med seg at regionale innovasjonssystemer er
åpne, dvs. at kunnskap som benyttes i innovasjonsprosesser kan komme fra
kilder både innenfor og utenfor regionen, f.eks. gjennom at bedrifter er koblet til globale verdikjeder og kunnskapsnettverk.

2.5 – Betydningen av nærhet for innovasjonssamarbeid
En del av diskusjonen om innovasjonssamarbeid har handlet om betydningen
av nærhet (proximity) og tar opp spørsmålet om hvorvidt geografisk nærhet
er en forutsetning for interaktiv læring og innovasjon, eller om andre former
for nærhet også kan være et grunnlag for utbytterik interaksjon mellom økonomiske aktører.
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I dette avsnittet spør vi hvilke former for nærhet som er sentrale for å utvikle samarbeidsbaserte innovasjonsprosesser.

I dette avsnittet vil vi relatere forståelser av nærhet til delmålet «Flere innovative næringsmiljøer» med utgangspunkt i teori om regionale innovasjonssystemer. Innovasjonsteori som beskriver et interaktivt innovasjonssamarbeid har sammen med klyngebegrepet det utgangspunkt at kunnskapsutvikling og læring er en kritisk konkurransefordel for bedrifter og regioner. Samarbeid mellom økonomiske aktører står her sentralt. I vår operasjonalisering
av begrepet «innovative næringsmiljøer», og i tråd med Innovasjon Norges
egen beskrivelse, utvides imidlertid perspektivet fra et bedriftsnettverk/klyngeperspektiv til et systemperspektiv der samspill og samarbeid mellom
nærings- og kunnskapsaktører vektlegges.
Thus, the development from a cluster to an innovation system may require (i)
more formally interfirm innovation collaboration between firms in the cluster, and (ii) a strengthening of the institutional infrastructure, i.e., that more
knowledge providers (both regional and national) are involved in innovation
cooperation (Asheim og Isaksen 2002: 83).

Det er i forhold til et slikt systemperspektiv vi diskuterer betydningen av
nærhet i dette delkapittelet. Ron Boschma (2005) tar opp betydningen av
nærhet (proximity) mellom aktørene i interaktiv læring og innovasjon.
Boschma peker på at geografenes argumenter om fordelene ved samlokalisering kan suppleres med andre dimensjoner ved nærhet slik som kognitiv- og
organisatorisk nærhet. Felles for de ulike dimensjonene av nærhet er reduksjon av usikkerhet og behov for koordinering. Geografisk nærhet defineres
som den romlige og fysiske distansen mellom økonomiske aktører, både i sin
absolutte og relative mening. I tillegg til geografisk nærhet diskuterer
Boschma (2005) ulike typer nærhet som kognitiv, organisatorisk, institusjonell og sosial nærhet. Kognitiv nærhet handler om felles kunnskapsbase som
en forutsetning for effektiv læring og kommunikasjon, organisatorisk nærhet
handler om delte relasjoner innenfor og mellom organisasjoner. Sosial nærhet er relasjoner basert på tillit mellom aktører basert på vennskap og erfaringer, og dermed grunnlag for kunnskapsdeling og kommunikasjon. Institusjonell nærhet er definert som vaner, rutiner og etablerte praksiser som regulerer relasjoner og sosialt samspill.
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Tabell 2.2: Former for nærhet, etter Boschma (2005)
Form for nærhet
Geografisk

Definisjon
Den romlige og fysiske distansen mellom økonomiske aktører, både i sin absolutte og relative mening.

Kognitiv

Graden av delt kunnskapsbase og ekspertise.

Organisatorisk

Omfanget av delte relasjoner innenfor og mellom organisasjoner:
Begrenset organisatorisk nærhet (svake koblinger i løst organiserte nettverk)
Stor organisatorisk nærhet (sterke bånd i hierarkisk organiserte nettverk)
Relasjoner basert på tillit mellom aktører som resultat av
vennskap og delte erfaringer.

Sosial
Institusjonell

Vaner, rutiner og etablerte praksiser som regulerer relasjoner og sosialt samspill på flere nivåer (makro/mikro).

Problemstillingen som løftes frem er om geografisk nærhet er avgjørende for
interaktiv læring og innovasjon, eller om også andre former for nærhet kan
kompensere for eventuell manglende geografisk nærhet. Nærhetsdiskusjonen
kan oppsummeres ved å peke på behovet for en balanse eller miks av både
nære og fjernere relasjoner. Det hevdes at den adaptive kapasiteten til aktører øker betydelig når nettverket har en balanse mellom aktører med en sosial nærhet og aktører med løsere tilknytning. Med utgangspunkt i et evolusjonsteoretisk perspektiv og faren for «sporavhengighet» og «lock-insituasjoner» konkluderer Boschma (2005) med at både for mye og for lite
nærhet er skadelig for læring og innovasjon – det er behov for litt, men ikke
for mye, distanse mellom aktører eller organisasjoner, jf. tabellen under.
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Tabell 2.3: Balansert nærhet?, etter Boschma (2005)
Kjennetegn
Kognitiv

Kunnskapsgap

For lite nærhet
Misforståelser

For stor
nærhet
Få unike
ressurser

Mulig løsning

Organisatorisk

Kontroll

Opportunisme

Byråkrati

Sosial

Tillit (basert
på sosiale relasjoner)

Opportunisme

Uten økonomisk rasjonale

Miks av sosiale
og markedsbaserte relasjoner

Institusjonell

Tillit (basert
på felles institusjoner)

Opportunisme

Sjekk av institusjonell forståelse
og balansering

Geografisk

Avstand

Uten romlige
eksternaliteter

Lock-in og
motstand
mot endring (inertia)
Liten geografisk
åpenhet

Felles kunnskapsbase med
mangfoldige,
men komplimentære kapabiliteter
Løst koblet system

Miks av lokal
«buzz» og ekstra-lokale koblinger

I teori om regionale innovasjonssystemer vektlegges som nevnt samarbeid
mellom nærings- og kunnskapsaktører, eller med andre ord koblinger mellom kunnskapsproduserende og kunnskapsutnyttende delsystemer. Her er
diskusjonen om nærhet svært sentral. Mens regionale bedriftsnettverk og
næringsklynger gjerne er koblet sammen gjennom lokale produksjonssystemer og/eller med utgangspunkt i felles kunnskapsbaser, og dermed har en
viss nærhet geografisk og/eller kognitivt, kan regionale innovasjonssystemer
i større grad møte utfordringer med hensyn til nærhet. Mens dominerende
industriområder ofte har en syntetisk (ingeniør- og erfaringsbasert) kunnskapsbase, vil kunnskapsmiljøene (universiteter/høgskoler og forskningsinstitutter) i større grad ha en analytisk kunnskapsbase. Det er dermed klare utfordringer med problemer knyttet til for lite kognitiv nærhet (Njøs et al.
2013). Samtidig er kunnskapsmiljøer i større grad enn industrien geografisk
sentralisert, og avstand mellom aktørene som samarbeider kan skape utfordringer.
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2.6 – Samarbeid som innovasjonsdriver
Innovasjonslitteraturen har fokus på hvordan innovasjoner er et resultat av
samspill og relasjoner mellom aktører. Innovasjoner forstås som «kollektive
prestasjoner» (Aasen og Amundsen 2011; Van de Ven et al. 1999), eller som
«åpne» og «interaktive» prosesser (Chesbrough et al. 2006; Fagerberg et al.
2005). Det understrekes blant annet at innovasjon fremmes gjennom bedriftenes samarbeid med kunder, konkurrenter, konsulenter og ulike FoUinstitusjoner (Abelsen et al. 2013; Isaksen et al. 2008). Begrepene nettverk
og samarbeid brukes om hverandre og på ulike måter innenfor denne litteraturen, uten at forfattere nødvendigvis er særlig spesifikke på eventuelle forskjeller. Slik vi ser det er nettverk et relativt teoretisk ladet begrep, mens
samarbeid er tettere koblet opp mot praksis. Begrepene vil imidlertid i stor
grad bli benyttet synonymt i den videre gjennomgangen. Det er også viktig å
understreke at det finnes ulike typer samarbeid. Et hovedskille går mellom
formaliserte relasjoner, eller det som gjerne omtales som strategiske allianser, og de mer uformelle og løse koblingene mellom aktørene.

I dette avsnittet spør vi hvilke former for samarbeid som er innovasjonsdrivende ved at de
fremmer dynamikk og nytenkning.

Samarbeid mellom aktører sees altså på som en driver for innovasjon både
innenfor innovasjonslitteraturen og i innovasjonspolitikken. Det er imidlertid
ikke all type samarbeid som i like sterk grad fremmer innovasjon. I innovasjonslitteraturen hevdes det at det i første rekke er samarbeid mellom ulike
aktører som bidrar til innovasjon. Det er gjennom å koble ulike typer kunnskap, ulike perspektiver og ulike ressurser man fremmer kreativitet og nytenkning (Cooke 2012b). Likhet innebærer imidlertid at aktører har en tendens til å etablere nettverk med aktører med samme karakteristika som en
selv (Blau 1977). Dette ble først observert innenfor psykologisk orienterte
studier av nettverk mellom individer, men kan også relateres til analyser av
nettverk mellom organisasjoner eller bedrifter (Kilduff og Tsai 2003). Det at
den organisasjonen man samhandler med ligner ens egen, gjør samhandlingen enklere og bidrar potensielt til å redusere transaksjonskostnadene.
Flere av de klassiske bidragene innenfor nettverks- og innovasjonslitteratur framhever viktigheten av samarbeid mellom ulike typer aktører for få
til nytenkning. Granovetters (1974, 1985) idé om ”the strenght of weak ties”
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er ett eksempel. Han hevder at de tette, nære nettverkene, hvor aktører har
mye av sin samhandling, preges av en vesentlig grad av homogenisering når
det gjelder kunnskap og perspektiver, og at det først og fremst er gjennom de
svake båndene, som ofte er mot andre typer aktører, at individer tilføres ny
kunnskap. Granovetter fokuserer på individers sosiale nettverk, men disse
studiene har i stor grad influert analyser av bedriftsnettverk (Giuliani 2011).
Relatert til Granovetters postulat om svake og sterke bånd er Burts bidrag
om strukturelle hull (Burt 1992). Her er utgangspunktet at aktører har de
fleste av sine relasjoner i avgrensede nettverk hvor samhandlingen hyppig
gjentas. Det er ikke slike interne koblinger som i første rekke gir impulser til
innovasjon, men heller såkalte ”bridging” relasjoner mot andre relaterte
nettverk av aktører. Dette kan, som vist tidligere, kobles til skillet mellom
”bonding sosial kapital” og ”bridging sosial kapital” (se også kap.2.3) ”Bonding” sosial kapital er den nettverksressursen man finner blant aktører som
har samhandlet over tid, og hvor det er utviklet dyp tillit mellom aktørene,
mens bridging sosial kapital er relatert til mer sporadiske koblinger mot nye
aktører og nettverk. Bedrifter vil gjerne ha en tendens til å samhandle med
relativt like virksomheter, noe som kan legge grunnlaget for inkrementelle
innovasjoner. Som tidligere nevnt er det imidlertid koblinger mot aktører
som er ulike ens egen organisasjon som i første rekke skaper mer radikale
innovasjoner. Samhandling med nye og annerledes tenkende aktører er naturligvis også mer krevende enn å samhandle i homogene og tette nettverk
(Cooke 2012b).
Det er imidlertid viktig at aktørene ikke er for ulike. Da blir det vanskelig for dem å samhandle og lære av hverandre. I litteraturen er dette aspektet blant annet blitt belyst gjennom begrepet relatert variasjon (Boschma og
Frenken 2011; Frenken et al. 2007). Begrepet har særlig vært anvendt i studier av regioner og bransjer. Et hovedpoeng her er at det i regioner hvor det
er flere bransjer som ligger ganske nær hverandre kunnskapsmessig, vil kunne være betydelig grad av kompetanseflyt mellom bransjene. De vil altså
kunne lære av hverandre. Dersom regionen i hovedsak har bedrifter innenfor
urelaterte bransjer, dvs. at de i liten grad har noe felles, vil man i liten utstrekning kunne få til slik kunnskapsflyt (Isaksen 2013). Denne systemorienterte forståelsen av relatert variasjon sammenfaller med (Noteboom et al.
2007) sine aktørorienterte betraktninger rundt optimal kognitiv avstand.
Kognitiv avstand dreier seg her om ulikheter i aktørenes kunnskap og perspektiv. De argumenter for at utfordringene i et innovasjonssamarbeid er å
sette sammen partnere som representer en viss grad av kognitiv forskjellighet, samtidig som de ikke må være så ulike at de ikke evner å få til en felles
forståelse. Boschma (2005) sine diskusjoner om ulike typer nærhet som er
vist foran, er også relevant i denne sammenhengen. Både for lite og for mye
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nærhet (geografisk, institusjonell, kognitiv, sosial eller organisatorisk) kan
hemme kreativitet og innovasjon i samhandlingen.
Relateres denne diskusjonen til strategien for «Flere innovative
næringsmiljøer» så kan det noe unyansert hevdes at politikken bygger på en
idé om at samarbeid gir innovasjon, og at dess mer samarbeid det stimuleres
til, dess mer innovasjon oppnås. Ifølge Bye et al. (2013) er samarbeid blitt et
normativt utgangspunkt for de fleste av de norske virkemidlene for innovasjon. Det kan imidlertid hevdes at man ved utforming av slike virkemidler
bare i begrenset grad reflekterer rundt hvilke typer samarbeid det er som
fremmer innovasjon. Som nevnt ovenfor er det ifølge litteraturen først og
fremst samarbeid mellom aktører som er ulike, men som samtidig har noen
fellesnevnere, som i størst grad bidrar til innovasjon. I gitte tilfeller kan det
også tenkes at samarbeid faktisk kan hindre innovativ virksomhet. Særlig
samhandlingsprosesser som preges av for mye bonding sosial kapital, der aktørene er for like og tenker for likt, kan resultere i en teknologisk og kunnskapsmessig «innelåsing» (lock-in). Slik innelåsing kan både finne sted på
organisasjonsnivå, på nettverksnivå og på regionsnivå (Martin og Sunley
2006; Sydow et al. 2009). Bedrifter og nettverk som preges av slik innelåsing evner i liten grad å bevege seg utenfor etablerte baner eller «spor». De
har behov for å kobles opp mot nye og annerledes tenkende aktører for å
kunne bryte ut av disse sporene og iverksette mer innovativ praksis. For
næringsmiljøer som i liten grad har utviklet «pipelines» til eksterne kunnskapsmiljøer er det en reell fare for en slik innelåsing (Bathelt et al. 2004;
Fløysand og Jakobsen 2011).
Gjennomgående er det uansett viktig at samarbeidet fremmer dynamikk og nytenkning, og at det ikke har motsatt effekt. Vi vet at rivalisering
mellom aktører er en sentral driver for utvikling av næringsmiljøer
(Fløysand og Jakobsen 2002). Når innovasjonsvirkemidlene i sterk grad
vektlegger samarbeid og utvikling av tillit mellom aktørene, så kan dette
også svekke intern konkurranse som drivkraft. Det er viktig at virkemidlene
klarer å håndtere den samtidige forekomsten av samarbeid og konkurranse i
innovative næringsmiljøer, dvs. at man også må stimulere til rivalisering på
de områdene der det er hensiktsmessig. Et siste element som bør tas med i
en vurdering av samarbeid som drivkraft, er at man sikrer at samarbeidet har
et reelt innhold. Det vil være en fare for at det utvikles «tomme» samarbeid i
tilfeller hvor det eksempelvis er strategisk viktig for sentrale aktører i en region eller et næringsmiljø å vise at man deltar i samarbeidskonstellasjoner.
Et nærliggende eksempel vil være den forventningen som finnes om at FoUinstitusjoner i økende grad inngår i innovasjonssamarbeid med det regionale
næringslivet (Bye, et al. 2013). Her kan man ende opp med intensjonsavtaler
som mangler en reell forankring blant de deltakende aktørene.
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3. Innovasjon i næringsmiljøer
3.1 – Hva er et innovativt næringsmiljø?

I dette avsnittet spør vi hva et innovativt
næringsmiljø er, hvem aktørene er, hvor de
er lokalisert, hva som kopler dem sammen til
et miljø og hva som bidrar til at miljøene er
innovative.

Avgrensing av «innovativt næringsmiljø» ifølge Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har som delmål å utvikle flere innovative næringsmiljøer.
Her diskuteres hva som kan menes med dette begrepet. Vi tar utgangspunkt i
hvordan Innovasjon Norge avgrenser begrepet i sitt notat om ‘Flere innovative næringsmiljøer. Delstrategi 2012’. På side tre i notatet heter det at ‘Innovative næringsmiljøer er en samlebetegnelse for ulike typer allianser mellom nærings- og kunnskapsaktører, der aktørene samspiller ut fra felles interesser. Dette kan gi grunnlag for økt innovasjons- og omstillingsevne, økt
produktivitet og konkurransekraft’. Allianser kan ifølge Innovasjon Norge
være strukturert og organisert som en klynge forstått som en geografisk konsentrasjon av bedrifter og kunnskapsmiljøer som er koplet sammen, og som
kan inneholde en klyngeorganisasjon, det kan være et nettverk av bedrifter
og kunnskapsaktører, eller en organisert utviklingsprosess med en bredt
sammensatt gruppe av offentlige og private aktører.
En pilotsatsing i 2013 innen delmålet om flere innovative næringsmiljøer er kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer. Gjennom satsingen
tilbys støtte til prosjekter som forsterker kompetansen i bedrifter i regionale
næringsmiljøer gjennom samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner (Innovasjon Norge, Forslag til satsing: Kompetanseutvikling i regionale
næringsmiljøer. Versjon 3: 03.05.2013). Mer konkret skal satsingen bidra til
å mobilisere næringsaktører til a) økt satsing på kompetanseutvikling og forsterket samspill med utdanningsmiljøer, b) tilrettelegging for økt etter- og
videreutdanning i næringsmiljøet og c) tilrettelegging av relevante studietilbud for kandidatproduksjon.
Beskrivelsen av innovative næringsmiljøer viser at mange typer av fenomener samles under denne betegnelsen. Med bakgrunn i definisjonen av
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innovasjonssystem (kapittel 2.4) skal vi prøve å presisere nærmere hva som
kan forstås med innovative næringsmiljøer. Diskusjonen skal ta for seg hvem
som er aktører i slike miljøer, hvor aktørene er lokalisert, hva som kobler aktørene sammen i ‘miljøer’ og hva som bidrar til at miljøene er innovative.
Aktører i innovative næringsmiljøer
Notatet om ‘Flere innovative næringsmiljøer’ nevner tre typer av aktører:
bedrifter, kunnskapsmiljøer (eller –aktører) og offentlige aktører. Det bør
avklares nærmere hva som skal menes med hver av aktørene.
For at bedrifter skal inngå i miljøer eller ha noe nytte av å samarbeide,
er det vanlig å tenke seg at disse må ha noe til felles. Det kan være å delta i
samme verdikjede, være i samme næringssektor eller at de baserer seg på tilsvarende teknologi. Bedrifter som baserer seg på helt forskjellig kunnskap
og teknologi og bruker ulike innsatsfaktorer (dvs. har stor kognitiv distanse),
vil som regel ha lite nytte av hverandre. Nyere forskning hevder at bedrifter
og næringer som er såkalt relatert ulike har mest nytte av å samarbeide, f.
eks. Boschma og Frenken (2011). Hvis bedrifter kan omtrent det samme, har
de lite å lære av hverandre. Bedrifter som kan helt ulike ting, har på den annen side problemer med å utveksle erfaringer og kunnskap.
Forskning legger også vekt på at bedrifter kan ha nytte av andre bedrifter med ulike kunnskapsbaser (Manniche 2012). For eksempel kan nye,
forskningsintensive bedrifter (som spin-off fra forskningsmiljøer) ofte ha
vansker med å kommersialisere og industrialisere forskningsresultater. Samarbeid med bedrifter som for eksempel har erfaring med å sette opp produksjonslinjer, kan gjøre forskningsintensive bedrifter bedre i stand til å utnytte
forskningsresultater kommersielt (Karlsen et al. 2011). For å utgjøre ‘miljøer’ der det forgår flyt av kunnskap må bedrifter ha noe felles kunnskap, ha
komplementære kunnskapsbaser og/eller være del av samme verdikjede.
Den neste typen av aktører som nevnes er kunnskapsmiljøer. Disse
kan spenne over et stort register. Det omfatter 1) utdanningsinstitusjoner fra
videregåendeskoler til høgskoler og universiteter, 2) organisasjoner som
primært bidrar til å spre og anvende allerede kjent kunnskap, som konsulentbedrifter, i noen grad anvendte forskningsinstitutter og Teknologisk Institutt,
og 3) universitetsmiljøer og forskningsinstitutter som utvikler ny kunnskap.
Dette er aktører som har forskjellige roller for næringsutvikling. Det er også
aktører som har ulik betydning for ulike typer næringsliv. For forskningsintensive bedrifter3 vil særlig universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter
være sentrale når det gjelder å rekruttere høyt utdannet arbeidskraft og for
samarbeid på forskningsprosjekter. Bedrifter som baserer seg mer på erfa3

Disse kan avgrenses til bedrifter som primært benytter innovasjonsmåten STI (Science,
Technology, Innovation), jfr. (Jensen et al. 2007).
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ringsbasert kunnskap enn på egen forskning4 vil ha mest nytte av andre typer
kunnskapsaktører, blant annet videregående opplæring for rekruttering av
fagarbeidere og konsulenter og anvendte forskningsinstitutter for oppgradering av ulike aktiviteter (for eksempel styring av produksjon og verdikjeder).
Denne enkle inndelingen i bedrifter med forskjellige innovasjonsmåter viser
til lærdommen om at det ikke finnes for eksempel én type politikk (‘no onesize-fits-all’) som er relevant ‘overalt’: Bedrifter – og næringsmiljøer – er
forskjellige, og har blant annet behov for ulik støtte fra kunnskapsinfrastrukturen. Det kan derfor være viktig å avklare hvilke roller som ulike typer av
kunnskapsorganisasjoner skal ha i forskjellige typer av næringsmiljøer.
Den tredje og siste typen av aktører som nevnes av Innovasjon Norge
som deltakere i organiserte utviklingsprosesser, er offentlige aktører. Dette
kan også omfatte mange slags aktører. Kunnskapsaktørene nevnt foran er i
stor grad offentlige. Virkemiddelaktørene er det samme. Offentlige myndigheter utformer lover og reguleringer, som kan stimulere og i noen grad
tvinge bedrifter til endringer. Videre er offentlige aktører ofte viktige kunder
for private bedrifter. I alle tilfellene kan offentlige aktører spille en viktig
rolle for bedrifters innovasjonsprosesser, men på ulike måter.
Når det gjelder aktører bør Innovasjon Norge avklare om innovative
næringsmiljøer kan bestå av kun bedrifter eller om det også skal omfatte
kunnskapsorganisasjoner og/eller andre offentlige aktører. Videre bør det
avklares om næringsmiljøer kan omfatte hvilke som helst bedrifter, eller om
bedriftene skal ha noe til felles og hva det i så fall skal være. Til sist bør det
presiseres at kunnskapsorganisasjoner og offentlige aktører har ulike roller
for innovasjonsprosesser i bedrifter, og at rollene vil være forskjellige i for
eksempel forskningsbaserte og erfaringsbaserte næringsmiljøer, forstått som
miljøer der bedrifter domineres av henholdsvis STI- og DUIinnovasjonsmåten (Jensen, et al. 2007).
Lokalisering av aktører i innovative næringsmiljøer
Et neste sentralt spørsmål er hvor aktørene som inngår i et innovativt
næringsmiljø er lokalisert. Innovasjon Norge definerer i sitt notat en klynge
til en geografisk konsentrasjon av bedrifter og kunnskapsmiljøer. En tilsvarende henvisning til lokalisering av aktørene er ikke med i beskrivelsen av
nettverk og utviklingsprosess, som vel må bety at aktørene i denne typen
næringsmiljøer kan finnes over store avstander, dvs. ikke trenger å være
geografisk samlokaliserte. Det virker ved første øyekast rimelig, men kan likevel bli ganske forvirrende. Klynger kan bestå av nettverk av bedrifter og
kunnskapsaktører og ha organiserte utviklingsprosesser. Men hva hvis
4

Det er bedrifter som primært benytter innovasjonsmåten som omtales som Doing, Using, Interacting (DUI)
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klynger skal ha geografisk samlokaliserte aktører, mens blant annet nettverk
kan bestå av aktører spredt over store avstander?
Løsningen på dilemmaet er ikke å begrense innovative næringsmiljøer,
inkludert nettverk og utviklingsprosesser, til regionalt avgrensede innovative
miljøer. Mye forskning viser at innovative bedrifter som regel har, og behøver, kunnskapskoblinger utenfor sin egen region, se f. eks. Asheim og
Isaksen (2002). Det gjelder ikke minst forskningsintensive bedrifter som er
avhengige av å finne fram til den mest relevante og oppdaterte kunnskapen,
uavhengig av hvor kunnskapskilden er lokalisert. Forskning har vist at innovative bedrifter, og klynger, som regel henter ideer, informasjon og kunnskap både i og utenfor regionen der bedriftene er lokalisert. Det synspunktet
ble for noen år siden popularisert i begrepsparet local buzz og global pipeline (Bathelt, et al. 2004). Her er et viktig poeng at informasjon og kunnskap
hentes på ulike måter innen en region (gjennom local buzz) og utenfor regionen (gjennom global pipeline). Mye av informasjonen som bedrifter skaffer
regionalt får bedriften nærmest ‘gratis’ når den er lokalisert sammen med
andre tilsvarende bedrifter. Bedrifter kan få rask informasjon om nye versjoner av produkter og måter å produsere på hos konkurrenter, om innovative
ideer hos nyetablerte bedrifter, smarte løsninger hos leverandører og liknende gjennom å være lokalisert ‘der ting skjer’ i en bestemt næring. Den typen
kunnskap er langt vanskeligere å få tak i for bedrifter som er lokalisert helt
andre steder. Ideen med global pipeline er at bedrifter skaffer seg samarbeidspartnere andre steder og investerer i langsiktige relasjoner med disse,
dvs. bygger nettverk til faste partnere som kan være lokalisert på lang avstand.
Poenget er at nære og fjerne kunnskapskoblinger utfyller hverandre.
Innovative næringsmiljøer vil ofte ha behov for begge typene av koblinger,
men i ulik grad. Bedrifter i utkantområder er gjerne lokalisert i ‘tynne’, lokale næringsmiljøer i den forstand at det er få, om noen, andre bedrifter i samme næring, og få eller ingen høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter. Her er det lite eller ingen local buzz, for å bruke terminologien foran. Bedrifter løser mangel på lokalt næringsmiljø gjennom å bygge opp
bred kompetanse internt og/eller kople seg til kunnskapsaktører, kunder og
leverandører utenfor regionen5. Det er tatt hensyn til i satsingen på kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer. Denne satsingen kan omfatte
næringsmiljøer innenfor det distriktspolitiske virkeområdet eller inkludere
bedrifter innen virkeområdet, mens samarbeidende, høyere utdanningsinstitusjoner kan finnes både i og utenfor virkeområdet, endog i utlandet.

5

Det er blant annet vist gjennom en analyse av innovasjonsmønsteret blant industribedrifter i
Listerregonen i Vest-Agder (Isaksen 2013).
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For å følge Innovasjon Norges terminologi, må næringsmiljøet i slike
tilfeller forstås som bedriftenes nettverk av samarbeidspartnere som strekker
seg over store avstander. Det kan også bety at aktører i ‘tynne’ næringsmiljøer heller bør arbeide for å koble seg opp mot spesielt nasjonale samarbeidspartnere og klynger andre steder enn å forsøke å skape regionale klynger der det er få forutsetninger i form av komplementære, lokale bedrifter. I
‘tykke’ lokale næringsmiljøer vil mer av relevant informasjon og kunnskap
hentes fra nære samarbeidspartnere.
Denne diskusjonen peker på at innovative næringsmiljøer omfatter 1)
kunnskapsflyt blant en kjerne av samlokaliserte bedrifter, kunnskapsorganisasjoner og offentlige aktører og 2) formelle kunnskapskoblinger mellom regionale, nasjonale og internasjonale aktører.
Hva skaper et næringsmiljø?
Et neste spørsmål, som er noe berørt foran, er hvordan aktørene er koplet
sammen. Hvorfor snakker en om et næringsmiljø og ikke om for eksempel
samarbeidende bedrifter og kunnskapsaktører? Hva skaper et næringsmiljø?
I notatet ‘Flere innovative næringsmiljøer. Delstrategi 2014’ legges
vekten på samarbeidsrelasjoner, blant annet er det en strategisk ambisjon å
‘bidra til å utløse og forsterke effektive og målrettede samarbeidsrelasjoner’
(side 4). Samarbeid mellom aktører er helt sentralt ved innovasjonsprosesser,
og kanskje i stigende grad ettersom omfanget av «åpen» innovasjon har økt
(eller i hvert fall fått økt oppmerksomhet). En viktig lærdom fra innovasjonsforskningen er også at bedrifter nesten alltid innoverer i samarbeid med andre aktører, eller i hvert fall gjennom å hente og kople sammen ideer, informasjon og kunnskap fra flere ulike kilder, f. eks. Lundvall (2007).
Er det samarbeid som definerer et miljø? Viktige forløpere for klyngeforståelsen er begrepene industrielle distrikter og innovative miljøer. Begge
var konsentrert om geografiske sammenklumpinger av små og mellomstore
bedrifter der det var både samarbeid og konkurranse. Samarbeidet var forankret i noen historisk og regionalt spesifikke sosiale og kulturelle forhold
(Asheim 2000). Det er snakk om felles normer, spilleregler, erfaringer og
kunnskap blant lokale aktører, som reduserer usikkerheten ved samarbeid
om innovasjon mellom flere regionalt lokaliserte aktører. Aktører bygger
over tid gjensidig tillit til hverandre, noe som letter utveksling av kunnskap.
I denne forståelsen består et miljø av formelle og uformelle nettverk mellom
regionale aktører, der nettverkene er forankret i et sett med regionalt spesifikke spilleregler. Formelle nettverk og organiserte utviklingsprosesser vil da
ikke nødvendigvis utgjøre næringsmiljøer i utgangspunktet. Men disse kan
utvikles til innovative næringsmiljøer (uavhengig av geografisk lokalisering
av aktører som er med i miljøene) dersom det utvikles felles normer og spilleregler og uformell kontakt mellom aktørene. Skal vi ta denne forståelsen
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på alvor, så kan ikke næringsmiljøer opprettes bare gjennom å få til formelt
samarbeid og organiserte utviklingsprosesser mellom aktører, men næringsmiljøer kan utvikles over tid ut fra denne typen samarbeid. Bør dermed
næringsmiljø forstås som aktører som inngår i formelt og uformelt samarbeid som er forankret i felles normer og spilleregler?
Hva skaper innovasjon i næringsmiljøer?
Et siste punkt som må diskuteres, er hva som skaper innovasjon i næringsmiljøer. Det synes klart at samlokalisering av aktører og samarbeid mellom
aktører ikke fører til innovasjon i seg selv. Det kan stimulere til innovativ
aktivitet, men er ikke tilstrekkelige faktorer. Innovasjon krever aktører med
nye ideer og aktører som makter å føre ideene fram til produkter og tjenester
i et marked, eller som utvikler ideer til nye måter å framstille eller markedsføre produkter og tjenester på, eller nye måter å organisere aktivitet på.
Aktørene kan være entreprenører (en eller flere personer sammen) eller organisasjoner (bedrifter, forskningsinstitutter o.l.). For å være innovative
må aktørene i de fleste tilfeller besitte noe kunnskap som ikke er allment tilgjengelig. Innovasjoner har en nyhetsverdi, som betyr at innovatører må ha
noe unik kunnskap, eller være i stand til å kople kjent kunnskap på nye måter, eller utnytte kunnskap på nye måter. Utvikling og utnytting av kunnskap
er dermed et kjennetegn ved innovative næringsmiljøer.
Tett samarbeid og samordning mellom aktører innen et næringsmiljø
kan hemme kunnskapsutvikling, innovasjonsevne og innovasjonsaktivitet på
grunn av kognitiv innelåsing. Det kan skje når for eksempel samarbeidende
bedrifter over tid utvikler samme type kunnskap, eller når utdannings- og
forskningsinstitusjoner retter sin aktivitet hovedsakelig mot dominerende
næringer i en region. En risikerer da at aktører i næringsmiljøer har omtrent
tilsvarende kompetanse, noe som kan resultere i at disse har lite å lære av
hverandre. Det er situasjoner som kan lede til såkalt path extension, som betyr at næringslivet i et område blir stadig sterkere der området er sterkt fra
før, eller der det har noen spesielle fortrinn (Martin og Sunley 2006). En ytterligere styrking av tradisjonelle fortrinn er stort sett hensikten med klyngeprosjekter. Prosjektene skal legge forholdene bedre til rette for eksisterende
bedrifter slik at disse kan forbedre sin konkurranseevne gjennom stadige
forbedringer.
Det er imidlertid en fare med en slik utvikling, nærmere bestemt at
næringsmiljøer kan bli sterkt spesialiserte og låst fast i for eksempel én bestemt teknologisk utviklingsbane. Det er en fare særlig dersom det skjer større eksterne endringer i teknologi og markedsforhold, eller det blir økt konkurranse fra mer dynamiske konkurrenter andre steder. Bedriftene taper da
konkurransestyrke og markeder, arbeidsplasser forsvinner, og så videre.
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For å komme ut av en slik situasjon må næringsmiljøer fornye seg.
Litteraturen viser til to hovedmåter for fornyelse. Den minst omfattende fornyelsen (path renewal) skjer når bedrifter og næringer endrer aktivitet til å
framstille andre, men relaterte produkter og tjenester, eller framstille produkter på nye måter. Det er her et poeng at nye produkter o.l. bygger på eksisterende kunnskap og på kobling av eksisterende kunnskap.
Den mest omfattende fornyelsen betegnes som path creation, der det
etableres nye bedrifter i nye næringer for en region, eller bedrifter som framstiller nye versjoner av produkter eller kommer med helt nye måter å gjøre
ting på for regionen (Martin og Sunley 2006). Selv om aktiviteter er helt nye,
er likevel tanken at de bygger på eksisterende virksomheter i regionen. Men i
motsetning til path renewal som er basert på at eksisterende næringsliv fornyer seg, stammer path creation først og fremst fra kommersialisering av
forskningsaktivitet.
Basert på en slik forståelse bør innovative næringsmiljøer være i stand
til å stimulere til path renewal eller path creation. Det betyr at næringsmiljøene kan være innovative og omstillingsdyktige på lengre sikt.
Forsalg til definisjon av begrepet ‘innovativt næringsmiljø’
Innovative næringsmiljøer er et omfattende og uklart begrep slik det brukes
av Innovasjon Norge. I tillegg benyttes begrepet regionalt næringsmiljø uten
at innholdet i begrepet avklares.
Begrepet innovative næringsmiljøer er problematisk i forhold til andre
begreper. Mest brukt i litteraturen er næringsklynge og innovasjonssystem,
som kan avgrenses ut fra geografi, som blant annet regionale og nasjonale.
Én måte å skille mellom de to begrepene på er å avgrense regionale næringsklynger til bedriftsklynger, dvs. geografiske sammenklumpinger av like og
relaterte virksomheter som er knyttet sammen gjennom ulike former for lokalt samarbeid, kunnskapsflyt og konkurranse. Det synes å være forståelsen
av regionale næringsmiljøer i notatet om ‘Forslag til satsing: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer’. Regionale innovasjonssystemer kan forstås som en videreføring av klyngebegrepet. Som vist i punkt 2.4 består regionale innovasjonssystemer av to delsystemer: i) en regions bedrifter, som
kan utgjøre én eller flere klynger, men som også kan være ‘enslige bedrifter’
og ii) kunnskapsinfrastrukturen. I tillegg har offentlige aktører en rolle, særlig gjennom å stimulere flyt av kunnskap mellom de to delsystemene, blant
annet gjennom virkemiddelbruk og som eier av utdanningsinstitusjoner.
Denne forståelsen av regionalt innovasjonssystem sammenfaller i stor
grad med bruken av innovative næringsmiljøer i notater til Innovasjon Norge. Da kan kanskje like godt det innarbeidede begrepet regionalt innovasjonssystem benyttes? Men om innovative næringsmiljøer opprettholdes som
begrep, kan det avgrenses til å bestå av bedrifter, kunnskapsorganisasjoner
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og/eller offentlige aktører som inngår i langsiktig formelt og uformelt samarbeid om innovativ aktivitet basert på felles normer og spilleregler. Miljøet
stimulerer til utstrakt regional kunnskapsflyt, men har også kunnskapskoblinger til aktører utenfor regionen. Miljøet stimulerer innovasjonsprosesser i
bedrifter og organisasjoner, og har evne til omstilling og fornyelse av næringsstrukturen.

3.2 – Tynne vs. tykke regioner
Regioner er ulike på mange måter. Blant annet vil regioner ha ulikt omfang
av næringsvirksomhet, være dominert av ulike typer av næringer, ha ulikt
omfang av utdannings- og forskningsinstitusjoner, osv. Basert på kjennetegn
ved regioners næringer og kunnskapsinfrastruktur avgrenser vi nedenfor tre
forskjellige typer av regionale innovasjonssystemer. En slik gruppering får
fram at regionale innovasjonssystemer har behov for ulik type politikk for
styrke næringslivets innovasjonsevne og -aktivitet.

I dette avsnittet spør vi hva det er som gjør
regioner ulike som arenaer for innovasjonssamarbeid.

Noen regioner, som ofte finnes i mindre sentrale deler av et land, kjennetegnes av tynne innovasjonssystemer. Regioner har da få eller ingen næringsklynger, få kunnskapsorganisasjoner og lite regional kunnskapsflyt (Tödtling
og Trippl 2005). Resultatet vil ofte være et lite innovativt næringsliv. Politikk som foreslås i slike regioner er ofte å koble enkeltbedrifter med innovasjonsprosjekter til bedrifter og kunnskapsaktører utenfor regionen. Et viktig
perspektiv ved innovasjonssystemer er, som vist foran, at bedrifter som oftest henter ideer, informasjon og kunnskap fra andre aktører ved innovasjonsprosesser. Når det er mangel på relevante aktører lokalt, må bedrifter
som innoverer benytte kunnskapskilder og samarbeide med aktører utenfor
regionen. Dette perspektivet kan bety at strategien med å bygge regionale
næringsklynger kan ha lite for seg i tynne regioner dersom klyngepolitikken
avgrenses til først og fremst å stimulere regionalt samarbeid.
Andre regioner har mer omfattende næringsliv og en større kunnskapsinfrastruktur, og der omtales innovasjonssystemene som organisatorisk
tykke. Denne typen regioner kan igjen deles i to hovedtyper. Noen regioner,
som ofte er tradisjonelle industriområder med énn eller noen få dominerende
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bedrifter eller bransjer, kjennetegnes av spesialiserte innovasjonssystemer.
Dette er regioner som kan ha utviklet tett og langvarig samarbeid mellom
noen store bedrifter og videregående skoler, fagskoler, høgskoler og/eller
anvendte FoU-institutter i regionene. Det tette samarbeidet kan føre til at
næringsutviklingen blir ‘låst fast’ i stagnerende og krympende bransjer av
mangel på impulser utenfra, hvis det meste av ressurser, strategi og virkemidler rettes inn mot å opprettholde det tradisjonelle næringslivet. I spesialiserte regioner anses relevante næringspolitiske strategier å være å få inn bedrifter og kunnskapsorganisasjoner utenfra med annen type kunnskap og
perspektiver enn det som tradisjonelt har dominert i regionen, samt å knytte
bedrifter og kunnskapsorganisasjoner til aktører utenfor for å supplere de tette lokale nettverkene (Tödtling og Trippl 2005).
Andre ‘tykke’ regionale innovasjonssystemer har et mer variert
næringsliv og en større bredde av kunnskapsorganisasjoner, som ofte er tilfellet i større og sentrale regioner. Denne typen innovasjonssystemer anses å
ha gode forutsetninger for stadig fornyelse av næringslivet gjennom at nye
og eksisterende bedrifter kan skape nye produkter og tjenester gjennom å
kople sammen forskjellig, eksisterende kunnskap i en region. Innovasjonssystemer i storbyområder har imidlertid blitt omtalt som fragmenterte (op.
cit.): Regionene har mange og varierte bedrifter og organisasjoner, samtidig
som det kan være lite samarbeid og kunnskapsflyt mellom disse. I slike områder blir da en strategi i innovasjonspolitikken å stimulere til økt kontakt og
kunnskapsflyt mellom aktører i regionen.

3.3 – Regional ledelse
Innovasjon Norges delmål om «Flere innovative næringsmiljøer»
(Innovasjon Norge 2013) vil på et overordnet nivå i stor grad møtes av tilsvarende tenkning i regionene. Kommunale og fylkeskommunale plandokumenter inneholder gjerne strategier og målformuleringer som adresserer behov for økt innovasjon og vekst. Tilsvarende vil høgskoler og universiteter
ha strategier og målformuleringer som er i overenskomst med tenkning rundt
delmålet «Flere innovative næringsmiljøer». Universitetet i Agder har for
eksempel som ett av sine strategiske mål at [Universitetet] ”i samarbeid med
samfunn og arbeidsliv være en aktiv samfunnsaktør”6. For de regionene som
har vært aktive i forhold til å operasjonalisere VRI-partnerskapene, og har
integrert ”VRI-tenkning” i sine øvrige strategiske prioriteringer, vil også forståelsen av at innovasjon i en kunnskapsøkonomi henger sammen med regi-

6

http://www.uia.no/portaler/om_universitetet/visjon_og_strategi/universitetets_strategi2
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onale aktørers evne til å samspille med sine omgivelser, finne gjenklang
også i praktiske erfaringer.
Når det gjelder hvordan målet om å utvikle flere innovative næringsmiljøer skal nås, inneholder Innovasjon Norges delmål om flere innovative
næringsmiljøer formuleringer knyttet til at dette arbeidet skal ta utgangspunkt i naturlige prosesser, og man identifiserer også flere barrierer for å
realisere ulike former for samarbeid. For eksempel kan dette være mangelfull kunnskap om, informasjon om og vilje til samarbeid hos bedriftene, samt
ulike typer av institusjonelle barrierer og rasjonalitet mellom bedrifter og
FoU-aktører mv. I sitt strategidokument synliggjør Innovasjon Norge blant
annet at man planlegger å adressere disse utfordringene gjennom å gi informasjon om mulige gevinster og muligheter samt formidle gode opplegg for
organisering og ledelse av samarbeidstiltak (Innovasjon Norge 2013: 4).

I dette avsnittet spør vi om alle relevante utfordringer og barrierer som er endogene til
regionen i tilstrekkelig grad er identifisert.

I kapittel 3.4 adresseres statens og det nasjonale virkemiddelapparatets bidrag i forhold til å utvikle en enhetlig og regional differensiert regionalpolitikk (forhold som er eksogene til regionen). I dette avsnittet vil noen prosesser og strukturer som er endogene til regionene bli drøftet under overskriften
regional ledelse.
Tilstedeværelse av en type regional ledelse i norske regioner er viktig
i forhold til ambisjonen om å utvikle flere innovative næringsmiljøer, siden
den forteller noe om regionens selvstendige evne til å mobilisere regionale
utviklingsressurser bak en omforent og effektiv utviklingsstrategi. Det er videre en antakelse om at den relative betydningen av regional ledelse er en
invers funksjon av størrelsen og den institusjonelle tykkheten til regionen (jf.
kapittel 3.2). Dette vil ofte henge sammen med at institusjonelt tykke regioner vil ha komplementære FoU-institusjoner som server ulike typer av bedrifter, næringer og politikkområder, videre at tykke regioner ofte vil ha en
type historisk forankret organisk utviklingsdynamikk som kan virke koordinerende på aktør- og institusjonsadferd i regionene, uten at noen regionale
aktører har bidratt til å koordinere arbeidet. Til slutt er det slik at institusjonelt tykke regioner ofte har stort innslag av et nasjonalt og internasjonalt orientert næringsliv som henter innovasjonsinput i like stor eller større grad fra
nasjonale og internasjonale aktører som de regionale (Normann et al. 2013).
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Dette betyr ikke at ikke regional ledelse vil kunne ha en positiv effekt
i institusjonelt tykke regioner, men at disse regionene ikke på samme måte er
avhengig av regional ledelse som tilfellet kan være for de institusjonelt tynne
regionene. I de institusjonelt tynne regionene er man i større grad avhengig
av at enkeltaktørene og institusjonene lykkes. Premisset her er at man har
større mulighet til å lykkes hvis man evner å samarbeide om oppnåelse av
egne og felles mål. Det at utviklingsressursene er færre gjør at effektiv utnyttelse av dem betyr mye, og det er nettopp her et regionalt lederskap kan spille en viktig mobiliserende og koordinerende rolle.
1.1.2

Hva er regional ledelse?

Regional ledelse utøves i Norge i dag ikke formelt av én aktør, et aktørsett
eller en institusjon. Regionalt lederskap - ledelse og styring av regionale governance-prosesser-, kan skilles fra administrativ og politisk myndighetsutøvelse ved at den forutsettes utøvd på tvers av sektorer, institusjonsgrenser
og samfunnssfærer (Normann, et al. 2013). I Norge er det fylkeskommunene
som formelt er tiltenkt rollen som regionale ledere, ved at de er gitt ansvaret
for å ta lederskap i regionale partnerskap (Innst.S.nr.268 2001-2002), sette
dagsorden og identifisere problemstillinger knyttet til regional utvikling
(St.meld.nr.12 2006–2007), og være en ledende pådriver for å utnytte regionale og lokale fortrinn til regional utvikling innenfor og mellom næringsutvikling, forskning og utdanning (Meld.St.12 2011–2012: 34). Dette betyr
ikke at regionalt lederskap utøves på samme måte eller i samme omfang i
alle norske regioner, det betyr heller ikke at det er fylkeskommunen som i
praksis utøver det regionale lederskapet. Empiriske studier fra både norsk og
internasjonal kontekst viser at regionalt lederskap, på samme måte som regioner, er et svært forskjelligartet fenomen (Benneworth et al. 2007; Lyngstad
2003; Normann 2007; Sotarauta 2005; Sotarauta et al. 2012a, 2012b; Teräs
2008). I Norge finner vi eksempler både på et fraværende regionalt lederskap, at det utøves av den store bykommunen, hjørnesteinsbedriften, staten
eller fylkeskommunen (Hidle og Normann 2013; Normann 2013; Normann,
et al. 2013).
Regional ledelse kan i praksis også utøves på ulike måter, for eksempel som direkte nettverksstyring ved at for eksempel ordfører eller fylkesordfører personlig deltar i relevante styrer og utvalg hvor regionale utviklingsagendaer og strategier blir operasjonalisert. Det kan også utøves mer indirekte, for eksempel ved at ulike ønskede agendaer støttes og finansieres, og som
en form for metastyring der man bidrar til å utvikle regionale og integrerende strategier som setter institusjonelle og mentale rammer for det arbeidet
andre aktører og institusjoner skal utføre (Normann og Isaksen 2009, 2011).
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1.1.3

Regional ledelse av innovative næringsmiljøer

Regionalt lederskap spiller en nøkkelrolle i forhold til regional fornyelse og
omstilling ved at det kan gjøre regionen i stand til å identifisere og samles
om nye utviklingsspor og muligheter. Videre er det slik at et effektivt og bærekraftig regionalt lederskap som regel aldri er et soloprosjekt. Et effektivt
regionalt lederskap er avhengig av å ha gode relasjoner både vertikalt i styringskjeden (ref. multi-level governance, se kap. 3.4) og horisontalt i regionen (andre regionale institusjoner og aktører) (Sotarauta, et al. 2012a). Dette
betyr også at Innovasjon Norge som både nasjonal og regional virkemiddelaktør gjennom sin strategi om å utvikle innovative næringsmiljøer også potensielt bør/kan spille en nøkkelrolle i forhold til å bidra til å videreutvikle
og støtte et regionalt lederskap. Dette kan man for eksempel gjøre gjennom å
bidra til at nasjonalt virkemiddelapparat i større grad opptrer enhetlig og
samlet overfor regionene.
I forhold til strategien om utvikling av innovative næringsmiljøer vil
det derfor være formålstjenlig å i større grad enn det som er beskrevet i dag,
forsøke å forankre denne i et regionalt lederskap. Hvis man ikke lykkes med
å forankre strategien her, vil man risikere at strategien blir redusert til en tilleggsaktivitet som kan løpe parallelt med regionale initiativer så lenge det
finnes nasjonal finansiering. Hvis man lykkes med å forankre strategien hos
et regionalt lederskap, er det større sannsynlighet for at strategien om flere
innovative næringsmiljøer vil virke regionalt integrerende ved at den
samspiller og koordineres mot parallelle regionalt-, nasjonalt- og internasjonalt forankrede prosjekter, programmer, aktører og institusjoner.

3.4 – Multi-level governance
I underkapittel 3.3 så vi på en utfordring og barriere i forhold til å realisere
målet om flere innovative næringsmiljøer som var endogen til regionen under overskriften regional ledelse. Vi diskuterte her betydningen av at strategiene om flere innovative næringsmiljøer ble forankret i et regionalt lederskap. Vi så også at dette sannsynligvis var av særskilt stor betydning i de institusjonelt tynne regionene, som vi igjen ofte finner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.

I dette avsnittet spør vi om alle relevante utfordringer og barrierer som er eksogene til
regionen i tilstrekkelig grad er identifisert.
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Det regionale lederskapet vil, slik vi så i kapittel 3.3, kunne virke koordinerende og styrende i forhold til regionale samhandlingsprosesser. Den andre
rollen som det regionale lederskapet kan spille, er å kunne representere regionale interesser i relasjon til stortings- og regjeringsapparatet, den statlige
forvaltningen og det statlige virkemiddelapparatet. I slike tilfeller der relasjonen og interaksjonen mellom staten og regionen ikke er preget av formell
instruks eller lovregulert administrativ myndighetsutøvelse, vil relasjonen
stat-region kunne være preget av gjensidig kommunikasjon som igjen kan
bevege seg mellom å være lærende/dialogbasert og strategisk/forhandlingsbasert. I noen tilfeller vil det kunne være meningsfylt å beskrive relasjonen stat-region som en relasjon basert på en nettverkslogikk og
rasjonalitet (jf. kapittel 2.1). Nettverksrelasjoner vertikalt i styringskjeden
beskrives i faglitteraturen ofte med begrepet multi-level governance (Bache
og Flinders 2004; Eikeland 2013; Enderlein et al. 2010; Normann et al. 2008
May 27–29; Piattoni 2010).
1.1.4

Multi-level governance i den sektorielle staten7

Ett av forholdene som i stor grad utfordrer regionene og vanskeliggjør det
regionens evne og mulighet til å utvikle effektive og bærekraftige regionale
utviklingsstrategier, er knyttet til karakteristika ved den norske sektorielle
staten. Det er mange ulike dimensjoner ved og årsaker knyttet til dette. Ett
forhold ved dette som er svært relevant i forhold til utviklingen av innovative næringsmiljøer/regionale innovasjonssystemer er regionstilnærmingen innenfor forskningspolitikken, de såkalte statsregionene.
Statsregionene tilsvarer ofte departementer, direktorater, tilsyn, etater,
mv. sin territorielle organisering. Vi gjenfinner dem innenfor flere sektorer,
som for eksempel helse, kunnskap, samferdsel, justis, m.fl. Det er i Norge i
dag et sted mellom 40 og50 statsregioner, litt avhengig av hvilket prinsipp
man velger å inkludere ut fra. Farsund (2010) identifiserer 31 slike, og skiller mellom statsregioner med ansvar for infrastrukturforvaltning, tilsyn/kontroll og tjenesteyting/forvaltning. Noen regional-stat-institusjoner
som Avinor, Politiet og SIVA har inndelinger som er mindre enn fylket, andre, som for eksempel Fylkesmannen, Innovasjon Norge og NAV, følger en
fylkesvis inndeling. Kartene under, oppdatert per mars 2013, viser et utvalg
av statsregioner som har inndelinger i landsdelsregioner, og som antas å
være av særskilt betydning for utvikling av innovative næringsmiljøer/regionale innovasjonssystemer.

7

Deler av denne teksten er en bearbeiding av (Isaksen og Normann 2013).
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Figur 3.1: NFR og forskningsregioner
13 NFR-REGIONER
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Figur 3.2: VRI-regioner
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Av de 25 statsregionene som er tatt med i utvalget til Isaksen og Normann
(2013) er det kun to statsregioner Bufetat- og skatteregionene, foruten Fylkesmannen, Innovasjon Norge og NAV som følger fylkesinndelingen, som
har samme regioninndeling. Selv om vi forstår hvorfor det er funksjonelt at
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kystverket har en annen regioninndeling enn Statskog, er det ikke like intuitivt hvorfor IMDi og Bufetat er ulike, hvorfor skatt- og tollregioner er ulike,
eller hvorfor NFR og forskningsregioner er ulike, osv. Kartene gir derfor en
indikasjon på omfanget av statlig sektortenkning og/eller mangelen på oppmerksomhet mot regionale styrings- og koordineringsbehov.
I forhold til utvikling av innovative næringsmiljøer/regionale innovasjonssystemer er vi i særskilt grad opptatt av at det er samsvar mellom forvaltningsregionene og statsregioner knyttet til tunge politikkområder som
samferdsel og helse, for eksempel helseregioner, NAV-regioner og mestaregioner. Vi er også opptatt av at det er samsvar i det innovasjonspolitiske
virkemiddelapparatets territorielle organisering, for eksempel at det er samsvar mellom Innovasjon Norge, SIVA, RFF og NFR sin regioninndeling og
stats- og forvaltningsregionene.
VRI er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i
norske regioner, og har som overordnet målsetting å fremme innovasjon,
kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom regional samhandling og en
forsterket FoU-innsats i og for regionene. At heller ikke VRI-regionene samsvarer med NFR-regionene og forskningsregionene er derfor et talende bilde
på utfordringene. Mer generelt kan vi kanskje slå fast at mangelen på statlig
koordinering vanskeliggjør og reduserer evnen til og muligheten for å skape
ønsket synergi regionalt.

3.5 – Effekter av samarbeidsbaserte utviklingsprosesser
Mål og styringssystem i Innovasjon Norge (Nærings- og
Handelsdepartementet 2013), delmål 3 («Flere innovative næringsmiljøer»)
knytter effektmål til vekst i omsetning og lønnsomhet i bedriftene. Tilsvarende effektmål finnes i Program for klyngeutvikling, først og fremst for
NCE og GCE (programbeskrivelse 10. juni 2013). I dette delkapitlet diskuteres hvorvidt det er tilstrekkelig og hensiktsmessig å basere effektmålinger av
«Flere innovative næringsmiljøer» på tilsvarende indikatorer som i klyngeprogrammene, eller om det også er andre supplerende indikatorer som bør
vurderes.

I dette avsnittet spør vi hvordan effektene av
samarbeidsbaserte innovasjonsprosesser kan
måles og vurderes.
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I klyngelitteraturen finner vi et betydelig fokus på effekter av klyngesamarbeid. Et eksempel er Spencer et al. (2010) som i en artikkel i tidsskriftet Regional Studies identifiserer noen sentrale kilder til effektdata:


Eksisterende nasjonal eller regional næringsstatistikk, ofte klassifisert i
standardiserte næringskoder som det Europeiske NACE-systemet.



Spesialiserte nasjonale surveys (et eksempel kan være Innovasjons- og
FoU-undersøkelsen til SSB)



Surveys på bedriftsnivå spesielt designet og gjennomført av forskere

I en ny studie av innovasjonssamarbeid i norske regioner tar Jakobsen og
Lorentzen (2013) utgangspunkt i forståelsen av innovasjon som en interaktiv
prosess som ofte beskrives gjennom begreper som relasjoner, nettverk, samarbeid og kunnskapskilder. De peker videre på at det i innovasjonslitteraturen ofte refereres til begreper som nettverk (som de forstår som et mer teoretisk ladet begrep) og samarbeid (beskrevet som mer praksisorientert) uten at
eventuelle forskjeller diskuteres (se også kapittel 2 om et nettverksperspektiv
på innovasjonssamarbeid). Jakobsen og Lorentzen (ibid.) utvikler et analytisk rammeverk som bygger på noen teoretiske, og ifølge forfatterne komplimenterende, hovedretninger i studier av nettverk - transaksjonskostnadsteori, økonomisk sosiologi og evolusjonær økonomisk geografi (se kapittel 2 for
detaljer). Basert på gjennomgangen i dette kapittelet vil vi imidlertid utvide
dette med et fjerde perspektiv, nemlig studier om nettverksstyring (network
governance/-management). Denne firedelte inndelingen vil også danne utgangspunkt for vår litteraturoversikt over ulike perspektiver på virkninger og
effekter av samarbeidsorienterte utviklingsprosesser.
Tabell 3.1: Perspektiver på effekter av samarbeidsorienterte utviklingsprosesser.
Teoretisk
Referanse
perspektiv
Nettverksstyrin Klijn et al. (2010):
gs-studier
The impact of network management on
outcomes in governance networks.

Problemfokus

The findings show that the number of employed network management strategies has a
strong effect on perceived outcomes. The
few variations in the effect of four constructed types of network management strategies
found include exploring content, connecting,
arranging, and process agreements.
Edelenbos et al.
The research shows that more experienced
(2011): Managers in managers achieve good outcomes (trust and
Governance Netsubstantive outcome). However, the most
works: How to Reach important insight gained from this research is
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Good Outcomes?

Økonometriske Maggioni et al.
studier
(2007): Space versus
networks in the geography of innovation:
A European analysis.

Schilling og Phelps
(2007): Interfirm Collaboration Networks:
The Impact of LargeScale Network Structure on Firm Innovation.
Fitjar og Gjelsvik
(2012): Innovasjonsnettverk i norske
storbyklynger.

that network managers who employ a large
number of management activities in the management of their network achieve good outcomes.
Using two econometric techniques, we investigate the factors that determine patenting activity, distinguishing structural features, geographical and relational spillovers. In this
way, we are able to test whether hierarchical
relationships based on a-spatial networks between geographically distant excellence centres prevail over diffusive patterns based on
spatial contiguity.
[…] propose that firms embedded in alliance
networks that exhibit both high clustering
and high reach (short average path lengths to
a wide range of firms) will have greater innovative output than firms in networks that
do not exhibit these characteristics.

[…] funnene tyder på at tette regionale
klynger med utstrakt internt samarbeid i liten
grad bidrar til å fremme innovasjonsevnen i
bedriftene, med mindre man også klarer å
knytte kontakter med internasjonale partnere
enten ved direkte samarbeid eller gjennom
kontakt med internasjonalt orienterte forskningsmiljøer.
Sosiale og
Love og Roper
[…] the potentially important role of netinstitusjonelle (2001): Location and working and the characteristics of firms’ lostudier
network effects on in- cal operating environment in shaping their
novation success: ev- innovative activity […].
idence for UK, German and Irish manufacturing plants.
Ritter og Gemünden […] companies, which have close relation(2003): Network
ships with customers, suppliers, research incompetence: Its im- stitutions, and competitors are more likely to
pact on innovation
have higher product and process innovation
success and its ante- success. But why and how are these firms
cedents.
able to build up and use technology-oriented
interorganizational relationships, which give
them a competitive advantage? The authors
postulate that the underlying reason is a
company-specific ability to handle, use, and
exploit interorganizational relationships. We
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call this skill network competence.
Ahuja (2000): Collaboration Networks,
Structural Holes, and
Innovation: A Longitudinal Study.
Tsai og Ghoshal
(1998): Social Capital and Value Creation: The Role of
Intrafirm Networks.
EvolusjonsCrespo et al. (2014):
teoretiske stud- Lock-in or lock-out?
ier
How structural properties of knowledge
networks affect regional resilience.

Boschma og
Iammarino (2009):
Related Variety,
Trade Linkages, and
Regional Growth in
Italy.

[…] indicate support for the predictions on
direct and indirect ties, but in the interfirm
collaboration network, increasing structural
holes has a negative effect on innovation
[…].
Social interaction, a manifestation of the
structural dimension of social capital, and
trust, a manifestation of its relational dimension, were significantly related to the extent
of interunit resource exchange, which in turn
had a significant effect on product innovation.
[…] develops an evolutionary framework of
regional resilience with a primary focus on
the structural properties of local knowledge
networks. We conclude showing that policies
for regional resilience fit better with ex ante
regional diagnosis and targeted interventions
on particular missing links, rather than ex
post myopic applications of policies based on
an unconditional increase of network relational density.
The article also assesses the effects of the
breadth and relatedness of international trade
linkages on regional growth, since they may
bring new and related variety to a region.
Our analysis demonstrates that regional
growth is not affected by simply being well
connected to the outside world or having a
high variety of knowledge flowing into the
region. Rather, we found evidence of related
extraregional knowledge sparking
intersectoral learning across regions. When
the cognitive proximity between the
extraregional knowledge and the knowledge
base of a region is neither too small nor too
large, real learning opportunities are present,
and the external knowledge contributes to
growth in regional employment.

Mye tyder på at det det teoretiske og metodiske utgangspunktet preger vurderingene av effekter i de ulike studiene. Nettverkssyringsstudier vektlegger
betydningen av ulike styringsstrategier, økonometriske påviser statistiske
sammenhenger mellom ulike typer samarbeidsrelasjoner og innovasjon. So38
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siale/institusjonelle studier påviser betydningen av lokale sosiale relasjoner
og institusjonell kontekst for innovasjon, mens det evolusjonsteoretiske
perspektivet viser betydningen at historisk etablerte næringsstrukturer kan
prege ulike typer samarbeid, som igjen enten fremmer eller hemmer innovasjon og økonomisk utvikling. Samlet gir de ulike tilnærmingene et bredt og
helhetlig bilde av effekter av samarbeidsbaserte utviklingsprosesser.
Som vi tidligere har vært inne på vil en forståelse av «innovative
næringsmiljøer» som regionale innovasjonssystemer utfordre et ensidig fokus på bedriftenes prestasjoner. Utfordringen ligger i å utvikle gode effektmål basert på et systemperspektiv. Som tidligere omtalt vil et fokus på utbedring av «systemfeil» i arbeidet med utviklingen av et mer velfungerende
regionalt innovasjonssystem rette seg enten mot aktørbilde (enten det gjelder
manglende eller dårlig fungerende aktører som bedrifter og/eller kunnskapsorganisasjoner), problemer med liten utdanningskapasitet eller lite forskningsvirksomhet. Situasjonen kan også være slik at det er et tilfredsstillende
aktørbilde, men et dårlig fungerende innovasjonssystem med for eksempel
manglende kunnskapsflyt mellom aktørene.
I diskusjonene om «globale kunnskapsnav» i forskningsprosjektet «Et
kunnskapsbasert Norge» illustreres betydningen av kunnskapsutvikling i
næringene og kunnskapsflyt ytterligere. Reve og Sasson (2012) utvikler et
analytisk rammeverk basert på næringers kunnskapsmessige og eiermessige
attraktivitet. Næringsmessig attraktivitet er definert langs seks dimensjoner
(klynge-, utdannings-, talent-, forskning- og innovasjons-, eierskaps- og miljøattraktivitet) i den såkalte smaragdmodellen, og utgjør til sammen en
nærings kunnskapsallmenning. Attraktivitet knyttes her i stor grad opp til
nærings- og utdanningsmiljøenes evne til utvikling både hver for seg og i et
tett samspill.
Reve og Sassons forskningsprosjekt «Et kunnskapsbasert Norge» illustrerer en perspektivendring de siste 20 årene. Mens fokuset var på et Konkurransedyktig Norge i 1991 (Reve et al. 1992) og et Verdiskapende Norge i
2001 (Reve og Jakobsen 2001), er det kunnskap som står sentralt i 2011.
Analysene er utvidet til i større grad også å involvere utdannings- og forskningsmiljøenes betydning for næringenes utvikling. Dette er i tråd med det
perspektivet som man finner i teorier om innovasjonssystemer, der omgivelser og institusjonelle forhold vektlegges og innovasjoner ansees som integrerte i bredere samfunnsmessige sammenhenger. «Et kunnskapsbasert Norge» inviterer til et fokus på kunnskapsinnholdet i norske næringer med utgangspunkt i forståelsen av at det er kunnskapsressursen økonomisk utvikling og omstilling må baseres på fremover. Utfordringen for Innovasjon
Norges satsing på innovative næringsmiljøer vil i så måte være å finne frem
til effektindikatorer som måler endring og utvikling også på dette området,
altså den institusjonelle og kunnskapsmessige utviklingen i og rundt
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næringsmiljøene. Effektmål som for ensidig fokuserer på utvikling og endring i bedriftenes prestasjoner må derfor suppleres med effekter målt i FoUmiljøene knyttet til kunnskapsutvikling og næringsrelevans. FoU/utdanningsmiljøenes respons på sentrale regionale kunnskapsbehov gjennom oppbygging av relatert forskning og utdanning inngår dermed som klare
effekter av den systemorienterte innsatsen for flere innovative næringsmiljøer.
Utvikling av kapabiliteter og sosial kapital
Et annet supplerende effektmål kan knyttes til nettverksdannelser i innovative næringsmiljøer. I teori om sosial kapital forstått som interaksjon mellom
mennesker som gir produktive økonomiske resultater (Malecki 2012), fokuseres det på mobilisering av ressurser gjennom nettverksdannelser. Sosial
kapital kan altså også sees som en regional ressurs forstått som en dynamisk,
innovativ kapabilitet som kan forklare forskjeller i regional økonomisk utvikling (Malecki 2012; Pihkala et al. 2007). Ressursteori blir dermed også
anvendt i forhold til regionale miljøer, og ikke bare i forhold til enkeltbedrifter. Sosial kapital fremheves som den sentrale ressursen som muliggjør utnyttelsen av andre ressurser tilgjengelig i regionale næringsmiljøer. Det er
også kjent at sosial kapital ofte fremstår som en sentral forklaringsfaktor når
suksessrike klynger skal beskrives (Cooke et al. 2010).
Fra forskningsmiljøet ved Manchester Institute of Innovation Research fikk vi i 2012 to grundige NESTA (National Endowment for Science,
technology and the Arts) review-rapporter om funn fra evalueringer av innovasjonspolitiske intervensjoner. Den ene handler om effekter av klyngepolitikk (Uyarra og Ramlogan 2012), og den andre handler om effekter av politikk for utvikling av innovasjonsnettverk (Cunningham og Ramlogan 2012).
Uyarra og Ramlogan (2012) tar utgangspunkt i manglende dokumentasjon for at klyngepolitikk frembringer konkrete økonomiske resultater til
tross for svært mange studier av klyngeprosjekter og klyngeeffekter. De omtaler dette som et dokumentasjonsgap (evidence gap). Rapporten baseres på
tilgjengelige evalueringer og relatert akademisk litteratur for å rapportere om
virkninger og resultater, både myke og materielle, av klyngepolitikk. I evalueringene finner de at klyngepolitikken gir de nødvendige ressursene og
rammeverket for å fremme potensialet for innovasjon hos ulike interessegrupper. Samtidig viser de ulike evalueringene at det ikke er en klar og entydig dokumentasjon av at klynger på lang sikt klarer å generere sterk og bærekraftig påvirkning på innovasjon, produktivitet eller sysselsetting.
Cunningham og Ramlogan (2012) undersøker dokumentasjonen om
forholdet mellom offentlig støtte til nettverksutvikling og virkningen på innovasjon. De peker på at kompleksiteten i nettverk og mangfoldet av motivasjoner, begrunnelser, aktiviteter, utganger, resultater og effekter gjør opp40
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gaven med evaluering svært vanskelig. Det fokuseres derfor ofte på bestemte
aspekter av nettverket. I rapporten oppsummeres en rekke sentrale funn fra
analysen av evalueringene. Det vises til at nettverk kan ha en svært positiv
effekt på læringsprosesser og utvikling av ferdighetsnivåer, samtidig som det
er vanskelig, på grunn av mangfoldet og kompleksiteten i ulike nettverksformer, å forklare om og hvordan nettverk bidrar til innovasjon. Det vil føre
for langt å gjengi de to nevnte rapportene mer utfyllende. I denne sammenhengen skal vi nøye oss med å bruke dem som illustrasjoner på de dilemmaene evalueringer av innovasjonssamarbeid står overfor. På den ene siden kan
evalueringene dokumentere viktige positive effekter, som strukturelle og relasjonelle nettverkseffekter av de innovasjonspolitiske virkemidlene for utvikling av innovasjonssamarbeid, mens det på den andre siden er svært
vanskelig å dokumentere langtidseffekter og tydelige økonomiske effekter. I
tillegg er det, pga. mangfoldet i praksiser og kontekster, vanskelig å gi klare
og entydige svar på om og hvordan samarbeid i nettverk fremmer innovasjon.

41

Agderforskning

4. Innovasjon i klynger
4.1 – Hva er en klynge?
Klyngeteorien har fått stort gjennomslag hos forskere, bedriftsledere, politikere og politikkutformere. Teorien brukes til å studere viktige sider ved
næringsutviklingen (se f.eks. Reve og Sasson (2012)) og som grunnlag for
utforming av politikk som skal styrke næringslivet i et land, en region eller
en kommune. Teorien baseres på synspunktet om at klynger har noen egenskaper som bidrar til å styrke innovasjonsevnen og konkurransestyrken til
bedrifter som er med i klynger. Med bakgrunn i dette synspunktet er målsettingen med klyngepolitikk å skape nye klynger, eller å bidra til å utvikle eksisterende klynger på ulike måter.

I dette avsnittet spør vi hvilke dimensjoner
som er relevante og nødvendige for at en
gruppering av bedrifter og samarbeidspartnere skal kunne beskrives som en regional
klynge.

Teorien om næringsklynger knyttes først og fremst til den amerikanske professoren Michael Porter. Teorien har mange opphavsmenn, men Porter var
sentral i å utforme, og ikke minst i å popularisere, klyngeteorien fra 1990tallet.
Nasjonale klynger
Utgangspunktet for utforming av klyngeteorien er hos Porter en interesse for
foretaksstrategi, særlig studier av hvordan bedrifter kan konkurrere internasjonalt. På 1980-tallet studerte Porter sammen med kolleger hva som gjør et
lands virksomheter og næringer konkurransedyktige i globale markeder. Disse studiene ledet til teorien om klynger, først om nasjonale næringsklynger
(Porter 1990), deretter regionale klynger (Porter 1998). Nasjonale klynger er
bedrifter og næringer i et land som er koplet sammen på ulike måter; særlig
gjennom vare- og tjenestestrømmer, kunnskapskoblinger og felles arbeidsmarked for noen faggrupper. Kunnskapsutvikling og innovasjoner drives
fram i samspillet mellom aktører innenfor denne klyngen.
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Diamanten og smaragden
Sentralt i klyngeteorien er den såkalte ‘diamanten’ til Porter (1990: 72), som
beskriver fire forhold i et land (og en region) som kan fremme eller hemme
dannelsen av internasjonal konkurransestyrke for bedrifter i bestemte
næringer.
De fire forholdene er for det første faktorforhold. Dette er produksjonsfaktorer som opplært arbeidskraft, naturressurser, kapital og infrastruktur som er nødvendig for å konkurrere i ulike næringer. Viktige faktorer er
skapt gjennom en historisk utvikling.
Dernest kommer etterspørselsforhold som viser omfang og kvalitet på
innenlandsk etterspørsel etter en nærings produkter og tjenester. Særlig viktig er avanserte og krevende, nasjonale kunder for å stimulere innovasjoner.
Her er det verdt å merke seg at mye av Porters empiriske basis er USA, som
har en stor og variert innenlandsk etterspørsel, mens konsentrasjonen om nasjonale kunder ikke trenger å være like relevant for alle næringer i små land.
Et tredje forhold i diamanten er relaterte og støttende næringer. Blant
annet vil leverandører som er internasjonalt konkurransedyktige gi lave
kostnader, høy kvalitet og nye løsninger på leveranser til andre innenlandske
næringer. Til sist kommer sterk innenlandsk konkurranse som presser bedrifter til innovasjon og fremmer konkurransestyrke i en næring.
Reve og Sasson (2012) viderefører perspektivet med næringsklynger i
begrepet globale kunnskapsnav, som er ‘næringsklynger hvor et flertall av de
store aktørene har plassert sine «centres og excellence»’ (s. 37). Globale
kunnskapsnav er i stand til å trekke til seg kompetanse utenfra for å konkurrere i et globalt marked. Hos Reve og Sasson (2012) ‘defineres et lands eller
en regions attraktivitet ut fra dens evne til å tiltrekke seg bedrifter innen globale næringer. Land og regioner konkurrerer om å være den mest attraktive
lokalisering for globale kunnskapsbedrifter’ (s. 23).
Ut fra en slik tankegang legger Reve og Sasson (2012) vekt på seks
dimensjoner ved næringsmessig attraktivitet, som de betegner «smaragdmodellen». Foruten klyngeattraktivitet, framheves attraktivitet innen utdanning
(spesialisert utdanning for næringen som dominerer i klyngen), for talenter
(høyt kvalifisert arbeidskraft), innen forskning og utvikling (andel av FoU i
bestemte næringer), innen eierskap (kompetent eierskap) og innen miljø
(næringers evne til å møte fremtidens miljø og klimakrav).
Regionale klynger
De regionale næringsklyngene har imidlertid fått spesielt stor oppmerksomhet innen analyser av næringslivet og ved politikkutforming, med eksempel
fra Arena- og NCE-programmene. Det er likevel viktig å ha in mente at Porter opprinnelig avgrenset nasjonale klynger som et ledd i å analysere ‘the
competetive advantage of nations’ (Porter 1990). Ut fra klyngeteorien skulle
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det dermed ikke være grunn til å utelate (potensielle) klynger som strekker
seg over større geografiske avstander enn regionen fra klyngepolitikken.
Porter (1998) avgrenser regionale næringsklynger til geografiske konsentrasjoner av bedrifter og institusjoner som er knyttet sammen på ulike
måter. Med institusjoner mener Porter offentlige og andre organisasjoner
som bidrar med spesialisert kursing, utdanning, informasjon, forskning og
tekniske støttefunksjoner.
En annen definisjon som har fått oppmerksomhet er avgrensingen av
‘virkelige klynger’ (true clusters) hos (Malmberg og Power 2006: 57). De to
forfatterne mener at en streng definisjon av klynger kan omfatte fire kriterier. De to første kriteriene på virkelige klynger i denne definisjonen finner en
i nesten all litteratur som avgrenser regionale klynger, og disse sammenfaller
med definisjonen hos Porter (1998): Regionale klynger skal for det første
omfatte flere bedrifter i samme næring, i samme verdikjede, innenfor samme
teknologiske område eller lignende i et mindre geografisk område. Det geografiske området avgrenses ofte til en arbeidsmarkedsregion.Det andre kriteriet sier at det ikke er nok at mange noenlunde like bedrifter er samlet i
samme område, bedriftene må ha noe med hverandre å gjøre, for eksempel at
det foregår flyt av produkter, ideer og kunnskap mellom lokale bedrifter.
Kriterium nummer tre i avgrensingen av ‘virkelige klynger’ er at sentrale aktører i klyngene, som vil være bedriftsledere i sentrale bedrifter og ledere i andre viktige organisasjoner, har erkjent at de er i samme båt gjennom
å være en del av klyngen. Aktørene ser at egenskaper i klyngen har betydning for konkurransestyrken til virksomhetene på ulike måter. Sentrale aktører har også utviklet noe felles forståelse som fremmer samarbeid og felles
handlinger. Det er snakk om at personer går sammen om å utforme noen
handlinger som skal styrke klyngen som sådan.
Det siste kriteriet er at klyngen skal være vellykket (innovativ, konkurransedyktig) på en eller annen måte. Dette kriteriet kan ikke gjelde allment. Klynger kan oppleve stagnasjon og tap av arbeidsplasser, og tidligere
dynamiske klynger har forsvunnet. Likevel må klynger i hvert fall ha hatt
vekst i en viss periode siden det har oppstått en geografisk konsentrasjon av
like og relaterte bedrifter i et område. Dette siste kriteriet viser til at klynger
har en bestemt livssyklus.

4.2 – Klyngers livssyklus
Regionale næringsklynger kan følge en utvikling som består av fire faser: 1)
etablering av de første virksomhetene i en næring i et område, 2) vekst i antall virksomheter og arbeidsplasser, 3) modning i form av utvikling av ulike
institusjoner som bidrar til samarbeid og kunnskapsflyt mellom virksomheter
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i klyngen og 4) tilbakegang, som blant annet vises i færre bedrifter og arbeidsplasser, eller fornyelse og ny vekst i klyngen (Isaksen 2011).
En slik livssyklus er ikke forutbestemt. Klynger er ulike; noen kommer ikke til vekstperioden, andre fornyes stadig, og så videre (Martin og
Sunley 2011). Tilnærmingen med klyngers livssyklus er likevel nyttig. Den
viser blant annet til at klynger har behov for ulik politikk og ulik styring av
klyngeprosjekter avhengig av hvor modne klyngene er (Normann og Fosse
2013). Dette er langt på vei innarbeidet i porteføljen til Innovasjon Norge i
og med arbeidsdelingen mellom Arena- og NCE-programmene.

I dette avsnittet spør vi hva som typisk kjennetegner en klynges livssyklus, og hvilke livsfaser
den gjennomgår.

Den første fasen i klyngers livssyklus diskuteres mye. Spesielt diskuteres
spørsmål om hvordan klynger starter opp, hvorfor klynger vokser fram på
bestemte steder og om klynger kan skapes gjennom politikk. Det er to hovedsvar på de to første spørsmålene: Det første er at tilfeldigheter avgjør
hvorfor klynger vokser fram på bestemte steder, og hvordan de første bedriftsetableringene foregår. Det kan eksistere såkalte ‘windows of locational
opportunities’ for nye næringer i visse tidsperioder (Storper og Walker
1989). Tanken er at nye næringer ikke har behov for produksjonsfaktorene
som finnes i etablerte næringsområder. I slike områder kan heller eksisterende kunnskap, tradisjonelle praksiser og stivbente fagforeninger hemme
framveksten av nye næringer som kommer med nye måter å gjøre ting på.
Mange områder utgjør dermed mulige lokaliseringssteder og hvis nye
næringer har betydelig fortjeneste kan de også skape sine egne produksjonsbetingelser på nye steder.
Den andre hovedforklaringen på framvekst av nye klynger er at disse
baseres på etablerte næringer gjennom såkalt ‘regional branching’ (Boschma
og Frenken 2011). Nye bedrifter vokser fram fra etablert kompetanse, og
ofte gjennom kobling av ulike typer kompetanse. I denne forklaringen er det
mindre rom for tilfeldigheter: Nye næringer vokser ut av eksisterende aktiviteter, og ofte gjennom spin-off av nye virksomheter.
Hvis den første forklaringen legges til grunn, er det få muligheter for å
stimulere oppstart av klynger gjennom politikk. Klynger vokser fram tilfeldig, og det er mest aktuelt å følge Porters råd om å støtte klynger der ‘some
seeds of a cluster should have already passed a market test’ (Porter 1998:
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89). I det andre tilfellet er det større rom for politikk, blant annet for å støtte
framvekst av ny aktivitet i stagnerende næringsområder.
De to neste fasene med vekst og modning kjennetegnes av stadig
økende aktivitet som skaper gunstige lokaliseringsfaktorer og støttende institusjoner. Utviklingen fører typisk til flere bedrifter i den dominerende
næringen i en klynge og flere leverandører og servicebedrifter. Det er etableringer både fra lokale entreprenører og innflytting av virksomheter utenfra.
Det kan utvikles utdanningstilbud og FoU-aktivitet etter behov i næringen,
venturekapital kan komme til, og klyngeorganisasjoner etableres. Modne
klynger kjennetegnes også av felles normer og konvensjoner blant aktører,
noe som fremmer uformelt samarbeid og som reduserer usikkerhet ved innovasjonsaktivitet. Modne klynger er i sum ‘organisasjonstette’ og utgjør fungerende regionale innovasjonssystemer.
Litteraturen er imidlertid opptatt av at modne klynger kan stagnere og
oppleve tilbakegang pga. negativ ‘lock-in’, se f. eks. Hassink (2010). Nedgang i modne klynger tilskrives tre hovedtyper av forklaringer. Den første er
at en klynge kan domineres av stagnerende eller krympende næringer, dvs. at
utviklingen i klynger følger den generelle utviklingen i en eller flere næringer. En annen årsak kan være forhold internt i klyngen som hindrer omstillinger, som tette lokale bånd som hemmer innhenting av nye impulser og
kunnskap, mangel på lokal konkurranse, et regionalt innovasjonssystem som
hovedsakelig støtter eksisterende næringer, og virkemidler som først og
fremst settes inn for å bevare bestående næringer. En tredje forklaring er
større endringer i markeder og teknologi som klyngebedrifter ikke makter å
svare på.
Det finnes imidlertid eksempler på modne klynger som fornyes. Fornyelse kan skje når sentrale bedrifter i klyngen endrer produktspekter, for
eksempel fremstiller produkter og tjenester med høyere verdiskaping og mer
kunnskapsinnhold, eller endrer produksjonsteknologi eller organisasjonsmåte. Slik fornyelse fremmes hvis klyngen er del av et fungerende regionalt innovasjonssystem, har eksterne kunnskapskoblinger og har variasjon i kunnskapsbaser.
Kapittel 4.2 har vist at ulike faktorer bidrar til vekst i ulike livsfaser
for klynger. Det kan kanskje gi grunnlag for å vurdere en tydeligere typologi
av klyngeprogrammer i Innovasjon Norge, for eksempel en tredeling som
skal bidra til 1) framvekst av nye klynger i nye næringer (path creation), 2)
styrking av aktiviteten i eksisterende klynger (path extension) og 3) revitalisering av modne og stagnerende klynger (path renewal).
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4.4 – Drivere for klyngeutvikling
Kjernen i klyngeteorien er at klynger som fungerer kan stimulere innovasjonsevnen og innovasjonsaktiviteten til virksomheter som er med i klyngen.
Det er viktig å ha med seg at klynger ikke nødvendigvis leder til mer innovasjon, konkurransestyrke og vekst for klyngedeltakere. Det avhenger av at
klynger har noen bestemte egenskaper, eller oppgraderingsmekanismer
(Reve og Jakobsen 2001) som på ulike måter bidrar til at bedrifter forsterker
sin konkurranseevne. Tiltak for å styrke klynger kan ta utgangspunkt i hva
som kreves for å styrke oppgraderingsmekanismer.

I dette avsnittet spør vi hvilke forhold som typisk vil fremme en klynges utvikling.

En første oppgraderingsmekanisme, komplementaritet, består i at bedrifter
sammen opparbeider noen felles innsatsfaktorer, kanskje særlig opplært arbeidskraft og spesialiserte leverandører av ulik type. Bedriftene behøver ikke
å samarbeide om å opparbeide innsatsfaktorene, det er heller slik at bedrifter
drar nytte av aktivitet som skjer i andre tilsvarende bedrifter i samme område. For noen bedrifter vil det å få tak i gode fagfolk med erfaring fra liknende aktivitet være viktig, for forskningstunge bedrifter er tilgang på folk med
kompetanse på forskning og utvikling sentralt.
I det hele tatt kan en klynge være et område der mye spesialisert
kunnskap utvikles og deles, og kunnskapsspredning er den andre oppgraderingsmekanismen. Når virksomheter spesialiserer seg og driver med det
samme over lang tid, kan det gi grunnlag for utvikling av ny kunnskap – dersom ikke aktørene blir for fastlåste i gamle vaner. Ny kunnskap kan oppstå
der det finnes mye spesialisert kunnskap fra før, og det er gode vilkår for
kunnskapsflyt i regionale klynger. Kunnskap spres på ulike måter; både
gjennom mange uformelle kanaler og mer formelt organisert samarbeid. Ikke
minst spres kunnskap når arbeidstakere bytter arbeidsplass. Kunnskap kan
også spres gjennom formelle og uformelle møteplasser og gjennom formelt
samarbeid mellom bedrifter. Det er imidlertid verdt å merke seg at oppgradering kan forekomme i klynger uten at klyngebedrifter har nært samarbeid
med hverandre.
Det er også tilfelle med den tredje oppgraderingsmekanismen, som er
innovasjonspress. Innovasjonspress består i at et område har flere bedrifter
med samme type produkter eller tjenester som gjennom konkurranse kan
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presse hverandre til å bli stadig bedre. Mange bedrifter vil oppleve konkurranse og innovasjonspress fra virksomheter andre steder i landet eller i verden heller enn fra lokale konkurrenter. Det er imidlertid et poeng at innovasjonspresset forsterkes når konkurrenter ligger geografisk nær hverandre, når
de har samme lønnsnivå og ellers omtrent like ytre vilkår. Hvis en bedrift for
eksempel stadig taper anbud til en annen lokal bedrift, må det skyldes at
‘vinnerbedriften’ gjør noen ting smartere og bedre, og ‘taperen’ kan raskt
skaffe seg noe informasjon om hva ‘vinnerbedriften’ driver med når avstanden er kort.

4.5 – Klyngebegrepets elastisitet og relevans

I dette avsnittet spør vi hvordan det «tradisjonelle» klyngebergrepet utfordres av nye
satsinger som innovative næringsmiljøer og
GCE-klynger.

Vi har så langt drøftet hva som kjennetegner regionale næringsklynger. Vi
har sett at klynger er ulike, eksempelvis i forhold til hvordan de har oppstått
og hva som er dominerende kunnskapsbase. Noen klynger oppstår “naturlig”, mens andre er sterkere koblet til politiske strategier, offentlige klyngeprogram eller sentrale stakeholders sine ønsker om å “skape” klynger
(Fløysand et al. 2012). Det er også slik at noen klynger domineres av en syntetisk kunnskapsbase, mens andre har sterkere innslag av en analytisk kunnskapsbase. I de sistnevnte næringsklyngene vil gjerne FoU-institusjoner og
forskning ha en mer sentral posisjon. Michael Porters (2000) opprinnelige,
og svært mye siterte, definisjon av næringsklynger, er relativt åpen og elastisk. Porter definerer regionale næringklynger som:
«…geographic concentration of interconnected companies, specialized suppliers, service provides, firm in related industries, and associated institutions
(e.g. universities, standards agencies, trade associations) in a particular field
that compete but also cooperate» (Porter 2000: 15).

Oversatt til praktisk politikk har dette resultert i et fokus mot regionalt avgrensede og relativt spesialiserte næringsmiljøer. I en bred gjennomgang av
internasjonale klyngeinitiativer gjennomført i 2003, hevder Sölvell et al.
(2003: 10) at slike initiativer «…tend to have a narrow geographical focus».
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Det finnes naturlige klyngeinitiativer som avviker fra dette, men hovedtendensen har vært fokuset mot det regionale og det relativt spesialiserte.
De siste årene har debatten rundt hva næringsklynger egentlig er intensivert i styrke. Innenfor akademia har mye av diskusjonen dreid seg om
hva som skal være klyngens geografiske utstrekning (scale) og hvor bredt
(næringsmessig) klyngen skal defineres (scope). Både hvordan bedrifter i realiteten opptrer og hva som er våre ideer om klynger, vil kunne påvirke denne debatten. Det kan følgelig hevdes at næringsklynger både har en materiell
dimensjon, som handler om den konkrete samlokaliseringen av aktører og
samhandlingen/rivaliseringen mellom dem, og en diskursiv dimensjon, som
blant annet går på klynge som idé («næringsklynger bidrar til innovasjon og
vekst»), rasjonaler for klyngepolitikken og hvilke representasjoner involverte aktører knytter til klyngene. Vår forståelse av klyngebegrepet influeres
altså ikke bare av den pågående diskursen innenfor akademia og innenfor
politikkfeltet rundt hva klynger egentlig er, men også av klyngepolitikkens
utforming og av bedriftenes praksiser. En Actor network theory-inspirert
forståelse av klynge som «aktant» forsøker å fange dette samspillet mellom
den materielle og den diskursive klyngedimensjonen (Fløysand, et al. 2012).
Relatert til denne diskusjonen er det også viktig å være bevisst på ulikheten
mellom klynge som et empirisk observerbart fenomen, og et klyngeprosjekt,
dvs. et tiltak, gjerne politisk initiert, for å styrke utviklingen i en framvoksende eller etablert næringsklynge. Vårt hovedfokus i den videre gjennomgangen er politikkdimensjonen, dvs. utformingen av slike klyngeprosjekter.
Utfallet av de pågående diskursene, både innenfor akademia og innenfor politikkområdet, om hva en klynge er og hva den skal være, er at vår forståelse av næringsklynger utfordres (Uyarra og Ramlogan 2012). Den noe
uavklarte akademiske diskursen om definisjonen på klynger gir også et økt
handlingsrom for klyngepolitikken. Med andre ord er det en betydelig åpning for at klyngebegrepet «strekkes» når det operasjonaliseres til praktisk
klyngepolitikk. Denne strekkingen går både på klyngens skala og på klyngens bredde. Når vi i den videre diskusjonen ser denne utviklingen opp mot
Innovasjon Norges strategi om «Flere innovative næringsmiljøer», og da
særlig deres utvikling av et «Nytt helhetlig klyngeprogram», er det en slik
strekking av klyngebegrepet og implikasjoner av dette vi vil fokusere på.
Når det gjelder en klynges skala så har altså kjerneideen vært at geografisk nærhet er viktig for samhandling og innovasjon. Samtidig blir det i
den teoretiske debatten rundt næringsklynger understreket at også klyngeeksterne relasjoner bidrar til innovasjon, eksempelvis gjennom begreper som
«pipelines» (Bathelt, et al. 2004) og «multiple embededness» (Zucchella
2006). Innenfor «Nytt helhetlig klyngeprogram» er det et sterkt fokus mot
slike ekstraregionale koblinger. Dette gjelder særlig innenfor NCEprogrammet, og i enda sterkere grad innenfor det nye GCE-programmet.
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«Kunnskapssamarbeid og global posisjonering» blir her trukket fram som en
av fire moduler for disse klyngeprogrammene, og i GCE-programmet er dette også en obligatorisk modul. I praksis innebærer det at fokuset for prosjektene flyttes fra det å utvikle samhandling innenfor den regionale klyngen
(dvs. modulen «Klyngeutvikling») til å vektlegge nasjonal og internasjonal
posisjonering. Et klyngeprosjekt kan da basere seg på en såkalt «hub strategi» (Njøs et al. 2014). Dette innebærer at prosjektet har en sentral hub/nav,
som gjerne er den opprinnelige regionale klyngen, og en rekke tilkoblede satellitter (samarbeidspartnere) i relevante kunnskapsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Utfordringen for prosjektet vil da være å sikre god kunnskapsflyt mellom de involverte aktørene. Slike klyngeprosjekters geografiske konfigurasjon vil følgelig være svært forskjellig fra det vi tradisjonelt forbinder
med en regional næringsklynge.
Spørsmålet er så i hvilken grad diskursen innenfor etablert klyngeteori
kan gi oss innspill til en forståelse av hvordan man på best mulig måte skal
implementere en slik hub-strategi. Alternativet vil være at klyngepolitikken
her «strekker» klyngebegrepet så langt at andre teoretiske bidrag er mer relevante. Som tidligere nevnt introduserer Reve og Sasson (2012) begrepet
«globale kunnskapsnav» som et alternativ til tradisjonelle industridrevne
næringsklynger i det de omtaler som en mer kunnskapsintensiv og globalisert økonomi (se kap.4.1.). Her «strekker» de klyngens skala i betydelig
grad, men samtidig er det viktig å være bevisst på at disse forskerne har
Norge som næringslivsnasjon som sitt utgangspunkt. Dette innebærer at nasjon brukes som analysenivå, og man vurderer i hvilken grad sterke norske
næringer kan fungere som globale kunnskapsnav og hvilken politikk som er
nødvendig for å realisere en slik ambisjon. Norske klyngeprogrammer har
det regionale nivået som sitt utgangspunkt, og de fleste klyngeprosjektene
har et tydelig regionalt kjerneområde. Selv om mange av Reve og Sasson
sine betraktninger er viktige for et regionalt orientert klyngeprogram, er det
av stor betydning at man i utformingen av programmet og strategier også reflekterer over disse ulikhetene i forhold til hva som er det sentrale geografiske nivået.
Reve og Sassons bidrag er altså et eksempel på hvordan tradisjonell
klyngeteori er under endring og hvordan klyngebegrepet utfordres ikke bare
innenfor politikken, men også innenfor akademia. En mulighet for å styrke
vår forståelse av hvordan man innenfor virkemiddelapparatet kan utvikle slike «hub-klynger», er at det hentes inn alternative teoretiske bidrag. Man kan
eksempelvis se for seg at teorier om produksjonsnettverk og verdikjeder vil
kunne utgjøre viktige bidrag til programteorien. Både mer spissede forståelser av hvordan transaksjoner foregår i verdikjeder, slik som eksempelvis
Global Value Chain (Gereffi et al. 2005) som fokuserer på styring og ledelse
av verdikjeder, eller bredere tilnærminger, slik som Global Production Net-
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work (Coe et al. 2008) vil her kunne være relevante. Sistnevnte perspektiv
trekker efor eksempel inn forhold som territoriell forankring, ulikhet og
maktstrukturer i nettverk, politikkens rolle og arbeidstakernes involvering i
innovasjonsprosesser.
Klyngebegrepet er også blitt strukket i forhold til «scope», eller bredde, dvs. hvilke bransjer, aktører og institusjoner som skal inkluderes i en
klynge. Tradisjonelt har det innenfor klyngelitteraturen vært et fokus mot at
samlokalisering av relativt like bedrifter bidrar til positive spill-overs og læringseffekter, eller det som gjerne omtales som MAR-eksternaliteter (Marshall, Arrow, Romer). Dette går på forhold som flyt av kunnskap og teknologi
mellom samlokaliserte bedrifter innenfor samme bransjefelt, utvikling av
spesialisert kompetanse som alle bedriftene innenfor bransjefeltet nyter godt
av (eksempelvis arbeidskraft med spesialkompetanse) og utvikling av tillit
og en spesifikk næringskultur. Slike eksternaliteter omtales gjerne som «localization economies» (Vatne 2011).
De senere årene har det imidlertid vært et økende fokus mot faren for
teknologisk og kunnskapsmessig «lock in» og at aktørene i slike spesialiserte
miljøer kan bli for like og i for stor grad imitere hverandre. Viktigheten av
komplementaritet og at innovasjon skjer gjennom samhandling mellom ulike
typer aktører har resultert i at man i forskningen på næringsklynger og regional utvikling i større utstrekning har fokusert på forhold som relatert variasjon. Særlig innenfor det evolusjonære perspektivet på klynger og regional
næringsutvikling har dette vært en sentral dimensjon (Boschma og Frenken
2011; Frenken, et al. 2007) (se også kap. 2.6). Som tidligere nevnt er et hovedpoeng her at det i en region er viktig med koblinger på tvers av bransjer
og spesialiserte næringsklynger. Bransjer og klynger som ligger ganske nær
hverandre kunnskapsmessig (er relaterte) vil kunne lære av hverandre, og det
er særlig i møte mellom relaterte kunnskapsbaser og perspektiver at mer radikale innovasjoner kan oppstå (Cooke 2012b). Praktiske implikasjoner for
politikken for «Flere innovative næringsmiljøer» og «Nytt helhetlig klyngeprogram» vil være at man enten definerer klyngene bredere, slik at man i et
klyngeprosjekt får inn flere relaterte bransjer, eller at man stimulerer til samhandling på tvers av klynger i en region. Innenfor NCE- og GCE- programmene har man særlig fokusert på det siste gjennom modulen «Klynge-tilklynge».
Et annet aspekt knyttet til det å «koble på tvers» handler om et økende
fokus innenfor forskningen på viktigheten av å overskride og kombinere
kunnskapsbaser. Det som særlig er sentralt blant annet for bransjer som i betydelig grad domineres av en syntetisk og praktisk orientert kunnskapsbase,
er at det utvikles relasjoner mot relevante FoU-institusjoner som besitter en
mer analytisk og forskningsbasert kunnskapsbase (Isaksen og Karlsen 2010;
Njøs, et al. 2013). Dette vil kunne resultere i mer forskningsbasert innova-
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sjon i næringslivet. For klyngepolitikken vil det her være særlig viktig å koble det regionale næringslivet opp mot FoU-institusjoner i regionen, eventuelt
at man sikrer koblinger mot nasjonale eller internasjonale FoU-miljøer dersom det er mest relevant innenfor den aktuelle bransjen. Innenfor «Nytt helhetlig klyngeprogram» har man også inkludert slik tenkning gjennom modulen «Kunnskapssamarbeid og global posisjonering».
Samlet sett handler disse utviklingstendensene knyttet til relatert variasjon (både bransjekoblinger og FoU-koblinger) om at «det regionale blikket» blir viktigere for næringsklyngene. Da blir det også her betimelig å stille
spørsmål ved i hvilken grad tradisjonell klyngeteori «passer» som programteori når det skal utvikles effektive virkemidler. Vi vil anta at også andre teoretiske perspektiver vil kunne bidra med supplerende forståelse, eksempelvis
teorien om regionale innovasjonssystemer (RIS) (Asheim og Isaksen 1997;
Cooke 1992). Innenfor dette perspektivet er man opptatt av hvordan velfungerende regionale innovasjonssystemer kan utvikles, og hvordan man sikrer gode koblinger mellom de ulike delsystemene i et RIS. Et annen relevant
perspektiv, som er utviklet med utgangspunkt i nyere tekning rundt relatert
variasjon, er den såkalte «plattform policies»-tilnærmingen (Cooke 2012a).
Her handler det om at regional utvikling sikres gjennom å definere en felles
plattform for regionen (kunnskapsmessig, teknologisk), og at politikken er
innrettet mot å styrke de ulike aktørene som sammen utgjør denne plattformen. Denne innebærer en bredere tilnærming til hvordan man utvikler regionale næringer enn tradisjonell klyngepolitikk.
Innenfor EU-systemet har «smart specialisation» vært et sentralt
«buzz word» for regional næringsutvikling de siste årene (McCann og
Ortega-Argilès 2011). Også denne tenkningen har koblinger mot relatert variasjon og bidrag innenfor det evolusjonære perspektivet. Det regionale nivå
er utgangspunktet, og politikken skal bygges rundt bransjer i regionen med
utviklingspotensial. Disse miljøene skal dyrkes, og det skal stimuleres til
koblinger på tvers av bransjene i regionen. Dette er en selektiv næringspolitikk hvor regional skreddersøm står sentralt. Igjen så handler det altså om at
«blikket» innenfor den regionalt orienterte næringspolitikken løftes fra
klynge til det regionale nivå.
Avslutningsvis kan det være hensiktsmessig å sammenfatte hvilke implikasjoner denne strekkingen av klyngebegrepet har for utforming av
klyngepolitikken («Nytt helhetlig klyngeprogram»), og da med et særlig fokus mot implementeringen av den nye GCE-satsingen. For det første innebærer det at man i utformingen av klyngepolitikken er bevisst på at det kan
være gunstig å hente inspirasjon fra et noe bredere kunnskapsgrunnlag enn
tradisjonell klyngeforståelse. I forhold til klyngens skala er det viktig med
økt forståelse for hvordan transaksjoner i globale verdikjeder finner sted,
mens det med hensyn til klyngens bredde er av stor betydning å ha innsikt i
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hvordan regional næringsutvikling skjer, og hva som er den aktuelle
næringsklyngens posisjon og rolle i regionen (relatert variasjon m.m.).
Det er sannsynligvis ikke hensiktsmessig at nye klyngeprosjekter innenfor GCE i betydelig grad strekkes både i skala og bredde. For klyngeprogrammets mulighet til å lære og vinne nye erfaringer med GCE-satsingen
vil det være gunstig med både prosjekter som er spisset næringsmessig og
som har et sterkt internasjonalt fokus («utvikling av verdikjeder»), og prosjekter som er bredere næringsmessig og hvor regional næringsutvikling i en
global økonomi står sentralt («utviklingen av regionale konstellasjoner»).
På et mer overordnet nivå vil vi hevde at det er viktig at klyngeprosjektene bidrar med «merverdi» til den aktuelle næringsklyngen. Slik vi ser
det er det da tre forhold som er særlig viktige: For det første er det at prosjektet ivaretar «det lange perspektivet». Dette innebærer blant annet at man
sikrer utvikling av innovasjonsinfrastruktur, utvikling av klyngens kompetanse, og en systematisering av teknologi og markedstrender. For det andre
er det også viktig at man ivaretar det at klyngen har en rolle og posisjon i regionen, dvs. at man sikrer «det regionale blikket». Dette er ikke viktig kun
for klyngeprosjekter hvor regional utvikling har en framtredende posisjon
(«utvikling av regionale konstellasjoner»). Også for prosjekter med en tydeligere verdikjedeinnretning («utvikling av verdikjeder») er det regionale
blikket viktig for å sikre en gunstig utvikling av klyngen på lang sikt. Her
dreier det seg blant annet om å stimulere til koblinger på tvers og mellom
næringer, og til utvikling av ressurser som er felles for aktørene i regionen.
Et tredje element er at klyngeprosjektet må sikre et fokus mot regional
næringsutvikling og endring. For sterke etablerte klynger, som er de som er
aktuelle for GCE-programmet, vil det da handle om å rette søkelyset mot
path renewal (dvs. fornying av næringen) (se kap. 3.1). Dermed blir det viktig at klyngeprosjektet stimulerer og tilrettelegger for innovasjonsprosesser,
og da særlig mer forskningsbasert innovasjon. Offentlige utviklingsprogrammer må ha i seg en endringsdimensjon og ikke kun bidra til at etablerte
næringsstrukturer, arbeidsmodeller og praksiser videreføres («path extension»). «Mer av det samme» kan på sikt resultere i en «lock-in»-situasjon.
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5. Syntese
5.1 – Hvordan utvikle flere innovative næringsmiljøer
En grunnleggende utfordring for det norske virkemiddelapparatet er å sikre
en god rolle- og arbeidsfordeling mellom de ulike virkemiddelaktørene. Internt må Innovasjon Norges delstrategi for «Flere innovative næringsmiljøer» avpasses i forhold til organisasjonens overordnede strategi, samtidig som
den må være avstemt mot øvrige delstrategier i Innovasjon Norge. Enda viktigere er det at den også må sees opp mot strategier og valg som gjøres i det
øvrige virkemiddelapparatet. Norges forskningsråd har tradisjonelt ivaretatt
rollen som finansiør av forskning og innovasjon og som forskningspolitisk
rådgiver for regjeringen og departementene.

I dette avsnittet spør vi hvordan man kan sikre skreddersøm av innovasjonspolitikken.

Den siste evalueringen av Forskningsrådet etterlyser imidlertid et Forskningsråd som er mer endringsorientert og mer «i forkant» av utviklingen
(Technolopolis 2012). Videre har Forskningsrådet for tiden under utarbeidelse en egen regional policy, hvor det blant annet fokuseres på at Forskningsrådet skal være tettere på brukerne, sikre samspillet mellom de involverte aktørene og i større grad mobilisere til forskning og innovasjon.8 Samlet indikerer disse forholdene at Forskningsrådet i tiden som kommer i større utstrekning vil ta en proaktiv rolle for å utvikle det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Da begynner de også «å nærme seg» den rollen som Innovasjon Norge ivaretar med hensyn til det å styrke forutsetningene for regional utvikling og innovasjon.
Når det gjelder Innovasjon Norges konkrete arbeidsmåte for å utvikle
«Flere innovative næringsmiljøer», så er det for det første viktig at man fokuserer på bedriftsnettverk, næringsmiljøer og framvoksende klynger med
potensial for utvikling. Det må finnes noen organiske ressurser og noe kompetanse som det kan bygges videre på. EUs strategi for «smart specialisation», som for tiden står sentralt i deres arbeid med regional næringsutvik8

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Apen_innspillsrunde_til_regional_policy/1253990
400036/p1174467583739
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ling, handler nettopp om det å fokusere på bransjer og miljøer med utviklingspotensial (McCann og Ortega-Argilès 2011) (se også kap. 4.4.).
Det dreier seg følgelig mer om å tilrettelegge for utvikling enn å skape
utviklingen. I klyngelitteraturen har man også begrepet «wishful thinking
clusters» som handler om «klynger» som satses på av politiske myndigheter
for å realisere overordnede politiske ambisjoner, men hvor det aktuelle miljøet mangler kritisk masse og nødvendige organiske ressurser for å kunne
utvikle seg som en næringsklynge (Enright 2003).
Videre er også dette med «skreddersøm», eller en kontekstsensitiv politikk, en viktig dimensjon. Dette handler om at arbeidet med å utvikle
næringsmiljøet må tilpasses de spesifikke forutsetninger som gjelder i regionen (Jakobsen og Fløysand 2010; Tödtling og Trippl 2005). Man må blant
annet være bevisst den «virkemiddelhistorien» som finnes i det aktuelle miljøet, blant annet i form av eksisterende nettverk og infrastruktur, som det kan
bygges videre på (Jakobsen et al. 2012; Nill og Kemp 2009). Det vil også
være slik at noen miljøer vil ha betydelig grad av sosial kapital, dvs. at det er
utviklet dyp tillit mellom aktørene og at det er tradisjoner for kollektiv samhandling, mens slike ressurser vil være mer mangelfulle i andre miljøer
(Jakobsen og Normann 2013). Her dreier det seg altså om forekomsten av
spesifikke regionale ressurser som utgjør en viktig betingelse for hvordan
arbeidet med å utvikle innovative næringsmiljøer innrettes. Videre må tilretteleggingen være orientert mot å sikre rammebetingelser for samhandling og
innovasjonsaktivitet, mens selve innholdet i relasjonen langt på vei må være
situasjonsbestemt. Det er naturligvis også viktig at det vises betydelig grad
av tålmodighet, og langsiktighet, i forhold til når resultatene av en slik satsing på å utvikle innovative næringsmiljøer kan avleses. I tillegg bør ”avlesing” av resultater ikke være ensidig knyttet til predefinerte standardindikatorer. Det vil da være en fare for at man i for stor grad forsøker å gjenskape
eller kopiere velkjente «suksess-case». Innovasjonspolitikken må ta inn over
seg at det er betydelig grad av usikkerhet knyttet til hvordan man skal utvikle
innovative næringsmiljøer, og at faktorer som er kritiske i noen tilfeller ikke
nødvendigvis vil ha samme avgjørende betydning i andre tilfeller.
Vi har tidligere drøftet betydningen av at man i virkemiddelbruken fokuserer på det å bidra til innovasjon og regional næringsutvikling/-endring
(se kap. 3.1. og 4.4.). Dette handler enten om å bidra til fornyelse av eksisterende miljøer eller klynger (path renewal), eller det som er den mest omfattende endringen, nemlig at det etableres nye bedrifter i nye næringer for en
region eller at eksisterende virksomheter går inn på helt nye markeder (path
creation). En tredje utviklingsbane er path extension, som innebærer at man
viderefører etablerte strukturer og i stor grad gjør mer av det samme. Evalueringen som ble gjennomført av Arena programmet i 2007 argumenterte for
viktighet av bredde i programmets prosjektportefølje. Særlig ble det etterlyst

56

Agderforskning

originale og nyskapende prosjekter på tvers av etablerte bransjer (Jakobsen
et al. 2007). Foreløpige funn fra en nyere studie av prosjektene innenfor
Arena programmet indikerer også at det er et behov for økt bevissthet rundt
det å satse på prosjekter som fokuserer på nye teknologier og nye bransjer
(Moen og Spilling 2013). Et mulig alternativ vil eksempelvis da kunne være
at man innenfor virkemiddelapparatet har noen programmer eller virkemidler som har hovedfokus mot videreutvikling av allerede sterke miljøer (lav
risiko satsinger), mens andre virkemidler har et stekt søkelys mot det å skap
nye bedrifter og nye næringer (høy risiko satsinger).

5.2 – Ulike tilnærminger til god virkemiddelbruk

I dette avsnittet spør vi om støtte av «myke»
virkemidler kan være god virkemiddelbruk.

Diskusjonen rundt tilnærminger til god virkemiddelbruk tar utgangspunkt i
en rapport av Per Heum om ‘godheten i næringspolitiske virkemidler’
(Heum 2012). Utgangspunktet til Heum er hvilke holdepunkter økonomisk
teori gir for å begrunne offentlige inngrep i økonomien, og ut fra det hvilke
krav et næringspolitisk virkemiddel ideelt sett må innfri for å være berettiget
og godt. Begrunnelsen for et næringspolitisk virkemiddel ut fra økonomisk
teori er ‘at det eksisterer markedssvikt, at denne markedssvikten er så alvorlig at myndighetene bør forsøke å korrigere den, at virkemidlet har ønsket effekt, og at iverksetting ikke forstyrres av styringssvikt’ (Heum 2012: 14).
Styringssvikt bunner blant annet i skepsis til hvor mye det er mulig for utenforstående byråkrater og politikkutformere å vite om bakgrunnen for beslutninger i bedrifter.
Markedssvikt er når markeder ikke effektivt allokerer ressurser i samfunnet. Dette bunner i to årsaker: 1) fellesgoder og eksterne virkninger og 2)
asymmetrisk informasjon. Den første årsaken innebærer at det i et rent markedsbasert system investeres for lite i FoU i forhold til det samfunnet er tjent
med. Den andre årsaken kan lede til at gode prosjekter ikke får støtte fra virkemidler. I tillegg til at virkemidler bidrar til å korrigere konsekvenser av alvorlig markedssvikt, må et virkemiddel ha addisjonalitet, dvs. bidra til at
prosjekter blir større enn de ellers ville vært, eller at de gjennomføres tidligere i tid (Heum 2012: 11).
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Systemsvikt9
Perspektivene med næringsmiljøer, regionale klynger og innovasjonssystemer har til felles at målgruppen for virkemidler er klynger og systemer av
bedrifter heller enn enkeltbedrifter. Tanken er at bedrifters innovasjonsevne
og konkurransestyrke skal forsterkes gjennom å bedre de omgivelsene som
bedriftene er en del av, og som de henter kunnskap og andre ressurser fra når
de innoverer.
Denne tilnærmingen har noen føringer for oppfatninger av hva som
stimulerer og hva som hemmer næringsutvikling, og hva som er relevante
tilnærminger til næringspolitikk. Når innovasjonssystemer er et sentralt begrep for å analysere viktige sider ved næringsutviklingen, blir system failures, eller systemsvakheter, et viktig begrep ved politikkutforming. Det kan
supplere markedssvikt som basis for å vurdere hva som er god virkemiddelbruk.
Systemsvakheter kan være av to hovedtyper. Den første er knyttet til
mangel på, eller dårlig fungerende, aktører som bedrifter og/eller kunnskapsorganisasjoner i innovasjonssystemet (Chaminade et al. 2009). Det kan
for eksempel være lite utdanningskapasitet og lite forskningsvirksomhet innenfor det som er sentrale næringer for et land eller en region, eller innenfor
det som landet eller regionen anses å ha spesielle forutsetninger for å utvikle
av viktig næringsvirksomhet. Den andre systemsvakheten er at sentrale aktører, som varierte bedrifter innenfor en næring eller verdikjede og relevante
kunnskapsorganisasjoner, er til stede, men systemet som sådan kan fungere
dårlig. Det kan blant annet være barrierer for kunnskapsflyt mellom bedrifter
innbyrdes og med kunnskapsorganisasjoner.
Det evolusjonære perspektivet som ligger bak tilnærmingen med innovasjonssystemer, har nok også en sterkere tiltro enn økonomisk teori til at
næringspolitikken kan påvirke næringsutviklingen i et land eller en region.
Det reflekterer to synspunkter i det evolusjonære perspektivet. Det første er
at noen næringer på ulike måter har større betydning for den samlede
næringsutviklingen i et land eller en region enn andre. For eksempel kan ITnæringen, som en generisk næring, være viktigere for innovasjonsevnen og
konkurransekraften til det øvrige næringslivet enn dagligvarehandelen. Det
andre synspunktet er at et lands eller en regions omgivelser, og særlig kunnskapsinfrastrukturen og det institusjonelle rammeverket, sterkt påvirker bedrifters og næringers innovasjonsevne.

9

Deler av teksten bygger på et kapittel i en bok som er under vurdering for utgivelse: Berg,
G. F. og Isaksen, A., Nyklassisk kontra evolusjonært perspektiv på innovasjon, politikk og undervisning i innovasjon.
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Det evolusjonære perspektivet åpner for å støtte framvekst av noen typer næringer i et land, men vel å merke gjennom å støtte kapasitetsbygging
gjennom utdannelse, forskning, offentlige reguleringer, lover og regler.

5.3 – Konklusjon; mot en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk?
I denne rapporten er ulike dimensjoner, utfordringer og muligheter knyttet til
Innovasjon Norges delmål om «Flere innovative næringsmiljøer»
(Innovasjon Norge 2013) direkte og indirekte blitt presentert, analysert og
diskutert. En måte å trekke sammen hovedelementene i denne rapporten på,
er å sette dem og den norske innovasjonspolitikken inn i et større perspektiv
der vi tidsmessig forsøker både å se bakover på det som har vært, det som er
i dag, og det som kan bli - hva vi her kaller en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk.

I dette avsnittet spør vi hva som kjennetegner
en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk, og
om Norge er i ferd med å utvikle dette.

Begrepet tredjegenerasjons innovasjonspolitikk vil nok for mange virke paradoksalt, siden den norske innovasjonspolitikken ennå ikke fullt ut er institusjonalisert som politikkområde, det er for eksempel ikke et eget innovasjonsdepartement. Dette skyldes flere forhold, men en hovedforklaring er at
innovasjonspolitikken i dag er en sentral komponent innenfor de fleste (alle)
politikkområdene (departementer og direktorater). Det at mange har eierskap
til innovasjonspolitikken er en styrke ved at politikkområdet som seg hør og
bør er levende og i stadig forandring. Svakheten er at dette også gjør det
vanskeligere å utvikle en helhetlig, slagkraftig og faglig forankret strategi og
politikk. Selve begrepet innovasjonspolitikk har i Norge vært i bruk siden
tidlig på 1980-tallet (Jakobsen og Onsager 2008). Både før og etter dette har
det vi kan forstå som innovasjonspolitikk, som beskrevet over, vært integrert
i andre politikkområder, og kanskje i særlig grad i næringspolitikken, forskningspolitikken og regional- og kommunalpolitikken (distriktspolitikken). I
denne første fasen var fokuset og den teoretiske forankringen i stor grad
knyttet til det vi i dag forstår som lineære innovasjonsmodeller og politikk.
Noe forenklet og skjematisk illustrert ved figuren under, kan denne innova-
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sjonsmodellen sies å representere en hovedtilnærming innenfor det vi kan
kalle en førstegenerasjons innovasjonspolitikk (Jakobsen og Onsager 2008).
Figur 5.1: Den lineære innovasjonsmodellen (Normann 2007)10

Utover 1990- og 2000-tallet begynte både innholdet i og organiseringen av
innovasjonspolitikken å endre seg i betydelig grad. Det som vokste frem var
erkjennelse og oppmerksomhet mot det faktum at innovasjoner og utvikling
ikke skjer i et vakuum, men som regel er resultat av komplekse, interaktive
og gjensidig vekselvirkende prosesser. I denne rapporten er begreper som
samhandling, nettverk, innovasjonssystem, næringsmiljø, klynger, sosial kapital, med mer, illustrativt for dreiningen fra det eksklusivt lineære til det interaktive, relasjonelle og lærende perspektivet på innovasjon, og dermed
også på innretningen av innovasjonspolitikken mot det vi kan forstå som en
andregenerasjons innovasjonspolitikk.
Så hva er da kjennetegnede for en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk? Jakobsen og Onsager (2008) skriver at en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk må være helhetlig. Dette kan vi forstå på flere måter, ett perspektiv er at innovasjon som tema og politikk blir aktualisert på flere samfunnsområder. Dette er som vi allerede har vært inne på i stor grad allerede
en realitet ved at den er sentral innenfor de fleste (alle?) politikkområdene.
Implisitt i det interaktive perspektivet på innovasjon er at innovasjonsaktørene selv spiller en mer sentral rolle i forhold til utvikling av innretningen av strategiene. I praksis betyr dette at innovasjonspolitikken også
blir mer differensiert ved at den blir tilpasset ulike regionale fortrinn, begrensninger og utviklingsmuligheter. I tillegg til Jakobsen og Onsager
(2008) betoning av betydningen av et helhetlig perspektiv kan vi derfor også
inkludere ytterligere et kriterium, og dette er knyttet til at en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk ikke bare må være regionalt differensiert, men
også integrerende. Integrerende kan vi videre forstå må inneholde to dimensjoner: For det første at strategiene til aktørene i de regionale innovasjonssystemene ved hjelp av et regionalt lederskap gis samlet og enhetlig fokus og
strategi som bygger på spesifikke regionale utviklingspotensialer (jf. tidlige10

Figur basert på (Isaksen 1997: 61)
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re diskusjon knyttet til path dependency, -renewal og – creation), videre at
regionale strategier integreres med de statlige sektorstrategiene slik at man
får utviklet og styrket nettverk også vertikalt i styringskjeden. Tabellen under oppsummerer hovedtrekkene så langt.
Tabell 5.1: Mot en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk?
Førstegenerasjons
innovasjonspolitikk
Lineær

Andregenerasjons
innovasjonspolitikk
Lineær + interaktiv

Tredjegenerasjons innovasjonspolitikk
Interaktiv

Nasjonal

Regional

Staten

Nasjonal + regional
Staten + regionen

Regional differensiering
Regional autonomi
Regional ledelse

Liten

Moderat

Stor

Liten

Moderat

Stor

Liten betydning

Moderat betydning

Stor betydning

Helhetlig perspektiv

Nei

Delvis

Ja

Innovasjonsmodell
Geografisk innretning
Politikkutforming

Regionen + staten

Tabellen over synliggjør to forhold: for det første at dagens andregenerasjons innovasjonspolitikk med sin betoning av læring, samhandling og interaktive prosesser i regionene og mellom kunnskapsbrukere og kunnskapsutviklere er et steg i retning bort fra en førstegenerasjons- og mot en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk. Det er videre trolig at denne dreiningen vil bli
forsterket av Innovasjon Norges delmål om flere innovative næringsmiljøer.
Dette er tilfellet på grunn av at satsingen og strategien sannsynligvis vil virke integrerende og omfatter alle de interaktive og relasjonelle innovasjonsprogrammene i Innovasjon Norges portefølje. Strategien er dermed et steg i
retning av at staten og dens virkemiddelapparat utvikler et mer helhetlig, nasjonalt koordinert og regionalt differensiert perspektiv på sitt innovasjonsarbeid. En forsterkning av denne dreiningen vil man få ved å koordinere det
innovasjonsfaglige, strategiske og praktiske samarbeidet av programmer og
virkemidler mellom de nasjonale virkemiddelaktørene ytterligere. Her både
kan og bør Innovasjon Norge med bakgrunn i strategien «innovative
næringsmiljøer, rollen som nasjonal og regional utviklingsaktør og med bakgrunn i sin erfaring fra arbeidet som for eksempel i dag gjøres i samarbeid
med SIVA og NFR knyttet til ARENA-, NCE-, og GCE- programmene kunne spille en nøkkelrolle.
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Hvis man lykkes med den nasjonale koordineringen og samordningen
av det innovasjonsfaglige samarbeidet, vil det som gjenstår i stor grad være
knyttet til å integrere den nasjonale strategien med de ulike regionale strategiene. Her er det p.t. flere muligheter og hendelser som kan og vil kunne påvirke hva som er de mest hensiktsmessige strategiene (jf. for eksempel diskusjoner knyttet til kommune- og regionreform, samt endringer av FoU- og
UoH-strukturen). En konkret endring som allerede er på plass gjennom
VRI3-programmet er at regionene frem mot 2017 skal utvikle regionale strategier knyttet til politikkområder som forskning, innovasjon og bærekraft.
En mulighet for Innovasjon Norge er med andre ord å bruke strategien knyttet til utvikling av mer innovative næringsmiljøer til ikke bare å forsterke
faglig innhold, koordinering og strategi på feltet internt i Innovasjon Norgesystemet, men også å bruke det som en plattform for å lage en mer helhetlig
og regionalt differensiert nasjonal politikk på området, og videre integrere de
ulike regionene sine strategier og utviklingsbaner i utviklingen av politikkområdet. Klarer man dette, vil man ha tatt steget over i et nytt innovasjonspolitisk paradigme; inn i en tredjegenerasjons innovasjonspolitikk.
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