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Forord  

På oppdrag for Viken fylkeskommune og Oslo kommune har Menon Economics gjennomført en kartlegging av 

næringsklynger i Oslo og Viken. Kartleggingen har særlig fokus på klyngene som virkemiddel for eksport, 

forskningsdrevet innovasjon og kommersialisering og grønn omstilling og bærekraft. 

Prosjektet har vært ledet av Erik Jakobsen, med Tonje G Arnesen som prosjektkoordinator, samt Caroline Aarre 

Halvorsen og Live Nerdrum som prosjektmedarbeidere. Jonas Erraia har vært intern kvalitetssikrer.  

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks-

økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå.  

Vi takker Oslo kommune og Viken fylkeskomme for et spennende oppdrag. Vi takker også alle intervjuobjekter 

og deltagere på arbeidsverksted for gode innspill underveis i prosessen.  

 

______________________ 

Oktober 2022 

Erik Jakobsen 

Menon Economics 

  



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  2  R A P P O R T  

 

Innhold 

SAMMENDRAG 3 

1. INNLEDNING, BAKGRUNN OG METODE 8 

1.1. Hva er klynger – og hvordan skaper de verdi? 8 

1.2. Om innovasjonsøkosystemet 10 

1.3. Metode 12 

2. KLYNGELANDSKAPET I OSLO OG VIKEN 14 

2.1. Aktørbildet 15 

2.2. Aktiviteter i klyngen 24 

2.3. Strategiske satsinger i klyngene 27 

2.4. Relasjonelle forutsetninger for samhandling 29 

2.5. Finansiering av klyngearbeidet 32 

2.6. Samspill med andre aktører i innovasjonsøkosystemet 36 

3. NÆRINGSSTRUKTUREN I OSLO OG VIKEN 37 

3.1. Næringssammensetningen i Viken 37 

3.2. Næringssammensetningen i Oslo 39 

3.3. Mulighetsrommet i Oslo og Viken 40 

3.4. Mangler det noen ledende miljøer? 42 

4. INTERNASJONALISERING OG EKSPORT 46 

4.1. Hvordan klyngene jobber med internasjonalisering og eksport 46 

4.2. Behov for bistand innen internasjonalisering 48 

4.3. Klyngens rolle innen internasjonalisering og eksport 52 

5. INNOVASJON, KOMMERSIALISERING OG SKALERING 56 

5.1. Hvordan jobber klyngene med innovasjon, kommersialisering og skalering 57 

5.2. Behovet for bistand innen kommersialisering 62 

6. GRØNN OMSTILLING OG BÆREKRAFT 70 

6.1. Hvordan jobber klyngene med grønn omstilling og bærekraft 70 

6.2. Strategiske satsinger 72 

6.3. Behov for bistand innen grønn omstilling 74 

6.4. Klyngenes rolle i arbeidet med grønn omstilling 77 

7. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 80 

7.1. Klyngenes forskjeller – og deres felles styrker og utfordringer 80 

7.2. Strategiske anbefalinger for det videre arbeidet med næringsklynger i Oslo og Viken 84 

REFERANSELISTE 87 

VEDLEGG 1: METODE 88 

VEDLEGG 2: KARTLEGGING AV KLYNGER I OSLO OG VIKEN 91 

VEDLEGG 3: OM KLYNGEPROGRAMMET 108 

 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  3  R A P P O R T  

 

Sammendrag 

Innledning og metode 

Oslo og Vikens nærings- og arbeidsliv står overfor et betydelig omstillingsbehov i de kommende årene som følge 

av digitalisering og omstilling til bærekraftig vekst gjennom det grønne skiftet. Dette representerer også et stort 

potensial og mulighetsrom for å ivareta og utvikle eksisterende og nye næringer. Menon Economics har, på 

oppdrag fra Oslo kommune og Viken fylkeskommune, gjennomført en kartlegging av næringsklynger i Oslo og 

Viken. Kartleggingen har særlig fokus på klyngene som virkemiddel for eksport, forskningsdrevet innovasjon og 

grønn omstilling og bærekraft.  

I samarbeid med Viken fylkeskommune og Oslo kommune har vi blitt enige om et utvalg på 16 klynger som skal 

inngå i kartleggingen. Disse er kategorisert i figuren under – etter deltakelse i klyngeprogrammet og antall 

medlemmer i klyngen: 

Figur: De 16 klyngene i Oslo og Viken som kartlegges i rapporten. Kilde: Menon Economics 

 

Vi har sendt ut to spørreundersøkelser: en til klyngelederne og en til medlemmene i de utvalgte klyngene. 

Funnene fra spørreundersøkelsene har blitt supplert med dokumentstudier, intervjuer og arbeidsverksteder. 

Arbeidsverkstedene har vært tematisk basert, med mellom fire og fem deltagere. Det er gjennomført fire ulike 

arbeidsverksted innen internasjonalisering og eksport, kommersialisering av forskning og innovasjon, grønn 

omstilling og sirkulærøkonomi. Både klyngemedlemmer og klyngeledere fra de utvalgte klyngene har deltatt på 

arbeidsverkstedene. Vi har også gjennomført intervjuer med aktører som vurderes å ha særlig kjennskap til 

innovasjonsøkosystemet. I tillegg har vi brukt data fra Menons regnskapsdatabase.  

Klyngelandskapet i Oslo og Viken  

Klyngelandskapet i Oslo og Viken er variert. Klyngene varierer i størrelse, aktivitetsprofil, geografisk nedslagsfelt 

og utviklingsfase. Majoriteten av klyngene består både av oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter, myndigheter, 

akademia og investorer, men fordelingen mellom dem varierer betydelig. På aggregert nivå observerer vi flere 

interessante mønstre. Vi finner blant annet at medlemmene i de 16 klyngene i hovedsak er lokalisert i Oslo og 

Viken, men at medlemsbedriftene i stor grad har nasjonale og internasjonale nedslagsfelt. En annen observasjon 

er at nesten halvparten av klyngene er kompetanse-/teknologiklynger. Disse er kjennetegnet ved at synergiene 
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mellom aktørene i klyngen i hovedsak er knyttet til felles kompetanse og teknologi. De øvrige klyngene kan 

betegnes som bransje-/næringsklynger eller verdikjedeklynger. 

Vi har også kartlagt overlapp i medlemsmassen mellom klyngene i utvalget. Vi finner at det er relativt lite 

medlemsoverlapp mellom klyngene, med unntak av de tre helserelaterte klyngene Norway Health Tech, The Life 

Science Cluster og Oslo Cancer Cluster. Liten grad av overlapp i medlemsmassen tyder isolert sett på at det er 

plass til, og behov for, dagens klynger. På den annen side tyder intervjuer på at noen av klyngene «går i beina på 

hverandre» og konkurrerer om de samme midlene, særlig innenfor fornybar energi-området. Mer koordinering 

og klynge-til-klynge samarbeid kan redusere denne utfordringen.  

Internasjonalisering og eksport  

Majoriteten av klyngene har en strategi for internasjonalisering og arbeider med internasjonaliseringsaktiviteter. 

Disse aktivitetene tar mange ulike former. Eksempler inkluderer utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag om 

medlemmer og relevante markeder, nettverksbygging, deltagelse i internasjonale programmer, markeds-

undersøkelser, delegasjoner og internasjonale konferanser. Vi finner at klyngenes styrke når det gjelder 

internasjonalisering er nærheten til medlemmene som gjør dem i stand til å koble dem på en god måte, både til 

hverandre, til resten av innovasjonsøkosystemet og til aktører ute i markedene. 

En stor andel av medlemmene vurderer internasjonaliseringsaktiviteter som en relevant klyngeaktivitet, men 

relativt få deltar på disse aktivitetene. Dette kan tilsynelatende bety at medlemmenes behov for inter-

nasjonaliseringsaktiviteter i dag ikke blir dekket. Samtidig ser vi at avviket er særlig stort for prekommersielle 

bedrifter, som typisk har mindre tid og ressurser enn modne bedrifter har. Dette kan også bidra til et gap mellom 

objektiv relevansvurdering og faktiske prioriteringer hos medlemmene. Vi finner også at mange inter-

nasjonaliseringsaktiviteter er spisset mot enkelte medlemmer og at det er mangel på aktiviteter som er relevante 

for den bredere medlemsmassen. Dette kan også gi lav deltagelse.  

Innovasjon, kommersialisering og skalering  

Prosessen fra idé til marked er kompleks, og krever samspill mellom en rekke aktører. Dette er noe klyngene 

virker å være bevisst på, og samtlige klyngeledere oppgir at de samarbeider med andre aktører i innovasjons-

økosystemet. Nettverksaktiviteter er viktig for å få produktene ut på relevante markeder og for 

kompetanseoverføring mellom bedrifter. Klyngene har også en viktig rolle som bindeledd mellom 

forskningsmiljøer og bedrifter. Klyngeledelsen har svært god kjennskap til innovasjonsøkosystemet, og dermed 

en unik «henvisningskompetanse» som gjør at de kan sette relevante aktører i kontakt med hverandre.  

Omtrent halvparten av medlemmene oppgir at de har behov for bistand innen kommersialisering, samtidig som 

halvparten oppgir at klyngen bør ha en tilsvarende rolle innen kommersialisering som i dag. Dette indikerer at 

klyngenes arbeid med kommersialisering i stor grad treffer medlemmenes behov. Samtidig ser vi at det er 

ytterligere potensial, ved at rundt halvparten av medlemmene oppgir at klyngen bør ta en mer aktiv rolle i dette 

arbeidet.  

Grønn omstilling og bærekraft  

Grønn omstilling og bærekraft er på agendaen til alle klyngene i utvalget, og det er liten tvil om at dette er 

relevant tematikk for klyngene. Vi ser at klyngene jobber med grønn omstilling på ulike måter. Enkelte klynger 

har grønn omstilling som sitt hovedformål og mandat, mens andre jobber mer prosjektbasert og har enkelte 
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satsinger på grønn omstilling. Grønn omstilling kan både betraktes som et mål i seg selv, og et virkemiddel for å 

nå andre mål – som økt kommersialisering og eksport. I nye og grønne løsninger ligger det et betydelig 

eksportpotensial, da grønne løsninger ofte er relevante for hele verdensmarkedet. Et tydelig eksempel på dette 

er hydrogenteknologi, der norske aktører nå satser på eksport til Tyskland gjennom Innovasjon Norges HPO-

program.  

Behovet for bistand er stort innen grønn omstilling, særlig i de klyngene der næringen står overfor store 

utfordringer og krav om redusert utslipp. Til tross for at behovet er stort, finner vi at klyngene i liten grad har 

påvirket bedriftenes arbeid med grønn omstilling.  

Klyngenes forskjeller – og deres felles styrker og utfordringer  

Overordnet er klyngene i utvalget svært ulike og vi ser få tendenser på tvers av alle klynger. Alle disse forskjellene 

har betydning for hvordan klyngene opererer; hvilke aktiviteter de utfører, hvilke resultater de skaper – og 

hvordan de kan brukes som verktøy for regionale myndigheter og virkemiddelapparatet. Dette har også 

betydning for hvordan de vurderes og hva slags krav som bør stilles til dem, for eksempel i forbindelse med 

tildeling av tilskudd eller tjenestekjøp. Kriteriene bør være fleksible og tilpasset klyngenes egenskaper.  

Vi trekker frem tre implikasjoner av klyngenes forskjeller for Oslo kommune og Viken fylkeskommune: 

a) I forbindelse med søknadsprosesser/tildeling av tilskudd til klynger bør klyngene vurderes etter deres 

verdiøkende potensial, og graden av koherens mellom potensielle synergier, aktiviteter og forventede 

resultater. Det innebærer at det ikke bør stilles absolutte krav til medlems- og aktivitetsprofil, for 

eksempel om at alle aktørene i femfaktormodellen (penta helix) bør være med i klyngen, eller at klyngen 

skal ha aktiviteter rettet mot grønn omstilling eller internasjonalisering. 

b) Mangfoldet i klyngene innebærer at det finnes gode kandidater til å være verktøy for regionens arbeid 

med alle de tre strategiske temaene: grønn omstilling, kommersialisering av forskning og økt eksport.  

c) Oslo kommune og Viken fylkeskommune kan bidra til å tydeliggjøre klyngenes relevans for de tre 

temaene ved å tilby strategisk rådgivning. 

Vi finner også en del sentrale fellestrekk mellom klyngene. Klyngenes felles styrke er koblingsfunksjonen og 

«henvisningskompetansen». Klyngeledelsen kjenner innovasjonsøkosystemet godt, og har mulighet til å innta et 

større og helhetlig perspektiv, som er utfordrende for enkeltaktører. Dette gjelder både innenfor 

internasjonalisering, kommersialisering og i arbeidet med grønn omstilling. I tillegg finner vi at klyngene har to 

felles utfordringer – finansiering og koordinering. Basert på disse fellestrekkene har vi utledet fem anbefalinger. 

Disse er oppsummert nedenfor og utdypet i kapittel 6.  

Strategiske anbefalinger for det videre arbeidet med næringsklynger i Oslo og Viken 

1. Bidra til stabil og forutsigbar finansiering av klyngene: Klyngene i utvalget er i hovedsak finansiert 

gjennom medlemskontingent, tilskudd fra virkemiddelapparatet og prosjektstøtte fra Oslo kommune 

og/eller Viken fylkeskommune. Det er stor variasjon i ressursgrunnlaget til klyngene, og 

totalfinansieringen varierer fra 1,6 millioner til 17,7 millioner. Til tross for de store forskjellene i 

finansielle ressurser, finner at svak og kortsiktig finansiering oppleves som en krevende utfordring for 

alle klyngene. Midlene fra Innovasjon Norge til klyngeprogrammet er blitt skåret vesentlig ned de siste 

årene. Mens klyngeprogrammet (NIC) tidligere hadde 3+2 års finansiering av Arenaklyngene og 10 års 

finansering av NCE-klyngene, er det i dag stor usikkerhet om programmets videre innretning og 
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finansiering. Klyngene er relevante verktøy for flere departementer og etater, noe som kan være en 

kilde til nye oppgaver og finansieringsformer. De kan også tilby betalbare tjenester til sine medlemmer 

og til andre interessenter. Klyngene kan også ta på seg betalbare oppgaver for virkemiddelaktørene, slik 

Innovasjon Norge gjør gjennom HPO-programmet. Kjernen i klyngesamarbeid har imidlertid en 

fellesgodekarakter som krever finansiering utover markedsmessige tjenestekjøp. I dag er det NFD, 

gjennom Innovasjon Norges klyngeprogram, som har ansvaret for å løse denne markedssvikten. Oslo 

kommune og Viken fylkeskommune har i mange år bidratt til at nye klynger har blitt etablert og til at 

eksisterende klynger har fått økt handlekraft. Vi mener at Oslo kommune og Viken fylkeskommune bør 

videreføre og gjerne styrke denne rollen gjennom strategisk og effektiv bruk av eksisterende midler. To 

slike grep er beskrevet i de to neste anbefalingene.  

 

2. Sterkere prioriteringer av klynger for å øke kostnadseffektivitet: Det finnes i dag mange klynger i Viken 

og Oslo. Mange av dem rapporterer at de er hardt presset på ressurser og etterlyser tydeligere 

finansielle prioriteringer. For å bidra til større kostnadseffektivitet anbefaler vi at Viken fylkeskommune 

og Oslo kommune i større grad konsentrerer støtten på færre klynger. Vi anbefaler også at det 

oppfordres til økt samarbeid og eventuelt konsolidering der det fremstår hensiktsmessig. Dette vil bidra 

til å gjøre klyngene mer finansielt robuste og sikre nødvendig «slagkraft» for å lykkes med mer 

strategiske aktiviteter. I forlengelsen av prioriteringen av dagens klynger, anbefaler vi ikke at Viken 

fylkeskommune og Oslo kommune stimulerer til ytterligere klyngedannelse. 

 

3. Bidra til å utnytte synergier mellom klynger: Vi ser at det er betydelige synergier mellom klyngene i 

regionen, både tematisk og gjennom felles utfordringer og barrierer på tvers av klyngene. Dagens 

ressurssituasjon gjør at det er behov for å utnytte tilgjengelige ressurser mer effektivt gjennom 

ytterligere koordinering og samarbeid. Viken har allerede en særskilt ordning for å stimulere til klynge-

til-klynge samarbeid, gjennom ordningen «Klyngesatsing i Viken». Dette fremstår hensiktsmessig, og vi 

vil anbefale Viken fylkeskommune å videreføre ordningen. I tillegg ser vi det som fordelaktig med en 

arena der klyngelederne i Oslo og Viken kan møtes, med erfaringsutveksling, læring og koordinering 

som formål. Oslo kommune og Viken fylkeskommune kan bidra ved å arrangere slike samlinger.  

 

4. Verktøy for internasjonalisering: Vår vurdering er at klyngene kan være et særlig effektivt verktøy for 

internasjonaliseringsaktiviteter, spesielt for verdikjedebaserte klynger. Samtidig er det klart at 

internasjonalisering kun er relevant for klynger hvor en vesentlig del av medlemsmassen enten opererer 

i eksportmarkeder eller har ambisjoner om å gjøre det, samt at det er gevinster forbundet med å 

samarbeide om internasjonaliseringsaktivitetene. Det bør derfor ikke være noe krav om at klynger – 

uavhengig av modenhet – skal prioritere internasjonaliseringsaktiviteter. Vi anbefaler Oslo kommune 

og Viken fylkeskommune å definere noen overordnede satsinger for internasjonaliseringsarbeidet, og 

bruke klyngene aktivt inn i disse satsingene. 

 

5. Bidra til å koble klyngene tettere sammen med katapultsentrene. Vi har sett at klyngene samarbeider 

godt med øvrige aktører i innovasjonsøkosystemet, men koblingen til katapultsentrene er svak. Dette 

er overraskende, da klynger har vært sentrale i etableringen av samtlige katapultsentre, og de 

potensielle synergiene mellom klynger og katapulter er betydelig. Oslo kommune og Viken 

fylkeskommune kan stimulere til økt kontakt mellom klynger og katapulter. De kan for eksempel invitere 

til en seminarrekke der katapultsentrene får presentere sine tjenester, og klyngeledelsen og deres 

medlemmer inviteres. Vi ser også at selv om katapultsentrene skal være nasjonale, brukes de 

hovedsakelig regionalt. Dersom flere bedrifter i Oslo kommune og Viken fylkeskommune går inn som 
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kjernepartnere i katapultene, vil tilknytningene til katapultsentrene i regionen også bli sterkere. For å 

lykkes med dette kan Oslo og Viken informere om muligheten for å tilgjengeliggjøre egen 

infrastruktur/testutstyr gjennom sentrene.  
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1. Innledning, bakgrunn og metode  

Oslo og Vikens nærings- og arbeidsliv står overfor et betydelig omstillingsbehov i de kommende årene som følge 

av digitalisering, omstilling til bærekraftig vekst gjennom det grønne skiftet, samt gjenoppbygging av deler av 

næringslivet etter pandemien. Dette representerer også et stort potensial og mulighetsrom for å ivareta og 

utvikle eksisterende og nye næringer. Dette fordrer et temposkifte i prosessene fra ide til marked, og det krever 

et forsterket og koordinert løft i samspill mellom bedrifter, forsknings- og kunnskapsmiljøer, entreprenører, 

kapital og offentlig sektor. I dette samspillet spiller næringsklyngene i regionen en vesentlig rolle. En 

næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter, små og store, som samhandler og innoverer gjennom 

ustrakt grad av kompetansedeling og samarbeid. Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper 

større verdier og er mer innovative enn selskaper som står utenfor. 1  

Det eksisterer flere titalls næringsklynger og nettverk i Oslo og Viken. Det finnes ingen presise kriterier for å bli 

kategorisert som næringsklynge.2 Derfor vil de fleste «tellinger» av klynger bli ulike.3 Deltagelse i det nasjonale 

klyngeprogrammet (se vedlegg 3) er per i dag det sikreste kriteriet, fordi programstyret (Innovasjon Norge, 

Forskningsrådet og Siva) har et systematisk kriteriesett for opptak i programmet. For miljøer utenfor 

klyngeprogrammet blir det mer uklart hva som bør inkluderes. NIBR identifiserte 35 formelle klynge- og 

nettverksorganisasjoner på Østlandet i 2017, hvorav 22 i Viken og Oslo. 9 av disse var med i klyngeprogrammet 

da rapporten ble skrevet. De øvrige 13 var utenfor. Aktørene som beskrives varierer betydelig, både med hensyn 

til størrelse, innretning og aktiviteter.  

1.1. Hva er klynger – og hvordan skaper de verdi? 

En næringsklynge kan defineres på ulike måter. Michael Porter har vært sentral i utviklingen av teori og empiriske 

undersøkelser av klynger. Han definerer klynger som “a geographically proximate group of interconnected 

companies and associated institutions in a particular field, linked by commonalities and complementarities” 

(Porter 1998).  

Kjernen i teori om næringsklynger er at bedrifter og andre aktører i et næringsmiljø er gjensidig avhengig av 

hverandre, i den forstand at samspillet mellom dem kan bidra til økt innovasjon, konkurranseevne og 

verdiskaping. Den gjensidige avhengigheten innebærer at det er potensielle synergier4 mellom aktørene i et 

næringsmiljø. Det vil si at aktørene kan oppnå gevinster gjennom samhandling og samarbeid. Synergiene kan for 

eksempel være knyttet til innovasjonsarbeid, kompetansespredning eller felles internasjonaliseringsprosjekter. 

Evnen og viljen til å igangsette og gjennomføre samhandlingsprosesser for å realisere synergiene avhenger av 

aktørenes relasjonelle forutsetninger for samhandling, for eksempel om det er tilstrekkelig geografisk og 

kulturell nærhet, om aktørene har tillit til hverandre og om det er utviklet en felles klyngeidentitet. Er synergiene 

betydelige og de relasjonelle forutsetningene til stede, vil konkrete aktiviteter (samhandlingsbaserte 

utviklingsprosjekter) lede til konkrete resultater. Hvilke resultater man kan forvente å oppnå, avhenger selvsagt 

av hva slags aktiviteter klyngen utfører. Setter klyngen i gang felles innovasjonsprosjekter, bør det lede til økt 

innovasjonsevne blant bedriftene som deltar. Har klyngen internasjonaliseringsaktiviteter, bør det lede til økte 

 

1 Hentet fra konkurransegrunnlaget.  
2 Se Jakobsen, Erik: Næringsklynger – hvordan kan de beskrives og vurderes? Menon-rapport nr. 1/2008. 
3 Å identifisere klyngene i regionen handler mer om å tolke enn å telle. For eksempel er Cluster for Applied AI i Halden en spin-off fra Smart 
Energy-klyngen på samme sted. Begge er prosjekter i innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway. Disse klyngene bør derfor ses i 
sammenheng, noe som krever både domenekompetanse om næringsfeltene og kunnskap om klyngens rolle i innovasjons-økosystemene. 
4 Kildene til synergier kan grovt sett deles inn i eksterne skalafordeler og komplementariteter, se nærmere beskrivelse i Jakobsen, 2008: 
Næringsklynger – hvordan kan de beskrives og vurderes? Menon-rapport skrevet på oppdrag fra Innovasjon Norge. 
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eksportinntekter. Sagt på en annen måte: Fordi klyngene har svært forskjellige aktiviteter, kan vi forvente at 

resultatene de oppnår, vil være tilsvarende forskjellige. Det gir derfor ikke mening å anvende samme resultatmål 

på alle klyngene.  

Synergier mellom aktører i et næringsmiljø kan realiseres på mange måter. Det eksisterte selvsagt mye 

samarbeid bedrifter imellom og mellom næringsliv og forskningsmiljøer før klyngeprogrammet ble etablert. 

Klyngeprogrammet bidro til å strukturere, formalisere og profesjonalisere dette samarbeidet. Figuren nedenfor 

illustrerer prinsipielt hvordan klynger skaper økt verdi (rød stiplet linje) – utover gevinstene av uformelt 

samarbeid (gul linje). 

Figur 1-1: Illustrasjon av gevinstene av uformell samhandling og av formelt klyngesamarbeid 

 

I denne rapporten fokuserer vi på formelle klyngesamarbeid, ikke på uformelt samarbeid. Det er et selvstendig 

poeng at klyngene ikke bare består av bedrifter, men også akademia, grundere, investorer og offentlig aktører. 

I samarbeid med Viken fylkeskommune og Oslo kommune har vi blitt enige om et utvalg klynger som skal inngå 

i kartleggingen. Utvalget er gjort med et mål om å dekke bredt, både når det gjelder størrelse, næringssegmenter 

og utviklingsfaser. I tillegg har vi inkludert klynger som er en del av klyngeprogrammet og klynger som ikke er 

det. Vi har også dekket de ulike nivåene5 i klyngeprogrammet. De utvalgte klyngene er oppsummert i figuren 

under, der Arena, Arena Pro, NCE og Moden klynge er delprogrammene i klyngeprogrammet. Klyngene er 

nærmere beskrevet i kapittel 2 og vedlegg 2.  

 

5 Se vedlegg 2 for informasjon om de ulike nivåene i klyngeprogrammet  



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 0  R A P P O R T  

 

Figur 1-2: De 16 klyngene i Oslo og Viken som kartlegges i rapporten. Kilde: Menon Economics 

 

 

Rapporten er strukturert som følger. Innledningsvis beskriver vi innovasjonsøkosystemet og samspillet mellom 

klyngene og øvrige aktører. Deretter gir vi en deskriptiv beskrivelse av klyngelandskapet i Oslo og Viken, herunder 

aktørbildet, strategiske satsinger i klyngene, relasjonelle forutsetninger, finansiering og aktiviteter. I kapittel 3 

presenteres næringsstrukturen i Oslo og Viken, og vi kartlegger hvilke bransjer og næringer som er dominerende 

i regionen og undersøker hvorvidt det eksisterer klynger innenfor disse områdene. Videre har kartleggingen et 

særlig fokus på internasjonalisering og eksport, kommersialisering av forskning og grønn omstilling, og disse er 

beskrevet og drøftet i kapittel 4, 5 og 6. Avslutningsvis gir vi strategiske anbefalinger om hvordan klyngene kan 

bidra til innovasjon og vekst i næringslivet fremover, samt hvordan Oslo og Viken kan tilrettelegge for et sterkt 

økosystem.  

1.2. Om innovasjonsøkosystemet 

Klyngene spiller en sentral rolle i innovasjonsøkosystemene i Oslo og Viken. Noen klynger er uavhengige 

organisasjoner, mens andre inngår som prosjektorganisasjoner i innovasjonsselskaper. I det følgende beskriver 

vi kort innovasjonsselskaper som organisatorisk infrastruktur for innovasjon, næringsutvikling og 
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I denne evalueringen har vi innhentet informasjon fra to viktige kilder – medlemmer og klyngeledere i de 

utvalgte klyngene (se 1.3 metode). Medlemmene (også kalt partnere i noen klynger) er bedrifter og andre 

aktører som betaler en medlemsavgift og/eller har tilgang til goder i klyngen. Klyngeleder er den personen som 

er engasjert som operativ og ansvarlig leder av klyngesamarbeidet, i de fleste tilfeller som leder av en 

klyngeadministrasjon med fast ansatte eller innleide medarbeidere. I tilfeller der vi refererer til konkrete 

resultater fra undersøkelsen, vil vi spesifisere om det er funn knyttet til klyngelederne eller medlemsbedriftene. 

Med klyngen mener vi det totale sett av deltakere i klyngesamarbeidet, herunder medlemmer og ledelsen – 

samt klyngens styre. Utenfor her igjen har vi innovasjonsøkosystemet som klyngen inngår i. Dette nivået har 

ingen klar avgrensning, men det vil ofte være naturlig å beskrive et regionalt økosystem som klyngen inngår i, 

samt at klyngen inngår i et større økosystem gjennom relasjoner til nasjonale og internasjonale klynger og 

aktører.  
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internasjonalisering. Deretter beskrives grenseflatene mellom klyngeprogrammet og andre samhandlings-

virkemidler i innovasjonsøkosystemene. 

1.2.1. Innovasjonsselskaper  

Innovasjonsselskapene spiller en nøkkelrolle som organisatorisk infrastruktur i innovasjonsøkosystemene, ikke 

minst som prosjektleder/operatør for samhandlingsvirkemidler.6 Innovasjonsselskapene er ofte prosjektleder/ 

operatør for Arena- og NCE/Arena Pro-prosjekter i klyngeprogrammet, samt for katapultsentre og inkubatorer 

(se nedenfor). I tillegg til operatørrollen for samhandlingsprosjekter fungerer flere som utleiere av lokaler og 

testfasiliteter og som TTO-er for universitetene. Enkelte innovasjonsselskaper har utviklet en helt sentral rolle i 

det regionale innovasjonssystemet. Eksempler på dette er ÅKP (Ålesund Kunnskapspark), Validé og Helgeland 

Kunnskapspark. Disse er prosjektledere for flere klynger, inkubatorer og katapultprosjekter.  

Selskapet for industrivekst, Siva, er i dag deleier i 76 innovasjonsselskaper spredt over hele landet. Kommuner, 

fylkeskommuner og private aktører er andre deleiere i selskapene. I tillegg finnes det et voksende antall private 

aktører som tar ulike posisjoner i innovasjonsøkosystemet, for eksempel Startuplab, Startup Norway og Katapult 

Ocean. De fleste av disse er lokalisert i Osloområdet, og det er liten tvil om at Oslo og Viken har det største og 

mest komplette innovasjonsøkosystemet i Norge.  

1.2.2. Grenseflater og fellestrekk mellom klyngeprogrammet og andre 

samhandlingsvirkemidler 

Klyngeprogrammet inngår i en portefølje av programmer/ordninger som med en fellesbetegnelse kan kalles for 

samhandlingsvirkemidler. Samhandlingsvirkemidler stimulerer til samarbeid i og mellom verdikjeder og kobler 

næringsliv og forsknings-/utdanningsaktører sammen, og bidrar gjennom det til innovasjonssamarbeid, 

kunnskapsspredning, kompetansetilførsel og internasjonaliseringsmuligheter.  

Porteføljen av samhandlingsvirkemidlene består i dag av: 

• Norwegian Innovation Clusters (NIC) – program for klyngebygging, innovasjon, internasjonalisering og 

kompetanseutvikling (nærings-/klyngerettet grunn- og etterutdanning). Forvaltet av Innovasjon Norge.  

• Bedriftsnettverk – en tjeneste for fasilitering av nettverk og små bedriftsklynger. Forvaltet av Innovasjon 

Norge. Fylkeskommunene er oppdragsgivere. 

• FoU-sentre SFI/FME/Petrosenter/FKB. Forvaltet av Forskningsrådet. Kunnskapsdepartementet og andre 

departementer er oppdragsgiver. 

• Piloterings-, testing- og demonstrasjonsordningen Norsk katapult. Forvaltet av Siva. NFD er 

oppdragsgiver. 

• Inkubatorprogrammet for nyskaping/entreprenørskap. Forvaltet av Siva. Fylkeskommunene er 

oppdragsgivere. 

• Næringshageprogrammet er et program for deling av fellesressurser og samarbeid mellom 

samlokaliserte bedrifter. Forvaltet av Siva. Fylkeskommunene er oppdragsgivere. 

Samhandlingsvirkemidlene har mye til felles. De ledes av en prosjektorganisasjon, gjerne et innovasjonsselskap 

eller et forskningsinstitutt. Den grunnleggende ideen med alle programmene er at det er store potensielle 

synergier mellom deltakerne som kan utløses gjennom samhandling. De fleste ordningene vektlegger også 

 

6 Mange av de frittstående klyngene er medlemmer i FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper).  



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 2  R A P P O R T  

 

samspill mellom næringsliv, kunnskapsaktører, gründere, investorer og offentlig forvaltning. 

Samhandlingsvirkemidlene er også en viktig arena for å styrke forsknings- og innovasjonskompetanse hos 

partnere som deltar, samt gjennom utdanning av master- og PhD-kandidater som igjen vil styrke kompetansen i 

næringslivet. 

Samtidig er det flere viktige forskjeller mellom ordningene. Klyngeprogrammet er den mest generiske av 

ordningene, både fordi det er et eksplisitt formål å stimulere relasjonelle forutsetninger for samhandling7 , og 

fordi de substansielle aktivitetene som kan inngå i en klynge dekker svært bredt. Enkelte klynger kan legge 

hovedvekten på forskningsdrevet innovasjon, andre på kompetanseutvikling, og atter andre på 

internasjonalisering. På mange måter fungerer klyngeprogrammet også som plattform for felles søknader om 

andre samhandlingsprosjekter (for eksempel Inkubator, Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Norsk 

katapult) og FoU-samarbeidsprosjekter (for eksempel Horisont Europa). Klyngene fungerer som koblings- og 

utviklingsarenaer for nye prosjekter, noe som gjør at det både kan være overlapp og synergier med alle de andre 

samhandlingsvirkemidlene.  

Klyngeprogrammet skiller seg også ut ved å være det eneste programmet som finansierer klyngedrift (til 

fasilitering av møteplasser og utvikling/styrking av relasjonelle forutsetninger mellom deltakerne – det vil si 

kunnskap om hverandre, tillit til hverandre og felles identitet).  

1.3. Metode 

I denne kartleggingen har vi basert oss på et bredt informasjonsgrunnlag fra ulike kilder. Figuren nedenfor 

oppsummerer alle datakildene som har blitt benyttet. 

Figur 1-3: Datakildene som har blitt benyttet i studien 

 

Spørreundersøkelser 

 

Dybdeintervjuer og arbeidsverksted 

 

Dokumentstudier 

 

Regnskapsdata 

 

Vi har sendt ut to spørreundersøkelser: en til klyngelederne og en til medlemmene. Undersøkelsene ble sendt 

ut til 16 klyngeledere og 735 medlemmer fra 11 klynger8. Vi har fått svar fra samtlige klyngeledere og 309 

medlemmer. For medlemsundersøkelsen gir det en responsrate på 42 prosent.  

 

7 Se Jakobsen EW og Røtnes R (2012).  
8 Fire av klyngene i utvalget har vi evaluert tidligere, og flere av spørsmålene i spørreskjema overlapper – disse har derfor ikke mottatt 
undersøkelsen på nytt. Dette gjelder for Smart Energy Markets, Norway Health Tech, SAMS Norway og The Life Science Cluster. Energy Valley 
har ikke sendt over medlemslister, og vi har derfor heller ikke fått sendt spørreundersøkelsen til medlemmene i denne klyngen.  
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Menon Economics har en rammeavtale med Innovasjon Norge der vi gjennomfører sluttevaluering av klyngene 

som går ut av klyngeprogrammet9. I disse evalueringene sendes det ut en spørreundersøkelse til medlemmene, 

der flere av spørsmålene overlapper med de som er sendt ut i forbindelse med denne kartleggingen. For de 

overlappende spørsmålene er svarene fra evalueringene koblet på svarene fra denne kartleggingen, som gjør at 

vi for enkelte spørsmål har 539 svar. Vi har relativt god dekning fra medlemmene i alle klynger, med responsrater 

som varierer fra 33 prosent og opp til 70 prosent. Dette er nærmere utdypet i vedlegg 1. 

Funnene fra spørreundersøkelsene har blitt supplert med dokumentstudier, intervjuer og arbeidsverksted. 

Arbeidsverkstedene har vært tematisk basert, med mellom 4 og 5 deltagere. Det er gjennomført fire ulike 

arbeidsverksted innen internasjonalisering og eksport, kommersialisering av forskning og innovasjon, grønn 

omstilling og sirkulærøkonomi. Både klyngemedlemmer og klyngeledere fra de utvalgte klyngene har deltatt på 

arbeidsverkstedene. Vi har også gjennomført intervjuer med aktører som vurderes å ha særlig kjennskap til 

innovasjonsøkosystemet, heretter referert til som eksperter. I tillegg har vi brukt data fra Menons 

regnskapsdatabase. Ved hjelp av organisasjonsnummer har vi hentet ut omsetning, verdiskaping og antall 

ansatte. Vi har også koblet organisasjonsnumre med geografisk plassering for å kartlegge i hvor stor grad 

klyngene er nasjonale. Ofte omtales en klynge som nasjonal dersom den har medlemmer i flere forskjellige fylker. 

Se vedlegg 1 for mer detaljert informasjon om metode og datakilder.  

 

9 Klyngeprogrammet, Norwegian Innovation Clusters (NIC), er eid av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva, og forvaltes av Innovasjon 
Norge. Se vedlegg 2 for beskrivelse av klyngeprogrammet. 
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2. Klyngelandskapet i Oslo og Viken  

Som presentert innledningsvis er denne kartleggingen basert på et utvalg av 16 klynger. Disse klyngene er kort 

beskrevet nedenfor, og nærmere beskrevet i vedlegg 2.  

1. Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og industriklynge med fokus på onkologi (læren om 

kreftsykdommer). Medlemmene samarbeider om å forbedre og utvikle ny diagnostikk og behandling til 

onkologipasienter.  

2. Norway Health Tech er en næringsklynge som ble etablert for å skape et sterkt og dynamisk 

innovasjonsmiljø for produsenter av medisinsk teknisk utstyr og digitale helseprodukter, og bedre 

markedsbetingelsene for produsenter inn mot helsesektoren, både i det norske hjemmemarkedet og i 

eksportmarkeder.  

3. The Life Science Cluster (TLSC) er en tverrfaglig næringsklynge bestående av medlemmer fra 

helsesektoren, marin sektor, landbrukssektoren og industriell produksjon som samarbeider for å bedre 

utviklingen av livsvitenskapsnæringen.  

4. Energy Valley er en tverrfaglig kompetanse- og teknologiklynge for bedrifter og FOU-miljøer med 

interesser innen energiteknologi. Klyngen har blant annet et eget utviklingsprosjekt som heter NCE 

Energy Technology med fokusområdene bærekraft, akselerert innovasjon, digital transformasjon og nye 

markeder og teknologitransformasjon. 

5. NCE Smart Energy Markets er en næringsklynge med formål om å fremme næringsutvikling og 

internasjonal vekst gjennom forskningsbasert innovasjon. Klyngen startet opprinnelig opp som en 

bransjeklynge sentrert rundt energihandel, men har i senere tid blitt utvidet til å inkludere fokus-

områdene smart energi, smarte byer og fått et større fokus på digitalisering. 

6. Solenergiklyngen er en næringsklynge for partnere innenfor solenergi og energisystemer, som sammen 

jobber for økt vekst i industrien. Klyngens visjon er å styrke norsk verdiskaping og bidra til å møte Norges 

og verdens energibehov og klimamål. 

7. H2Cluster er en næringsklynge som jobber for å utvikle nye prosjekter innen hydrogenindustrien. 

Klyngen dekker hele verdikjeden fra produksjon, lagring og distribusjon, industriell produksjon, 

transport og anvendelser innen maritim næring, stasjonære applikasjoner og hydrogen som energikilde. 

8. Ocean Industry Forum Oslofjord (OIFO) er en næringsklynge for havindustriene med mål om å bidra til 

økt innovasjon og verdiskaping i Oslo, Viken og Vestfold-Telemark. 

9. Kongsbergklyngen er en nasjonal kompetanseklynge for teknologisk industri. Den jobber med nye 

teknologier, komplekse systemer, kompetansebygging og erfaringsdeling med et overordnet mål om å 

bidra til å styrke industriens globale konkurransekraft. 

10. SAMS Norway (Sustainable Autonomous Mobility System) er en næringsklynge bestående av bedrifter, 

organisasjoner og aktører som samarbeider for utvikling og leveranse av nye systemer for bærekraftig 

autonom mobilitet der maritim, landbasert og luftbasert mobilitet kan samvirke. 

11. VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en tverrindustriell næringsklynge med en misjon om å skape nye 

økosystemer for SMART produksjon og eksport, kompetansedeling, innovasjonsdrevet samarbeid, 

utvikling og teknologi. Klyngens mål er å øke medlemsbedriftenes innovasjonsevne, konkurransekraft, 

omstilling og bærekraftig verdiskaping. 

12. Cluster for Applied AI er en næringsklynge for anvendt kunstig intelligens. Klyngen jobber for å bidra til 

at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens i 

forretningsmessig sammenheng. 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 5  R A P P O R T  

 

13. Norwegian Fashion and Textile Agenda (NF&TA) er en næringsklynge etablert for å lede utviklingen og 

omstillingen av den norske mote-, sport- og tekstilindustrien, der kjernevirksomheten er å styrke 

bærekraftig verdiskaping for klyngens partnere og næringen som helhet.  

14. Construction City er en næringsklynge for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Klyngens mål er å øke 

medlemmenes individuelle og kollektive konkurransekraft, blant annet gjennom å utforske nye 

arbeidsmetoder, trappe opp bruken av smart teknologi og utvikle en mer bærekraftig praksis. 

15. Circular Packaging Cluster (CPC) er et tverrindustrielt klyngesamarbeid med mål om å skape verdens 

mest effektive og sirkulære verdikjede for emballasje. Klyngen skal bidra til mer gjenbruk, mindre plast, 

samt utvikling og bruk av fornybare emballasje-materialer. 

16. Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) er en næringsklynge som fungerer som et utviklingssenter 

for industri og øvrig næringsliv og offentlige virksomheter som ser forretningsmuligheter i sirkulær 

økonomi og det grønne skiftet. Utvikling av nye forretningsområder og utnyttelse av avfallsprodukter 

eller restprodukter er arbeidsoppgaver senteret arbeider med. 

2.1. Aktørbildet 

Klyngelandskapt i Oslo og Viken er variert. Klyngene varierer i størrelse, fokus, geografisk 

nedslagsfelt og utviklingsfase. Majoriteten av klyngene består både av oppstartsbedrifter, etablerte 

bedrifter, myndigheter, akademia og investorer, men fordelingen mellom dem varierer betydelig. 

På aggregert nivå ser vi imidlertid følgende tendenser: Omtrent halvparten av klyngene er 

kompetanse-/teknologiklynger, kjennetegnet ved at aktørene i klyngen har behov for samme 

kompetanse og teknologi. Medlemsbedriftene er i hovedsak lokalisert i Oslo og Viken, og har 

nasjonale og internasjonale nedslagsfelt. Vi finner også at det er relativt lite medlemsoverlapp 

mellom klyngene, med unntak av de tre helserelaterte klyngene Norway Health Tech, TLSC og Oslo 

Cancer Cluster.  

Det er stort spenn i antall medlemmer i klyngene i utvalget, fra 10 medlemmer i Kongsbergklyngen10 til 

270 medlemmer i Norway Health Tech. Figuren nedenfor viser antall medlemmer i de ulike klyngene i utvalget.  

Figur 2-1: Antall medlemmer i klyngene. Kilde: Tilsendte medlemslister fra klyngene11 

 

 

10 Informasjon om antall medlemmer i Kongsbergklyngen varierer; i medlemslistene vi har fått tilsendt er det oppgitt 10 kjernemedlemmer, 
men klyngelederen selv rapporterer om 30 medlemmer i klyngelederundersøkelsen – som trolig også inkluderer leverandørmedlemmer.  
11 Vi har ikke fått medlemslister fra Energy Valley. Medlemstallet er derfor basert på selvrapportering fra klyngeleder. 
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Medlemmene i klyngene er gruppert etter en penta helix-logikk, også kalt femfaktormodellen, som beskriver et 

fem-partssamarbeid mellom oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter, myndigheter, akademia og investorer. Disse 

fem aktørene anses å være avgjørende for å fremme samfunnsmessig og økonomisk utvikling. 15 av 16 

klyngeledere oppgir at alle disse fem aktørene er representert i klyngen.12 Disse medlemmene fordeler seg som 

illustrert i figuren nedenfor.  

Figur 2-2: Spørsmål: «Du har oppgitt at klyngen din består av følgende medlemmer. Vennligst oppgi antall medlemmer 
innenfor hver kategori». N=1313. Kilde: Klyngelederundersøkelsen, Menon Economics 

 

Om lag 10 prosent av virksomhetene er medlem i to eller flere klynger. Basert på medlemslistene vi har fått 

tilsendt fra klyngelederne finner vi at det til sammen er 1 141 medlemmer i klyngene14, hvorav 78 er medlem i 

to klynger, 23 er medlem i tre og ni er medlem i fire eller flere klynger. Figuren under viser antall som er med i 

to eller flere klynger. 

Figur 2-3: Oversikt over antall medlemmer med medlemskap i mer enn én klynge. N=110. Kilde: Medlemslister, 
bearbeidet av Menon Economics 

 

 

12 En av klyngelederne oppgir å ha bedrifter, gründere/startups, investorer og FoU-akademia, men ikke offentlig sektor. 
13 Kun 13 av 16 klyngeledere har fordelt medlemmene på de ulike aktørgruppene.  
14 Vi har ikke fått medlemslister fra Energy Valley, så disse er ikke inkludert.  
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Figur 2-4 viser koblingene mellom klyngene som har overlappende medlemmer. Størrelsen på sirkelen indikerer 

hvor mange medlemmer klyngen har, og tykkelsen på strekene mellom klyngene illustrerer hvor mange 

medlemmer som overlapper.  

Figur 2-4: Illustrasjon over overlappende medlemmer mellom 15 klynger i Oslo og Viken: Kilde: Medlemslister, bearbeidet 
av Menon Economics 

 

Av figuren ser vi at det er størst overlapp mellom de tre helserelaterte klyngene Norway Health Tech, TLSC og 

Oslo Cancer Cluster. Dette skyldes i stor grad at alle de tre klyngene har fokus på helsevitenskap. Av de totalt 110 

aktørene som er medlem i mer enn én klynge, er 61 medlem i minst én helseklynge. Av disse 61 er 36 aktører 

med i minst to helseklynger, og 13 er medlem i alle tre helseklyngene.  

Videre ser vi at Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI har en del overlappende medlemmer. Dette er 

heller ikke så overraskende, da begge klyngene ligger under samme innovasjonsselskap, Smart Innovation 

Norway. Solenergiklyngen og Construction City ser også ut til å ha enkelte overlappende medlemmer. Vi ser at 

dette først og fremst er store konsulenthus og flere av de samme universitetene. NF&TA, som har 

sirkulærøkonomi innen tekstiler som kjerneområde, har langt færre koblinger til andre klynger. Deres 

87 medlemmer har kun overlapp med de to andre sirkulærøkonomi-klyngene. 
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Ikke overraskende er det universiteter, forskningsinstitutter, samt underleverandører som advokatbyråer og 

konsulentfirmaer som er medlem i flest klynger. Sintef er den aktøren som er medlem i flest klynger, etterfulgt 

av Universitetet i Oslo, advokatbyrået SANDS og OsloMet.  

Det overordnede bildet er at det er lite overlapp i medlemsmassen mellom de 16 klyngene; 90 prosent av 

medlemsmassen er kun med i én klynge. Isolert sett indikerer dette at klyngene i Oslo og Viken i liten grad 

konkurrerer om de samme medlemmene. 

2.1.1. Klyngetype – fellesskap i bransje, verdikjede eller teknologi 

I kapittel 1.1 beskrev vi hva næringsklynger er og hvordan de skaper verdi. Vi gjorde et poeng av at de potensielle 

synergiene mellom klynger varierer, og at aktiviteter og forventede resultater bør følge av hva de potensielle 

synergiene består av. Sammensettingen av aktører i klyngen bør bygges rundt de potensielle synergiene. Grovt 

sett kan vi skille mellom tre hovedtyper av klynger: Bransje, verdikjede og teknologi. Hvis klyngen i hovedsak 

består av aktører som har likeartede produkter og/eller opererer i samme type marked, definerer vi dette som 

en bransjeklynge. En klynge kan også bestå av aktører som er kunder og leverandører til hverandre, og følgelig 

basert på en felles verdikjede. Til sist kan klyngene bestå av aktører med behov for samme kompetanse og 

teknologi, heretter kalt en kompetanse-/teknologiklynge.  

Teknologiklynger vi gjerne ha de sterkeste synergier knyttet til utvikling, testing og kommersialisering av ny 

teknologi, samt deling og overføring av kunnskap og erfaring mellom aktørene i klyngen. Bransjeklynger kan ha 

behov for kompetanseutviklingsprogrammer og leverandørutvikling (for å utvikle verdikjeder). Verdikjede-

klynger vil gjerne ha sterke synergier knyttet til internasjonalisering (fordi de har gjensidig nytte av hverandres 

suksess i markedet) og til utvikling.  

Grønn omstilling og sirkulær økonomi kan være relevante i alle tre typer klynger, men på ulik måte. I en 

verdikjede vil det handle om å redusere bruken av ressurser gjennom hele verdikjeden, i bransjeklynger vil det 

gjerne handle om omstillingsprosesser (for eksempel overgang fra fossil til fornybar energi), mens 

teknologiklynger i seg selv kan representere løsninger på grønn omstilling i andre næringer.  

I klyngelederundersøkelsen spurte vi klyngelederne hva de opplever som mest beskrivende for deres klynge. Av 

de 16 klyngene vi har inkludert i denne kartleggingen, oppgir ni av klyngelederne at de er en kompetanse-/ 

teknologiklynge. Henholdsvis fire og tre av klyngelederne oppgir at de er basert på en felles verdikjede og at de 

er en bransjeklynge. 
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Figur 2-5: Spørsmål: «Hva er mest beskrivende for din klynge?». N=16. Kilde: Klyngelederundersøkelsen, Menon Economics  

 

 

Det viktig å understreke at enkelte klynger faller innunder flere av disse kategoriene. For eksempel er SAMS 

Norway hovedsakelig en kompetanseklynge, fordi aktørene har behov for samme kompetanse og teknologi innen 

autonom mobilitet. De har imidlertid også et verdikjedelement ved at hele verdikjeden knyttet til autonome 

mobilitetssystemer er representert i medlemsmassen.15 Basert på vår forståelse av hva som ligger i de ulike 

begrepene om type klynge har vi endret noen av klyngeledernes plasseringer av egne klynger for de videre 

analysene i rapporten:  

• Oslo Cancer Cluster er endret fra en kompetanseklynge til en bransjeklynge, fordi samtlige medlemmer 

opererer innen en spisset internasjonal bransje, nemlig onkologi.  

• Norway Health Tech er endret fra en verdikjedeklynge til en bransjeklynge, fordi medlemmene i liten 

grad er knyttet sammen gjennom kunde-leverandørrelasjoner. Klyngen består i all hovedsak av 

medlemmer som leverer medisinsk utstyr, samt digitale produkter og tjenester, som anvendes i 

helsesektoren, altså samme marked.  

• Solenergiklyngen er endret fra en bransjeklynge til verdikjedeklynge, fordi klyngen dekker hele 

verdikjeden innen solenergi og har medlemmer med kunde-leverandørforhold som jobber sammen for 

å utvikle løsninger som retter seg mot kunders behov. 

Tabell 2-1 viser kategorisering av klyngene i utvalget som brukes for videre analyse i rapporten. 

 

15 Autonome systemer inkluderer alt fra sensorer og algoritmer til kjøretøy og brukernære tjenester. Klyngen har eksempelvis partnere innen 
AI-teknologi, infrastruktursensorer, ladesystemer, produkt- og industridesign, systemintegrasjon, arkitekter, jurister og konsulenter. 
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Tabell 2-1: Kategorisering av klyngene i utvalget. Kilde: Klyngelederundersøkelsen, bearbeidet av Menon Economics 

Kompetanseklynger 

 

 

 

 

- VIKEN Teknologiklynge 4.0 

- Norsk Senter for Sirkulær Økonomi 

- Energy Valley 

- Cluster for Applied AI 

- Smart Energy Markets 

- Kongsbergklyngen 

- Life Science Cluster 

- SAMS Norway 

 

Felles verdikjede 

 

 

- Construction City 

- Circular packaging cluster 

- H2Cluster 

- Solenergiklyngen 

 

Bransjeklynger: 

 

 

- Norwegian Fashion and Textile Agenda 

- Ocean Industry Forum Oslofjord 

- Oslo Cancer Cluster 

- Norway Health Tech 

 

 

 

Geografisk nedslagsfelt og marked 

Basert på bedriftens organisasjonsnumre og adresser har vi kartlagt deres plassering. Denne kartleggingen viser 

at virksomhetene i klyngene hovedsakelig er lokalisert i Oslo og Viken. I gjennomsnitt16 er 78 prosent av 

klyngenes medlemmer lokalisert i Oslo eller Viken. Her er det imidlertid store forskjeller mellom klynger. 

Solenergiklyngen, SAMS og NF&TA har flest medlemmer utenfor Oslo og Viken, med henholdsvis 39 prosent, 

31 prosent og 30 prosent. Andre klynger, som Kongsbergklyngen, VIKEN Teknologiklynge, og Smart Energy 

Markets fremstår mer lokale, med største delen av medlemsmassen lokalisert i Oslo og Viken. Figuren nedenfor 

viser andelen av medlemsmassen som lokalisert henholdsvis i og utenfor Oslo og Viken.  

 

16 Andel av alle bedriftene  
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Figur 2-6: Geografisk fordeling blant medlemmene i klyngene. Kilde: Medlemslister fra klyngelederne og Menons 
regnskapsdatabase 

 

Medlemsundersøkelsen tyder på at de fleste av bedriftene har både nasjonale og internasjonale nedslagsfelt. 

Som illustrert i figuren under oppgir 46 prosent at de er et internasjonalt selskap, der Norge er ett av flere 

markeder. Dette er helt i tråd med intensjonene i klyngeprogrammet, spesielt for NCE/Arena Pro, hvor et av 

kriteriene for opptak er at klyngen har en internasjonal posisjon.  

Figur 2-7: Spørsmål: «Hvilken beskrivelse passer best for din bedrift?». N=425. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon 
Economics 

 

Også her er det store forskjeller mellom klyngene. Særlig helseklyngene ser ut til å ha en stor andel medlemmer 

som opererer i internasjonale markeder. Henholdsvis 91 prosent, 77 prosent og 58 prosent av medlemmene i 

Oslo Cancer Cluster, TLSC og Norway Health Tech oppgir å være internasjonale selskap i spørreundersøkelsen. 

Dette reflekterer at markedene for helseindustriens produkter i hovedsak ligger utenfor Norge. Til 

sammenligning oppgir kun 18 prosent av medlemmene i NCCE og 29 prosent i Construction City at de er 

internasjonale selskap. NCCE er den klyngen som ser ut til å ha flest medlemmer som i hovedsak betjener kunder 
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lokalt/regionalt (38 prosent oppgir dette i spørreundersøkelsen). Andel av medlemmene i spørreundersøkelsen 

som oppgir å være internasjonale selskap er illustrert i tabellen nedenfor. Merk at for enkelte av klyngene, som 

Kongsbergklyngen, er N lav, som gjør at resultatene må tolkes med forsiktighet.  

Tabell 2-2: Andel av medlemmene i medlemsundersøkelsen som oppgir å være et internasjonalt selskap, der Norge er ett 
av flere markeder. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

Klynge Andel internasjonale selskap i klyngen N 

Oslo Cancer Cluster 91 % 34 

The Life Science Cluster 77 % 32 

H2Cluster 67 % 11 

Ocean Industry Forum Oslofjord 65 % 29 

Norway Health Tech 58 % 132 

Kongsbergklyngen 57 % 7 

Solenergiklyngen 40 % 48 

SAMS 39 % 26 

Norwegian Fashion and Textile Agenda  33 % 31 

NCE Smart Energy Markets 31 % 43 

Cluster for Applied AI 31 % 24 

Circular Packaging Cluster 30 % 29 

Construction City 29 % 37 

VIKEN Teknologiklynge 25 % 12 

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi 18 % 44 

 

Det er relativt god spredning i hvilken utviklingsfase medlemmene i klyngene befinner seg i. Som illustrert i 

figuren under oppgir flest at de er modne selskap med en etablert posisjon i alle relevante markeder (39 prosent), 

og færrest at de er en oppstartsbedrift i utviklingsfasen (17 prosent). Vi har følgelig stilt spørsmål ved hva 

motivasjonen for klyngemedlemskap til de modne selskapene er. I mange tilfeller har modne bedrifter allerede 

nettverk, er godt etablert i relevante markeder og har kapasitet til å videreutvikle egne løsninger. I evalueringene 

vi gjennomfører for Innovasjon Norge trekkes kjennskap til små bedrifter som det kan være interessant å jobbe 

med/kjøpe opp frem som en motivasjon for de store selskapene. Flere har også trukket fram behov for å 

synliggjøre næringen som helhet, selv om de som enkeltbedrift allerede har synlighet i sine relevante markeder.  
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Figur 2-8: Spørsmål: «Hvilken utviklingsfase passer din virksomhet best inn i». N=428. Kilde: Medlemsundersøkelsen, 
Menon Economics 

 

Det er dog store forskjeller mellom klynger når det gjelder hvilken utviklingsfase medlemmene befinner seg i. 

Figuren nedenfor viser andelen prekommersielle selskap (lys grønn), selskap i kommersialiseringsfase (mørk 

grønn) og etablerte og modne selskap i blått. Figuren viser at helseklyngene Norway Health Tech, Oslo Cancer 

Cluster og The Life Science Cluster har særlig mange prekommersielle bedrifter som medlemmer. H2Cluster-

klyngen, Solenergiklyngen og Cluster for Applied AI har en stor andel av selskap i kommersialiseringsfasen.  

Figur 2-9: Andel av medlemmene innenfor de ulike utviklingsfasene i klyngene N=428. Kilde: Medlemsundersøkelsen, 
Menon Economics 
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Det er naturlig nok noe overlapp mellom modne selskap og internasjonale selskap: 46 prosent av de modne 

selskapene oppgir at de også er et internasjonalt selskap. Noe overraskende er oppstartsselskapene den gruppen 

med høyest andel internasjonale selskap. Hele 75 prosent av oppstartsselskapene oppgir å være internasjonale, 

der Norge er ett av flere markeder. Dette skyldes i stor grad helseklyngene Oslo Cancer Cluster og Norway Health 

Tech, som har mange oppstartsselskaper og hvor markedene primært ligger utenfor Norge.17 For mange av disse 

bedriftene er innovasjons- og kommersialiseringsfasen langvarig og kostbar, noe som krever at man lykkes i store 

internasjonale markeder for at avkastningen på investert kapital skal bli positiv. Mange av oppstartsselskapene i 

klyngene, spesielt blant de tre helseklyngene, kan karakteriseres som «born globals». I tillegg er det naturlig å 

tenke seg at oppstartsselskapene i noen grad svarer ut ifra ambisjoner om markedsposisjon, ettersom de per 

definisjon mangler markedsposisjon.  

2.2. Aktiviteter i klyngen 

Vi finner at samtlige klynger gjennomfører nettverksaktiviteter, innovasjonsaktiviteter, 

kompetanseutviklingsprosjekt og internasjonaliseringsaktiviteter. Prioritering, form og nivå varierer 

imidlertid mellom klyngene. Nettverksmøter og faglige seminarer vurderes å være den mest 

relevante/viktige aktivitetstypen av medlemmene, og det er også denne aktivitetstypen det er 

høyest deltagelse på. Internasjonaliseringsaktiviteter er den aktivitetstypen færrest deltar på, til 

tross for at over halvparten anser dette som en svært viktig/viktig klyngeaktivitet.  

Overordnet kan klyngeaktiviteter deles inn i fire kategorier: 

• Nettverk og faglige seminarer i regi av klyngen: Møter, faglige arrangementer og annen nettverks-

bygging, både internt i klyngen og med eksterne deltakere. 

• Felles innovasjonsaktiviteter: Aktiviteter med hensikt om å utvikle nye eller vesentlig forbedre 

eksisterende produkter/tjenester og prosesser, samt bidra til å kommersialisere innovasjonene. 

• Felles kompetanseutviklingsprosjekter: Utvikling og gjennomføring av spesialiserte utdannings-

programmer, kurs og opplæring.18 

• Felles internasjonaliseringsaktiviteter:19 Partnersøk, studieturer, delegasjoner, messer, markeds-

informasjon og lignende. 

Hvilke aktivitetstyper klyngene fokuserer på, og hvilket aktivitetsnivå de legger seg på, varierer derimot mye fra 

klynge til klynge. En klynge kan både være en katalysator og/eller fasilitator av aktiviteter. Dersom klyngen inntar 

rollen som katalysator er den helt sentral i gjennomføring av aktivitetene, og tar gjerne initiativ til og leder egne 

prosjekter. Fasilitatorrollen innebærer derimot at klyngen koordinerer og formidler informasjon om eksisterende 

og planlagte prosjekter, og setter relevante aktører i kontakt med hverandre. For å få bedre innblikk i hva slags 

aktiviteter klyngene organiserer har vi spurt klyngelederne om hvilket aktivitetsnivå de ligger på for de tre20 

aktivitetstypene innovasjon, kompetanse og internasjonalisering. På nivå 1 har klyngen en katalysatorrolle, mens 

klyngen hovedsakelig har en fasilitatorrolle på nivå 2 og 3 (se tabell under). Det som skiller nivå 2 og nivå 3 er om 

 

17 Selv om det finnes et marked i Norge for legemidler, medisinsk utstyr og andre produkter fra helseindustrien, er markedet normalt altfor 
lite til å kunne forsvare store innovasjonskostnader og lange kommersialiseringsprosesser. Bedriftene er derfor avhengige av å lykkes i 
eksportmarkeder for at eierne skal få positiv avkastning på sine investeringer. 
18 Kompetanseutviklingsprosjekter inkluderer altså ikke mer uformell kompetansedeling innad i klyngen, som faglige seminarer, medlems-
møter, medlemspresentasjoner og andre faglige innlegg. Disse faller innunder nettverksaktiviteter. 
19 Med internasjonalisering mener vi aktiviteter som har til hensikt å føre til økt eksport, ikke generelle samarbeid med internasjonale aktører. 
Deltakelse i EUs Horisont Europa-prosjekter vil med andre ord være innovasjonsaktiviteter, ikke internasjonalisering.  
20 Nettverk er ikke inkludert, ettersom dette er noe alle klynger gjennomfører og leder selv (nivå 1).  
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klyngen har en felles strategi. På nivå 2 har typisk klyngens styre valgt strategiske satsingsområder, men 

prosjektene innenfor disse områdene gjennomføres av medlemmene selv. Nivå 4 kjennetegnes ved at klyngen 

ikke har noen aktivitet på området.  

Som tabell 2-3 viser er det ingen klynger som oppgir å ikke ha aktivitet innenfor noen av de tre aktivitetstypene. 

Generelt svarer de aller fleste klyngelederne at klyngen har aktiviteter på alle de tre øverste nivåene innenfor 

samtlige av områdene. Det er verdt å presisere at nivå 1 ikke nødvendigvis er bedre enn nivå 3. I store klynger, 

der medlemmene har ulike interesser og behov, vil det for eksempel i mange tilfeller være fornuftig å legge seg 

på et lavere nivå.  

Tabell 2-3: Aktivitetsprofil med tilhørende aktivitetsnivå, i antall klynger. Spørsmål: «Hvilke av de følgende påstandene 
passer for klyngens arbeid med <aktivitetstype>». Flere svar er mulig. N=16. Kilde: Klyngelederundersøkelsen, Menon 
Economics 

Aktivitetsprofil Innovasjon Kompetanse Internasjonalisering 

Nivå 1: Felles strategi og 
gjennomføring – prosjekter 
initieres og gjennomføres i regi 
av klyngen 

13 12 15 

Nivå 2: Felles strategi, men 
separat gjennomføring – 
klyngen velger prioriterte 
satsingsområder og fasiliterer 
samarbeid, men prosjektene 
gjennomføres av aktørene selv 

14 11 11 

Nivå 3: Koordinere og formidle 
informasjon om eksisterende og 
planlagte prosjekter 

13 14 13 

Nivå 4: Klyngen har ingen 
aktivitet på området 

0 0 0 

 

Basert på resultatene over fremstår det som at klyngene er aktive innen de tre aktivitetstypene på mange ulike 

måter. Spørsmålet da er hvorvidt bedriftene deltar på disse aktivitetene i regi av klyngen og hvorvidt de anser 

det som viktig eller relevant for dem. Figur 2-10 viser hvordan bedriftene vurderer relevansen/viktigheten av de 

fire aktivitetstypene og hvorvidt de har deltatt på dem, i henholdsvis grønt og blått. Nettverksmøter og faglige 

seminarer er den typen aktiviteter som vurderes som mest relevant, hvor i overkant av 90 prosent mener det er 

svært viktig eller viktig. Videre har nesten 80 prosent av respondentene svart at innovasjonsaktiviteter og 

kompetanseutviklingsprosjekter er viktige eller svært viktige, mens i overkant av halvparten har svart det samme 

for internasjonaliseringsaktiviteter. 

Det er tydelig at det er samsvar mellom deltagelse på og opplevd viktighet av nettverksmøter og faglige 

seminarer, ettersom tilnærmet samtlige som oppgir at det er viktig også deltar. Vi finner også generelt høy 

deltagelse på denne aktiviteten på tvers av ulike undergrupper. For de tre andre aktivitetstypene er det derimot 

en betydelig høyere andel som opplever aktivitetene som viktige enn andelen som deltar på disse. Litt under 

halvparten har deltatt på felles innovasjonsaktiviteter og felles kompetanseutviklingsprosjekter (henholdsvis 

46 og 43 prosent), mens 31 prosent har deltatt på felles internasjonaliseringsaktiviteter. Felles internasjonali-
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seringsaktiviteter er med det den aktiviteten blant de fire som har lavest deltagelse. For både innovasjons-, 

kompetanseutviklings- og internasjonaliseringsaktiviteter er det omtrent 30 prosentpoeng flere som synes 

aktivitetene er viktige enn som faktisk deltar på disse. 

Figur 2-10: Spørsmål: «Hva slags type klyngeaktiviteter har din virksomhet deltatt på?» og «Hva slags type 
klyngeaktiviteter er mest relevante/viktige for din virksomhet?». Andelen klyngemedlemmer som har deltatt i blått og 
andelen som vurderer aktiviteten som svært viktig eller viktig i grønt. N=532. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon 
Economics 

 

Bedriftene i tidlige utviklingsfaser (oppstart eller kommersialisering) synes i større grad at internasjonaliserings-

aktiviteter er viktig enn det bedrifter som har kommet lengre i utviklingsfasen gjør. Tidligfase-bedriftene har 

derimot ikke hatt høyere deltagelse på internasjonaliseringsaktiviteter relativt til mer modne selskaper. Det kan 

ha sammenheng med at disse bedriftene har mindre tid og ikke prioriterer internasjonaliseringsaktivitetene i 

klyngene. Dette er nærmere diskutert i kapittel 4.  

Selskapene som allerede i dag opererer i utenlandske markeder, opplever også internasjonaliseringsaktiviteter 

som mer relevant enn de som opererer i et lokalt eller nasjonalt marked. Dette samsvarer også med en høyere 

deltagelse på internasjonaliseringsaktiviteter. Den relativt høyere andelen blant internasjonale bedrifter som 

opplever internasjonaliseringsaktiviteter som viktig holder seg også når vi ekskluderer oppstartsbedrifter, der 

majoriteten er internasjonale selskaper. 

Det er en relativt stor spredning blant klyngene når det gjelder deltagelse på internasjonaliseringsaktiviteter. Det 

er større deltagelse i bransjeklyngene Oslo Cancer Cluster og NF&TA, i tillegg til H2Cluster og Norway Health Tech 

– alle med en deltakerandel på omtrent 50 prosent. I motsatt ende finner vi Smart Energy Markets, Construction 

City og CPC der kun om lag 10 prosent oppgir å ha deltatt på internasjonaliseringsaktiviteter. Den lave deltagelsen 

i Construction City kan trolig forklares ved at bygg- og anleggsbransjen er en skjermet næring som leverer 

tjenester nasjonalt, noe som gjør internasjonaliseringsaktiviteter mindre relevant. Når det gjelder Smart Energy 

Markets organiserer de blant annet studieturer til utlandet og delegasjonsbesøk som i større grad er rettet mot 

utvalgte medlemsbedrifter. Dette vil også gi relativt lav deltagerandel, sammenlignet med bredere aktiviteter 

som for eksempel belyser markedsmuligheter i utlandet. 
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For deltakelse på felles innovasjonsaktiviteter og kompetanseutvikling finner vi ingen vesentlige variasjoner 

mellom undergrupper. Likevel er det indikasjoner på at medlemmene i små klynger (opptil 50 medlemmer) i noe 

større grad deltar på felles innovasjonsaktiviteter. Dette kan komme av at det er lettere å utforme innovasjons-

prosjekter som treffer medlemmene godt i mindre klynger. Blant klyngene skiller spesielt Kongsbergklyngen seg 

ut der alle respondentene svarte at de har deltatt på innovasjonsaktiviteter. SAMS og VIKEN Teknologiklynge har 

også en høy andel som oppgir å ha deltatt på felles innovasjonsaktiviteter. For felles kompetanse-

utviklingsprosjekter har en høyere andel modne selskaper deltatt på disse, samt selskaper som betjener et norsk 

marked. Det kan ha sammenheng med at denne typen aktivitet kan anses som «overskuddsprosjekter» som 

modne selskaper med større økonomisk frihet derfor i større grad deltar på, mens mindre selskaper heller vil ha 

et større fokus på driftsrelaterte aktiviteter. Kongsbergklyngen og VIKEN Teknologiklynge kommer også høyest 

ut på denne typen aktivitet. 

2.3. Strategiske satsinger i klyngene 

Grønn omstilling er det området flest klyngeledere oppgir å ha felles satsinger innen. Dette er en 

kjerneaktivitet for flere av klyngene, og omhandler blant annet utvikling av bærekraftige 

forretningsmodeller, samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og synliggjøring og 

posisjonering. 80 prosent oppgir å ha en felles satsing innen skalering av enkeltbedrifter, 

internasjonalisering og digitalisering. Færrest har en felles satsing innen kommersialisering av 

forskning, rundt halvparten av klyngelederne oppgir dette.  

I klyngelederundersøkelsen har vi spurt klyngelederne hvorvidt de har en felles strategi/satsing på utvalgte 

områder. Grønn omstilling er det området der flest av klyngelederne oppgir å ha en felles strategi, etterfulgt av 

skalering av enkeltbedrifter, internasjonalisering og digitalisering og datadreven innovasjon. Som illustrert i Figur 

2-11 oppgir kun halvparten av klyngelederne i utvalget at de har en felles strategi innen kommersialisering av 

forskning. Dette skyldes trolig at mange av klyngene enten har medlemmer som driver med FoU på andre arenaer 

eller er lite FoU-intensive.  
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Figur 2-11: Spørsmål: «Har klyngen en felles strategi/satsing innenfor følgende områder?». Andel klynger som har en 
strategi/satsing innenfor de ulike områdene. N=1521. Kilde: Klyngelederundersøkelsen, Menon Economics 

 

Grønn omstilling er en del av kjerneaktiviteten til flere av klyngene. Utvikling av bærekraftige forretnings-

modeller, samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og kobling av teknologi og bærekraft er aktiviteter som 

blir nevnt. I tillegg er det flere av klyngene som har bygget opp en strategi som viser hvordan Norge er godt 

posisjonert for industriutvikling i lys av et internasjonalt fokus på grønn omstilling. I kapittel 6 vil vi gå nærmere 

inn på hvordan klyngene arbeider med grønn omstilling.  

Klyngelederne som oppgir at de har en felles strategi/satsing på skalering av bedrifter utdyper at dette i hovedsak 

handler om veiledning/innovasjonsrådgivning til enkeltbedrifter både gjennom å koble etablerte selskap med 

oppstartsbedrifter, men også gjennom samarbeid med bedriftsnettverk. Flere peker også på samarbeid med 

investorer og investormiljø og kobling til inkubatorene. Mange av de samme virkemidlene som brukes til 

skalering av enkeltbedrifter benyttes også i klyngens strategiske arbeid knyttet til kommersialisering av forskning. 

I kapittel 5 vil vi gå nærmere inn på hvordan klyngene arbeider med innovasjon, og kommersialisering og 

skalering mer spesifikt.  

Markedsanalyser, riktig posisjonering, tett kontakt med utekontorer, EU-rådgivere og HPO-kontrakter er 

eksempler på hva som blir nevnt av klyngelederne rundt hvordan de strategisk arbeider med internasjonalisering. 

Dette er nærmere beskrevet i kapittel 4. 

For flere av klyngene ligger digitalisering i kjernen av klyngens aktiviteter. Både Smart Energy Markets og Cluster 

for Applied AI oppgir at samtlige prosjekter bygger opp under digitalisering og datadreven innovasjon. 

Klyngelederne oppgir at digitaliseringsprosjekter først og fremst skjer gjennom samarbeid med universiteter og 

andre forskningsinstitusjoner. Energy Valley oppgir eksempelvis at de samarbeider med SINTEF og IFE om å få på 

plass finansiering til prosjekter knyttet til datadreven innovasjon. CPC oppgir at de samarbeider med NCCE og 

Smart Innovation Norway i digitaliseringsprosjekter. Et annet eksempel er NF&TA som viser til sitt samarbeid 

med bedriftsnettverkene Digital Markedsadgang og Design Lab/Manufacture Oslo.  

 

21 SAMS har svart «vet ikke» på alle kategorier og er derfor tatt ut.  
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2.4. Relasjonelle forutsetninger for samhandling 

Spørreundersøkelsen tyder på at det er gode relasjonelle forutsetninger i de analyserte klyngene. 

Medlemmene oppgir å ha god oversikt over hvem de andre medlemmene i klyngen er og hva de 

driver med, og at samarbeidet er preget av åpenhet og informasjonsdeling. Flertallet er også enig i 

at klyngen har ført til økt tillitt mellom aktørene og at det er utviklet en klyngeidentitet. De 

relasjonelle forutsetningene varierer noe mellom hvilke utviklingsfaser og markeder medlems-

massen i de ulike klyngene befinner seg i, samt mellom de ulike klyngene.  

I en velfungerende klynge er man avhengig av gode relasjonelle forutsetninger, som tillit og gjensidig 

informasjonsdeling, for å kunne realisere gevinster. Medlemsundersøkelsen tyder på at det er gode relasjonelle 

forutsetninger i klyngene vi har analysert. Totalt er 70 prosent av medlemmene helt eller delvis enig i at de har 

god oversikt over hvem de andre medlemmene i klyngen er og hva de driver med. I tillegg er nærmere 75 prosent 

av respondentene helt eller delvis enig i at samarbeidet i klyngene er preget av åpenhet og informasjonsdeling.  

Figur 2-12: Spørsmål: «I hvilken grad er du enig i følgende påstander». N=539. Kilde: Menon Economics 

 

De relasjonelle forutsetningene varierer noe mellom hvilke utviklingsfaser og markeder medlemsmassen i de 

ulike klyngene befinner seg i. Oppstartsbedrifter svarer at de i mindre grad har oversikt over andre medlemmer 

i klyngen, sammenlignet med mer modne bedrifter. Dette kan skyldes at oppstartsbedrifter har knappe ressurser 

og ikke kapasitet til å ha full oversikt over hvem som er med i klyngen. På samme måte svarer bedrifter som 

opererer i et lokalt/regionalt marked at de i mindre grad har oversikt over de andre medlemmene i klyngen, 

sammenlignet med bedrifter som opererer i flere markeder. I tillegg finner vi at bedrifter som opererer i 

lokale/regionale markeder i signifikant mindre grad svarer at samarbeidet i klyngen er preget av åpenhet, 

sammenlignet med bedrifter som opererer i hele det norske markedet og/eller internasjonalt. Det er uklart hva 

dette skyldes, men det kan henge sammen med at bedriftene som opererer lokalt/regionalt i større grad er 

konkurrenter i det samme markedet.  

Det er nærliggende å tro at det er vanskeligere å ha oversikt over andre medlemmer i klyngene når klyngen er 

stor. Det vil i så fall tilsi at andelen som oppgir å ha god oversikt over hvem de andre medlemmene i klyngen er 

og hva de driver med er synkende med klyngens størrelse. Dette finner vi i liten grad. Det er riktignok en noe 

større andel som oppgir at de er helt enig i denne påstanden i mindre klynger (under 50 medlemmer). Ser vi på 

helt/delvis enig samlet er derimot forskjellene små. I denne sammenheng bør det imidlertid tas et forbehold om 

at vi kan ha et problem med utvalgsskjevhet. Det kan tenkes at det kun er de mest aktive medlemmene innenfor 
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hver kategori som har besvart spørreundersøkelsen. Disse har sannsynligvis bedre oversikt over andre 

medlemmer enn dem som ikke har besvart spørreundersøkelsen.  

Vi finner derimot større forskjeller knyttet til påstandene presentert i Figur 2-12 på klyngenivå. Cluster for Applied 

AI og Smart Energy Markets skiller seg ut ved at over 40 prosent av respondentene i disse klyngene er helt eller 

delvis uenig i at de har god oversikt over øvrige medlemmer i klyngen. En mulig årsak til dette kan være at både 

Cluster for Applied AI og Smart Energy Markets ligger under samme innovasjonsselskap, Smart Innovation 

Norway. For klynger som er underlagt større innovasjonsselskap kan det være utfordrende å skille klyngens 

konkrete aktiviteter og medlemmer fra de som inngår i innovasjonsselskapet mer overordnet. Vi ser imidlertid 

ikke samme tendens hos H2Cluster som er underlagt Kjeller Innovasjon og er en verdikjedeklynge. En annen 

mulig forklaring er at både Cluster for Applied AI og Smart Energy Markets er teknologiklynger, hvor aktørene 

opererer i ulike markeder og derfor møter hverandre sjeldnere.  

Videre finner vi at et flertall er enig i at klyngen har ført til økt tillit mellom aktørene i klyngen og at det har 

utviklet seg en følelse av felleskap i næringsmiljøet som ikke var der tidligere. Som illustrert i figuren under oppgir 

nærmere 70 prosent at klyngen har ført til økt tillit og 65 prosent at det er utviklet en følelse av felleskap 

(klyngeidentitet).  

Figur 2-13: Spørsmål: «I hvilken grad er du enig i følgende påstander». N=539. Kilde: Menon Economics 

 

Vi finner en svak tendens til at bransjeklynger i større grad svarer at klyngesamarbeidet har ført til økt tillit 

mellom aktørene i klyngen. En mulig forklaring kan være at bedrifter i en bransjeklynge ofte er konkurrenter i 

utgangspunktet, men når man blir med i klyngen innser man at man har mye å samarbeide om, som igjen fører 

til økt tillit mellom aktørene i klyngen. 

En annen måte å vurdere hvorvidt det er gode relasjonelle forutsetninger i klyngene, er å undersøke 

medlemmenes motivasjon for å delta i klyngen. Motivasjonsfaktorer knyttet opp mot samarbeid indikerer gode 

relasjonelle forutsetninger, mens motivasjonsfaktorer knyttet opp mot bedriftsøkonomiske insentiver er mindre 

gode forutsetninger for klyngesamarbeid. I spørreundersøkelsen har vi bedt medlemmene om å rangere en rekke 

motivasjonsfaktorer til hvorfor de ble medlem av klyngen. Dersom et medlem har rangert en motivasjonsfaktor 

på første plass, vektes den med fem poeng. Dersom et medlem har rangert en motivasjonsfaktor på andre plass, 

vektes den med fire poeng og tilsvarende for tredje, fjerde og femte plass. De resterende motivasjonsfaktorene 

får null i vekt. Resultatene fra denne rangeringen er illustrert i figuren under.  

29%

21%

39%
44%

5%
10%

2% 4%

25%
21%

0%

20%

40%

60%

Klyngen har ført til økt tillit mellom aktørene i
klyngen/næringsmiljøet

Gjennom klyngen er det utviklet en følelse av 
fellesskap – klyngeidentitet – i næringsmiljøet som vi 

ikke hadde tidligere

Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 1  R A P P O R T  

 

Figur 2-14: Spørsmål: «Ranger følgende motivasjonsfaktorer for klyngemedlemskap fra størst (øverst) til minst (nederst)» 
Bedriftenes motivasjonsfaktorer i poeng. N=320. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

 

Tilgang på møteplasser og faglige seminarer vurderes som den viktigste motivasjonsfaktoren for klynge-

medlemskap. Dette samsvarer i stor grad med resultatene fra sluttevalueringene Menon har gjennomført av 

andre klynger utenfor Oslo og Viken. Alle de viktigste motivasjonsfaktorene som tilgang på relevante 

samarbeidspartnere, mulighet for å delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter og økt kunnskap om relevante 

aktører i økosystemet anses som gode motivasjonsfaktorer for å bli medlem av klyngen ved at de vektlegger 

kollektive gevinster fremfor bedriftsøkonomiske. Vi finner at bedrifter som er i en oppstarts- eller 

kommersialiseringsfase rangerer noen av de mer bedriftsøkonomiske motivasjonene, eksempelvis kapitaltilgang 

og økt synlighet og profilering av sin virksomhet, høyere enn det mer modne bedrifter gjør. Det er ikke 

overraskende med tanke på behovene bedriftene har i ulike utviklingsfaser.  

Overordnet finner vi små forskjeller i motivasjonsfaktorer mellom de ulike klyngene. Vi ser imidlertid en tendens 

til at enkelte egenskaper ved de forskjellige klyngene gjør at noen motivasjonsfaktorer kommer høyere ut enn 

andre. Eksempelvis er internasjonale relasjoner og eksportmuligheter en høyere motivasjonsfaktor blant 

medlemmene i Cluster for Applied AI enn for CPC, noe som i stor grad reflekterer hvilke markeder medlemmene 

retter seg inn mot.  
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2.5. Finansiering av klyngearbeidet 

Klyngene i utvalget er i hovedsak finansiert gjennom medlemskontingent, tilskudd fra virkemiddel-

apparatet og prosjektstøtte fra Oslo kommune og/eller Viken fylkeskommune. Det er stor variasjon 

i ressursgrunnlaget til klyngene, og totalfinansieringen varierer fra 1,6 millioner til 17,7 millioner. 

Blant de 13 klyngene som har besvart spørsmålet ligger gjennomsnittlig totalfinansiering i 2021 på 

6,7 millioner. Klyngelederne forventer en vridning i inntektskildene fremover. De fleste 

klyngelederne forventer at inntekter fra medlemmene vil bli viktigere fremover, mens seks av ti 

forventer at tilskuddene fra nasjonale og regionale virkemiddelaktører og myndigheter vil bli 

uendret eller redusert. 

2.5.1. Kildene til finansiering av klyngenes aktiviteter 

Resultatene fra klyngelederundersøkelsen viser at klyngene hovedsakelig er finansiert gjennom 

medlemskontingent, tilskudd fra virkemiddelapparatet og prosjektstøtte fra Oslo kommune og/eller Viken 

fylkeskommune. Enkelte har også inntekter fra EU-prosjektfinansiering og finansiering fra prosjektoppdrag i 

anbudsmarkedet. Dette er illustrert i figuren under. Blant andre finansieringskilder nevnes partneravtaler, 

merkevaretjenestesalg, konsulentoppdrag, private bidrag og tilskudd, og prosjektinntekter.  

Figur 2-15: Spørsmål: «Hvilke inntektskilder hadde din klynge i 2021? Flere svar er mulig». Figuren viser andel av klyngene 
som har oppgitt de gitte alternativene. N=16. Kilde: Klyngelederundersøkelsen, Menon Economics  

 

Vi ser at samtlige klynger har finansiering gjennom medlemskontingent og dette er blant de viktigste 

finansieringskildene. Klyngenes inntekter fra medlemskontingent varierer betydelig, fra 500 000 kroner til 

4 300 000 kroner. Inntektene varierer naturligvis med antall medlemmer, men også kontingenten hvert enkelt 

medlem betaler. Flere klynger opererer med differensierte medlemsavgifter, der avgiften gjerne bestemmes av 

medlemsbedriftenes omsetning. Andre differensierer mellom kjernemedlemmer og øvrige medlemmer, der 

førstnevnte har en høyere avgift. Slike differensieringer oppstår gjerne i takt med vekst i antall medlemmer. Det 

er både fordeler og ulemper ved å ha mange medlemmer. På den ene siden vil naturligvis inntektene øke med 

antall medlemmer, noe som gir klyngene større handlingsrom. På den andre siden er det en fare for at synergiene 
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i klyngene utvannes dersom medlemsmassen blir for stor og bred. I tillegg risikerer man en stor andel passive 

medlemmer.   

Videre ser vi at det er relativt stor variasjon i øvrige inntektskilder. Vi har bedt klyngelederne gi et anslag på hvor 

store inntekter de har fra de ulike kildene i 2021. De aggregerte inntektene fra de ulike kildene er vist i tabellen 

under.22 Det er stor variasjon i ressursgrunnlaget til klyngene, og totalfinansieringen varierer fra 1,6 millioner til 

17,7 millioner. Blant de 13 klyngelederne har besvart spørsmålet ligger gjennomsnittlig totalfinansiering i 2021 

på 6,7 millioner.  

Tabell 2-4: Aggregert finansiering i klyngene, fordelt på finansieringskilde. N=13. Kilde: Klyngelederundersøkelsen, Menon 
Economics  

Type finansiering  Anslag 2021 Antall klynger 

Finansiering gjennom klyngeprogrammet 27 000 000 8 

Andre tilskudd fra norske virkemiddelaktører 8 770 000 8 

Prosjektstøtte fra Oslo kommune og/eller Viken 

fylkeskommune 

7 120 000 10 

EU-prosjekter 3 100 000 3 

Prosjektoppdrag i anbudsmarkedet 1 500 000 2 

Medlemskontingent 18 739 500 12 

Annet 20 715 000 6 

Total finansiering  86 944 500 13 

 

2.5.2. Variasjon i inntekter og inntektskilder mellom klyngene 

Totalfinansieringen varierer etter om klyngene er en del av klyngeprogrammet eller ikke, og hvilket delprogram 

de eventuelt er en del av. Som illustrert i figuren under (til venstre) er den gjennomsnittlige totalfinansieringen i 

klyngene som er utenfor klyngeprogrammet og klyngene i Arena-programmet relativt lik. Den gjennomsnittlige 

totalfinansieringen blant NCE/Arena Pro/Modne klynger23 er imidlertid vesentlig høyere.24 Dette skyldes delvis 

høyere finansiering fra klyngeprogrammet, men også andre kilder. Vi finner også en viss variasjon etter størrelse 

på klyngene (målt i antall medlemmer). I gjennomsnitt har de store klyngene (målt i antall medlemmer) betydelig 

høyere finansiering enn de mindre klyngene, mens de mindre klyngene har høyere finansiering enn de 

mellomstore. Det bør presiseres at forskjellen hovedsakelig skyldes høy totalfinansering hos Kongsbergklyngen, 

som har en stor andel private bidrag. 5 av 6 klynger med over 100 medlemmer hadde finansiering fra klynge-

programmet i 2021, og halvparten av klyngelederne i disse klyngene oppgir at klyngeprogrammet var den største 

finansieringskilden. 

 

22 Kun 13 av 16 klyngeledere har besvart dette spørsmålet. 
23 NCE, Arena Pro og modne klynger er slått sammen, fordi det er svært få i hver kategori.  
24 Merk at vi har bedt respondentene gi et anslag på inntekter i 2021. Da var det ikke finansiering gjennom Modne klynger-programmet og 
SAMS og TLSC var fremdeles en del av Arena-programmet. 
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Figur 2-16: Gjennomsnittlig ressursgrunnlag i klyngen fordelt på 
deltagelse i klyngeprogram/delprogram. I millioner kroner. N=13. 
Kilde: Klyngelederundersøkelsen, Menon Economics 

 

Figur 2-17: Gjennomsnittlig ressursgrunnlag i klyngene fordelt på 
størrelse i form av antall medlemmer. I millioner kroner. N=13. 
Kilde: Klyngelederundersøkelsen, Menon Economics 

 

Av de totalt åtte klyngene med finansiering fra klyngeprogrammet i 202125, oppgir seks av klyngelederne at dette 

var den største finansieringskilden det året. Videre er det 31 prosent som oppgir medlemskontingent som største 

finansieringskilde, og henholdsvis 14 prosent og 8 prosent har «andre inntektskilder» og prosjektoppdrag i 

anbudsmarkedet som den største finansieringskilden.  

2.5.3. Klyngeledernes forventninger til fremtidige inntektskilder 

De siste årene har de offentlige tilskuddene til klyngene fra det nasjonale klyngeprogrammet blitt redusert. 31 

prosent av klyngelederne forventer at tilskuddene fra virkemiddelaktører og kommune/fylkeskommune vil 

reduseres ytterligere, mens 44 prosent forventer at tilskuddene vil øke (se figuren nedenfor).  

75 prosent av klyngelederne oppgir at de forventer økte inntekter fra medlemmene i tiden fremover, og 50 

prosent tror at inntektene fra prosjektoppdrag, for eksempel gjennom anbudskonkurranser, vil øke. Ingen av 

klyngelederne forventer at medlemsinntektene eller inntekter fra prosjektoppdrag vil reduseres, mens altså 31 

prosent oppgir at de forventer at tilskuddene vil reduseres. 

 

25 NCE Energy Valley, Construction City, Circular package cluster, Norwegian Fashion and Textile Agenda, Solenergiklyngen, H2Cluster, The 
Life Science Cluster og SAMS Norway. Cluster for Applied AI hadde også finansering fra klyngeprogrammet i 2021, men har ikke angitt anslag 
for de ulike finansieringskildene.  
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Figur 2-18: Spørsmål: «Hvordan tror du inntektsbildet til klyngen vil endre seg fremover?». Alternativene «vet ikke» 
og «ikke relevant» er utelatt. N=16. Kilde: Klyngelederundersøkelsen, Menon Economics  

 

 

2.5.1. Klyngenes forretningsmodeller og behov for offentlige tilskudd 

Som beskrevet ovenfor varierer klyngene betydelig, både med hensyn til totale inntekter og hvilke kilder de 

har inntekter fra. Selv om det er viktige individuelle forskjeller, er det generelle bildet at modne klynger (i 

betydningen alder og deltakelse i klyngeprogrammet) har større inntekter og en bredere finansieringsbase 

enn de umodne klyngene har, og at klynger med stort ressursgrunnlag (i betydningen antall medlemmer og 

samlet verdiskaping i klyngene) har større inntekter enn klyngene med et begrenset ressursgrunnlag. Et 

sentralt spørsmål er om modne klynger med et stort ressursgrunnlag har mindre behov for offentlige tilskudd 

enn umodne klynger med lite ressursgrunnlag har. Spørsmålet kan vurderes både i absolutt og relativ forstand 

– det vil si målt i kroner og som andel av samlede inntekter.  

Det er ingenting i veien for at en klyngeorganisasjon kan utvikle seg i en retning som gjør at den blir uavhengig 

av offentlige tilskudd. Det kan gjøres ved å omdanne klyngeorganisasjonen til en kommersiell tjenesteyter – 

med andre ord til et konsulentselskap. Problemet med en slik utvikling er at organisasjonen fjerner seg fra 

kjerneaktivitetene som den var ment å utføre. Klyngeprogrammet ble opprettet fordi det er potensielle 

synergier forbundet med samhandling mellom aktører som har verdikjede-, bransje eller teknologi-fellesskap, 

og hvor det er markedssvikt forbundet med å realisere de potensielle synergiene. Markedssvikten dreier seg 

både om at klyngeaktiviteter har fellesgodekarakter og at det er koordineringskostnader forbundet med 

samhandlingen. Jo bedre aktørene kjenner hverandre og har erfaring med å samarbeide med hverandre, 

desto lavere blir koordineringskostnadene, men det er ressurskrevende å etablere og vedlikeholde 

relasjonelle forutsetninger. Derfor er klyngens fasilitering av møteplasser og nettverksaktiviteter et 

fellesgode for klyngemedlemmene – med andre ord er det markedssvikt forbundet med denne typen 

klyngeaktiviteter. Markedssvikten forsvinner ikke selv om klyngen blir større, mer moden og mer profesjonell, 

så det vil fremdeles være behov for offentlige tilskudd til å finansiere klyngeaktivitetene. Det er grunn til å 

tro at behovet for offentlige tilskudd som andel av klyngens samlede inntekter synker med klyngens 

modenhet, men i absolutt omfang vil behovet snarere øke enn reduseres. 
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2.6. Samspill med andre aktører i innovasjonsøkosystemet 

Som beskrevet i kapittel 1.1 inngår klynger i et komplekst innovasjonsøkosystem, sammen med en rekke andre 

aktører. Figur 2-19 presenterer andelen av klyngene der klyngelederne oppgir å ha formelle samarbeid med ulike 

aktørtyper i innovasjonsøkosystemet. Samtlige klyngeledere, med unntak av en, oppgir at de samarbeider med 

andre klynger. De aller fleste har også inngått formelle samarbeid med FoU-miljøer, internasjonale aktører og 

inkubatorer/TTO-er. Vi ser at klynger i mindre grad samarbeider med kunnskapsparker og næringshager.  

Seks klyngeledere svarer i tillegg at de har formelle samarbeid med andre typer aktører enn de i figuren under. 

De fleste utdyper at det er snakk om samarbeid med nærings- eller bransjeforeninger, men også NGOer og 

partneravtaler med kommuner. 

Figur 2-19: Klyngenes samarbeid med andre aktører i innovasjonsøkosystemet. N=16. Kilde: Klyngelederundersøkelsen, 
Menon Economics 

 

Vi finner at klynge-til-klynge prosjekter hovedsakelig dreier seg om tematiske samarbeid. Norway Health Tech, 

Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster og TSLC har eksempelvis gått sammen om et felles 

internasjonaliseringsprosjekt, «US Next», med formål om å øke eksport fra den norske helseindustrien. Klyngene 

samarbeider også om kompetansekurs og seminarer, som for eksempel CPC, Smart Energy Markets og Cluster 

for Applied AI. Flere klyngeledere oppgir også at de jobber sammen med andre klynger rundt arrangementer 

som Arendalsuka eller ved andre næringspolitiske arenaer. Eksempelvis samarbeidet TLSC, Norwegian Wood 

Cluster, Heidner-klyngen, Landbrukssamvirket og Nibio om felles høringsuttalelser, møter med politikere og 

innspillseminarer, som resulterte i at bioøkonomi ble løftet som et utvalgt satsingsområde i regjeringens strategi 

om sirkulærøkonomi.  

Flere klynger har også fått tildelt HPO-kontrakter i samarbeid med andre klynger og utdannings- og nærings-

aktører i økosystemet. For eksempel samarbeider H2Cluster og Kongsbergklyngen, sammen med Ocean Hyway 

Cluster, Powered by Telemark og Norwegian Energy Solution, om hydrogenutvikling i Tyskland gjennom en HPO-

kontrakt. Et annet eksempel er NCCE, som i samarbeid med DNV ble tildelt en HPO-kontrakt på sirkulær økonomi 

i Singapore. I dette prosjektet er også Construction City en av samarbeidspartnerne.  

Hvordan klyngene samarbeider med internasjonale aktører, FoU-miljøer og inkubatorer/TTO-er, diskuteres 

nærmere i kapittel 4 og 5. Hvorfor ytterst få av klyngene i utvalget samarbeider med katapultsentre, diskuteres 

også nærmere i kapittel 5.  
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3. Næringsstrukturen i Oslo og Viken 

Oslo og Viken har sitt største fortrinn i kompetanseressursene, mangfoldet, og diversiteten i det regionale 

næringslivet. Regionen har sterke miljøer innenfor energi (engineering, fornybar, energistyring), teknologi og 

havnæringer (maritime tjenester). Sammenlignet med resten av Norge har Oslo og Viken en høyere andel 

tjenesteytende næringer enn gjennomsnittet.26 I folketall er Viken Norges største fylkeskommune, og det er 

betydelige forskjeller i næringsstrukturer innad i fylket. Deler av fylket har høy konsentrasjon av kunnskaps-

intensive sektorer som helseindustri, mens andre deler av fylket domineres av arbeidsintensive næringer som 

reiseliv. I tillegg er det flere soner med betydelig industriell aktivitet, blant annet rundt Kongsberg og i sør-øst-

delen av fylket. Fylket skiller seg fra resten av norsk næringsliv ved å være diversifisert og ikke avhengig av 

enkeltsektorer. I 2020 var de største enkeltsektorene handel og bygg- og anleggsbransjen, som samlet utgjorde 

rundt 45 prosent av de ansatte i privat næringsliv. De 367 000 sysselsatte i privat næringsliv bidro til at Viken 

samlet eksporterte varer og tjenester for rett under 100 milliarder kroner. Dette gjør fylket til et av Norges største 

eksportfylker, selv om eksport per sysselsatt er blant de lavere. 

3.1. Næringssammensetningen i Viken 

Samlet var det i overkant av 600 000 sysselsatte i Viken, hvorav 367 000 var sysselsatte i regnskapspliktige27 

bedrifter i 2020. Figur 3-1 under viser at handel og bygg og anlegg er de to næringene med flest ansatte i fylket. 

Disse to næringene sysselsetter henholdsvis 26 og 18 prosent av arbeidsstyrken i Viken. Samtlige områder av 

Viken har en betydelig tilstedeværelse av de to næringene, da disse først og fremst tilbyr tjenester til innbyggere 

og virksomheter i lokalområdet. I tillegg omkranser Viken Oslo, og med bedre tilgang på næringsarealer for denne 

type virksomhet sammenlignet med Oslo, leverer disse næringene både til Viken og dels også til Oslo. 

Befolkningen i Oslo er derfor en del av kundegrunnlaget til deler av handelsnæringen i Viken. Samlebetegnelsen 

«andre tjenester» og helse har også høy sysselsetting med henholdsvis 36 000 og 34 000 sysselsatte. Andre 

tjenester omfatter et bredt sett av forretningsmessig tjenesteyting og lokale tjenester. Helsenæringen omfatter 

alt fra tilbydere av helse- og sosialtjenester som er arbeidskraftsintensive, til FoU- og kapitalintensive arbeids-

plasser som bioteknologi og farmasøytisk industri. Det er førstnevnte del av næringen som sysselsetter 

majoriteten i næringen, men sysselsettingen i helseindustrien er også voksende.  

 

26 Fra konkurransegrunnlaget 
27 De sysselsatte som ikke inkluderes er offentlige ansatte og enkeltpersonforetak. 
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Figur 3-1: Verdiskaping og sysselsetting fordelt på næringer i Viken i 2020. Rangert etter verdiskaping. Kilde: Menon 
Economics 

 

Viken er et nasjonalt senter for transport- og logistikktjenester med Gardermoen som over tid har blitt en 

regional hub for flytrafikk, ikke bare i Norge, men også i Norden. I tillegg er mange av de store transportaktørene 

på Østlandet lokalisert i Viken på grunn av den strategiske beliggenheten med nærhet til både Oslo og Sverige, 

og grunnet god infrastruktur. De største varelagrene i Norge og logistikksentrene finner vi i Viken, på østsiden av 

Oslofjorden, grunnet blant annet nærhet til Oslo, god infrastruktur, lave eiendomspriser og relativt sett lave 

lønninger. Transport- og logistikknæringen sysselsetter til sammen 27 000 i Viken. Videre er reiselivet en stor 

næring målt i sysselsetting med nesten 25 000 arbeidsplasser. Reiselivet i Viken omfatter overnattings- og 

serveringsbransjen i tettstedene som retter sitt tilbud mot innbyggere og virksomheter i regionen. 

Reiselivsbransjen i Viken favner også over nasjonale og internasjonale reiselivsdestinasjoner og opplevelses-

tilbydere. 

Kunnskapstjenester og IKT sysselsetter henholdsvis 23 000 og 18 000 personer i Viken. Tilbydere av kunnskaps-

tjenester er spesialisert tjenesteyting med typisk nasjonalt nedslagsfelt, i likhet med IKT. Det er imidlertid noen 

av disse selskapene som er store internasjonalt også. Flere av Norges største IKT-bedrifter ligger i Viken. Øvrige 

næringer med betydelig sysselsetting i Viken er petroleumsnæringen, prosessindustri, maritim næring, 

næringsmiddelindustri og annen industri. Annen industri omfatter et bredt sett av teknologi- og systemindustri, 

forsvarsindustri og andre produksjonsbedrifter, som eksempelvis teknologibedriftene i Kongsberg Gruppen, 

Tomra Systems og GKN Aerospace.  

Når det gjelder verdiskaping er petroleums- og IKT-næringen begge blant de største næringene i Viken. Dette er 

i høy grad en funksjon av høy verdiskaping per ansatt. 
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Felles for mange av de største næringene i Viken, som handel, bygg og anlegg, andre tjenester og helse, er at de 

er lite eksportrettede. Det betyr at Viken er mindre eksportintensivt enn de fleste andre fylkene. Vikens andel av 

norsk eksport er 14 prosent, mens befolkningen utgjør 23 prosent. 

3.2. Næringssammensetningen i Oslo  

Næringslivet i Oslo skiller seg vesentlig fra Viken. Oslo domineres av kunnskaps- og arbeidsintensive tjenester. 

De to største næringene målt i verdiskaping er finans og «andre tjenester». Sistnevnte består av et bredt spekter 

av arbeidsintensive tjenester som både er rettet mot personmarkedet og mot bedrifts- og organisasjons-

markedet. Næringsstrukturen i Oslo er presentert i Figur 3-2 under. «Andre tjenester» er næringen med høyest 

sysselsetting på 81 000 ansatte. Forretningsmessige tjenester og personlige tjenester utgjør hver omtrent 

halvparten av denne sysselsettingen. Den andre største næringen i form av sysselsetting er handelen med 53 000 

sysselsatte. Når det gjelder verdiskaping er finans den klart største med 93 milliarder kroner. Næringen 

sysselsetter derimot kun 16 000 personer grunnet høy produktivitet. Det motsatte mønsteret finner vi i reiselivs-

næringen som sysselsetter relativt mange, 34 000 personer, men kun har en verdiskaping på 14 milliarder.  

Det er også interessant å observere at flere av næringene er mindre arbeidsintensive i Oslo enn i Viken, noe som 

skyldes at lønnsnivået er vesentlig høyere i Oslo. Dette gjelder helse (hvor det meste av helseindustrien er 

lokalisert i Oslo), bygg og anlegg, og handel.  

Figur 3-2: Verdiskaping og sysselsetting fordelt på næringer i Oslo i 2020. Rangert etter samlet verdiskaping. Kilde: Menon 
Economics 
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3.3. Mulighetsrommet i Oslo og Viken 

I Menon-rapporten «Mulighetsrommet for Vikens næringsliv i etterkant av korona» identifiseres 

seks mulighetsrom for Viken. Det første er det grønne skiftet som er dekket av en rekke klynger i 

Oslo og Viken. Det andre er helseindustri der det finnes tre spesialiserte klynger i dag. Det tredje er 

utvikling av IKT-nisjer. Det finnes ingen rendyrkede IKT-klynger i Oslo og Viken, men IKT-næringen 

er godt representert i de fleste klyngene i utvalget. Det fjerde er automatisering og robotisering i 

industrien som også er et område med god dekning i dagens klyngelandskap. Det femte mulighets-

rommet er utvikling av fylkets reiselivsnæring som per i dag ikke har noen klynger. Det siste er 

verdiskapingsvekst innen skjermede næringer som flere av klyngene i utvalget bidrar til. 

Som beskrevet har Oslo og Viken et svært differensiert næringsliv. Dette innebærer også at klyngelandskapet må 

dekke bredt. I Menons rapport «Mulighetsrommet for Vikens næringsliv i etterkant av Korona» (2022)28, heretter 

referert til som Menons Viken-rapport, identifiseres seks mulighetsrom for Viken. De seks mulighetsrommene 

og hvorvidt det finnes klynger innenfor områdene er nærmere beskrevet nedenfor.  

3.3.1. Det grønne skiftet  

Det grønne skiftet er den største utfordringen næringslivet står overfor, og 13 av 1529 klyngeledere i utvalget 

oppgir at de har en felles satsing/strategi innen grønn omstilling. Dette er med andre ord et område som er godt 

dekket i Oslo og Vikens klyngelandskap. Mulighetene for vekst innen grønn omstilling er mange, og klyngene er 

godt posisjonert til å bidra innenfor dette området. Basert på karakteristika ved næringslivet og innovasjons-

økosystemet i Viken, samt regionens konkurransefortrinn, finner Menons Viken-rapport at det er særlig seks 

relevante satsingsområder innen grønn omstilling. Vi finner at disse er godt dekket i dagens klyngelandskap. 

Sirkulær økonomi (1) er et av satsingsområdene som trekkes frem, og dette er hovedfokus for klyngene CPC, 

NCCE, NF&TA og Construction City. Hydrogen (2) er også et av de identifiserte satsingsområdene og godt dekket 

av H2Cluster. Elektrifisering (3) er delvis dekket av SAMS, som springer ut av det tidligere Arena-prosjektet 

«Electric Mobility». Til tross for at det ikke er likhetstegn mellom elektriske og autonome prosesser, er det en 

implisitt sammenheng ved at det er enklere å automatisere elektriske systemer. OIFO og Energy Valley jobber 

med karbonfangst og -lagring (CCS) (4), som også fremheves i Menons Viken-rapport. Batteriteknologi (5) og 

havvind (6) er de to siste potensielle satsingsområdene. Førstnevnte er et fokus for flere av klyngene i utvalget, 

som Energy Valley, Kongsbergklyngen og VIKEN Teknologiklynge. Med midler fra Grønn plattform skal 

Kongsbergklyngen utvikle en ny nasjonal batteriverdikjede for internasjonale markeder sammen med ZEM AS på 

Høvik, som leverer batterier og elektriske fremdriftssystemer på maritime fartøy.30 Energy Valley og VIKEN 

Teknologiklynge har også en egen avdeling som fokuserer på batteriteknologi. Energy Valley og VIKEN 

teknologklynge er i tillegg viktige aktører innen havvind, og jobber for å legge til rette for samarbeid på tvers av 

det etablerte næringsliv, gründerbedrifter og investorer. 

Oppsummert er altså alle de seks fremhevede områdene innen grønn omstilling i Menons Viken-rapport 

representert i dagens klyngelandskap i Oslo og Viken. Det er imidlertid noen gradsforskjeller. Sirkulære løsninger 

er særlig godt dekket, da fire klynger har dette som sitt primærfokus. Det samme gjelder for hydrogen med 

H2Cluster. Innenfor elektrifisering, batteriteknologi og havvind er det ikke rendyrkede klynger, men snarere 

elementer som er representert i klyngene som prosjekter eller tematiske satsinger. Hydrogen, sirkulære 

 

28 https://www.menon.no/wp-content/uploads/2022-5-Naeringsutvikling-i-Viken-etter-covid.pdf 
29 En klyngeleder har ikke besvart spørsmålet.  
30 https://kongsberginnovasjon.no/tag/batteriproduksjon/ 

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2022-5-Naeringsutvikling-i-Viken-etter-covid.pdf
https://kongsberginnovasjon.no/tag/batteriproduksjon/
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løsninger, havvind og karbonfangst og lagring trekkes også frem av McKinsey (2022) i rapporten «Norway 

Tomorrow», som oppsummerer Norges største eksportmuligheter etter oljen.31  

3.3.2. Helseindustri 

Helseindustrien har en rekke karakteristika som gjør den svært interessant som satsingsområde. For det første 

er markedet svært internasjonalt og det forventes å oppleve betydelig vekst i årene som kommer. For det andre 

er næringen blant de som påvirkes minst av resesjoner – legemidler og medisinsk utstyr er blant de produkter 

folk kutter sist i en resesjon. I et land som Norge hvis største næringer (petroleum, sjømat, prosessindustri og 

maritim næring) er svært utsatte for globale kriser er det viktig med næringer som er lite konjunktursensitive. 

For det tredje har helseindustribedrifter blant den høyeste produktiviteten i industrien, og forflytting mellom 

lavproduktive og høyproduktive næringer bør være blant målene til fylket. 

Helseindustrien i hovedstadsområdet utgjør brorparten av den norske helseindustrien, og med den eksisterende 

kompetansen og nærheten til relevante forskningsmiljøer er dette et naturlig satsingsområde for deler av Oslo 

og Viken. Dette gjenspeiles også i klyngelandskapet. Osloområdet alene har tre klynger som fokuserer på 

helseindustri: Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster og TLSC.  

3.3.3. Utvikling av IKT-nisjer  

IKT-markedet er enormt, som gjør det til et svært attraktivt satsingsområde. Det globale IKT-markedet er på 

rundt 50 000 milliarder kroner ifølge IDC32, noe som tilsvarer 15 ganger Norges BNP. Det enorme markedet 

bekreftes av at åtte av ti av verdens største bedrifter i dag opererer innenfor IKT. I tillegg til å være blant verdens 

største næringer, opplever IKT-næringen sterk global vekst. 

Det finnes ingen rendyrkede IKT-klynger i Oslo og Viken, men IKT-næringen er godt representert i de fleste 

klyngene i utvalget. IKT-næringen kjennetegnes ved å være en viktig innsatsfaktor til andre næringer, som gjør 

det naturlig at disse inngår i de eksisterende næringsklyngene. Eksempler inkluderer SAMS, med et stort fokus 

på mobilitetsteknologi og Smart City-teknologi, og Solenergiklyngen, Energy Valley og H2Cluster med vekt på 

energi- og energisystemer. Menons Viken-rapport fremhever også stordataanalyse og skjæringspunktet mellom 

gaming og utdanning som andre potensielle satsingsområder innenfor IKT. Stordataanalyse benyttes i noen grad 

i klyngene i dag, for eksempel av Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI. Etter at Edtech-klyngen ble 

avviklet for noen år siden er det lite klyngeaktivitet i skjæringsfeltet mellom gaming og utdanning.  

3.3.4. Automatisering og robotisering i industrien 

Mulighetsrommet innen automatisering og robotisering har økt betraktelig de siste årene, med kunstig 

intelligens, tingenes internett med mer som muliggjør stadig mer avanserte arbeidsoppgaver for roboter. Til tross 

for at produksjonen i Norge dels er automatisert er det et etterslep på investeringer i industrien og Norge henger 

bak sammenlignbare land når det kommer til å ta i bruk roboter i industriell produksjon. Med et høyt lønnsnivå 

i industrien og et komparativt sett lavt lønnsnivå innen utvikling og programmering er Norge godt posisjonert til 

å øke både automatiseringsgraden og robotpenetreringen. 

 

31 De øvrige mulighetsrommene som fremheves er: Batterier, grønn maritim industri, Industriell programvare, forbrukerplattformer, 
havbruk og turisme. Kilde: (McKinsey & Company) 
32 https://www.idc.com/promo/global-ict-spending/forecast 

https://www.idc.com/promo/global-ict-spending/forecast


 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  4 2  R A P P O R T  

 

Dette er også et område som er godt dekket i dagens klyngelandskap, med både SAMS, Cluster for Applied AI og 

Kongsbergklyngen som er innrettet mot dette området.  

3.3.5. Utvikling av fylkets reiselivsnæring  

Reiselivsnæringen i Oslo og Viken er stor som helhet, og svært dominerende i noen deler av regionen. 

Gardermoen er strategisk viktig som nasjonal hovedflyplass. I tillegg kommer et stort antall utenlandske gjester 

til Viken over grenseovergangene, samt til Oslo med utenlandsfergene. Det naturbaserte reiselivet i fjell-

områdene har opplevd høy vekst i hytteturisme, og det er stor interesse for det kulturbaserte reiselivet. Det store 

markedsgrunnlaget i Oslo, gjennom en stor lokalbefolkning og et høyt antall internasjonale turister, utgjør en 

stor mulighet for reiselivet. Oslo representerer et stort nærmarked for reiselivet i Viken, med 700 000 

innbyggere, og et gjennomsnittlig inntektsnivå som er betydelig høyere enn i resten av landet. Potensialet i 

Oslomarkedet dekker det meste av reiselivet; både natur- og kulturbaserte opplevelser, og hele spekteret fra 

kjøp/leie av fritidsboliger til kortferier og dagsreiser. 

Det finnes per i dag ingen reiselivsklynger i Oslo og Viken. Arena Oslo var en tidligere næringsklynge i skjærings-

feltet mellom reiseliv og kreative næringer, som nylig er avviklet. Klyngen var en del av klyngeprogrammet til 

Innovasjon Norge i 4 år, men fikk avslag på Arena Pro-søknaden høsten 2021.  

3.3.6. Verdiskapingsvekst innen skjermede næringer 

Skjermede næringer som handel, bygg og anlegg, og innenlands transport og logistikk, kjennetegnes ved at de er 

arbeidsintensive, leverer tjenester lokalt/nasjonalt og har begrenset konkurranse fra utlandet. Disse næringene 

sysselsetter en stor andel av arbeidsstyrken og er svært viktige for at innbyggere og næringsliv får tilgang på de 

produktene de trenger, samtidig som produktiviteten er relativt lav.  

Teknologi og automatisering er en mate å øke produktivitetene i skjermede næringer, som bidrar til å frigjøre 

arbeidskraft og legge til rette for økt verdiskaping og eksport. Dette gjøres av flere av klyngene i utvalget, blant 

annet SAMS og Cluster for Applied AI. Mulighetsrommet for å ta i bruk digital teknologi, avansert automatisering 

og å fornye kompetansen til arbeidstakerne er stort. Dette gjelder også innenlands transport og logistikk. Med 

stadige forbedringer i kunstig intelligens og sensorteknologi er potensialet for en fremtidsrettet transportnæring 

med autonome fremkomstmidler og automatiserte logistikkprosesser stort. Her er SAMS i front, og ledende 

bedrifter innen dette feltet er representert i klyngen. Det samme gjelder innen bygg og anlegg, som er blant de 

største næringene og med lavere produktivitetsvekst enn økonomien som helhet på global basis. Dette er et av 

fokusområdene til Construction City, med mål om å gjøre bransjen mer effektiv.  

3.4. Mangler det noen ledende miljøer? 

Vi peker på tre ledende miljøer i Oslo og Viken som per i dag ikke har egne næringsklynger; 

reiselivsnæringen, landbruket og finansnæringen. Reiselivsnæringen kan ha nytte av økt samarbeid 

gjennom en klynge fordi bedriftene er komplementære, fordi de er avhengig av fellesgoder som må 

koordineres og fordi det er behov for innovasjon for å øke verdiskapingen. Landbruket kan også 

hente ut synergier gjennom en klynge, først og fremst fordi næringen har et stort behov for 

innovasjon, både fordi den gjennomgår en teknologisk revolusjon og fordi den i økende grad vil bli 

påvirket av klimaendringer. I tillegg deler den noen utfordringer med havbruksnæringen som utgjør 

et utgangspunkt for samarbeid. Finansnæringen har per i dag ingen klynge, selv om mange av de 
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store aktørene er representert i andre klynger. Dersom en klynge skal bli opprettet for finans-

næringen, vurderer vi at det er størst potensial innen fintech. 

Vi finner at klyngelandskapet i stor grad samsvarer med Vikens mulighetsrom for vekst. Særlig innen grønn 

omstilling og helse er klyngene godt representert. Vi peker på tre store næringer i Viken som ikke har egne 

klynger. Næringene, og hvorfor vi ser et uforløst potensial for synergier innenfor disse områdene, er nærmere 

beskrevet nedenfor. 

3.4.1. Reiselivsnæringen 

Det er generelt få klynger innenfor tjenesteytende næringer – selv om det er et betydelig antall tjenestebedrifter 

i både bransje-, verdikjede- og kompetanseklyngene. Verken reiseliv eller kultur er representert i dagens 

klyngelandskap etter at Arena Oslo ble nedlagt da klyngen gikk ut av Arenaprogrammet. Det er flere grunner til 

at vi mener reiselivsnæringen vil kunne ha nytte av et økt samarbeid i Viken og Oslo. For det første er 

reiselivsbedrifter komplementære fordi de tilbyr ulike nødvendige tjenester til de samme besøkende. Med andre 

ord vil suksessen til en reiselivsbedrift gagne nabobedriften ved at attraktiviteten til destinasjonen blir styrket. 

Reiselivsbedriftene har dermed interesse av å samarbeide om utvikling og samordne tilbudene for å kunne levere 

et helhetlig reiselivsprodukt. For det andre drar reiselivsbedriftene nytte av fellesgoder som natur, 

tilretteleggende infrastruktur som stier og løyper, skilting og sanitærforhold, som bidrar til destinasjonens 

attraktivitet. Selv om det som regel er destinasjonsselskap som har ansvaret for å ivareta dette på en gitt 

destinasjon, er det ofte mangel på mer regionale samarbeid på tvers av destinasjoner og kommuner. Dermed 

blir utviklingsarbeidet i reiselivsnæringen relativt fragmentert. En tredje grunn til at reiselivet kan dra nytte av et 

tettere samarbeid er at det er behov for innovasjon i næringen, og særlig i opplevelsesbransjen. Etterspørselen i 

det opplevelsesbaserte reiselivet har hatt størst vekst, noe som forventes å fortsette fremover. Det betyr at 

opplevelsesbransjen har størst potensial og det vil derfor være viktig å videreutvikle tilbudet for å sikre vekst i 

reiselivet. Innovasjon kan også bidra til å øke produktiviteten i næringen, som i utgangspunktet er en av de minst 

produktive næringene. Fordi reiselivsbedrifter ofte er små, kan de være avhengig av støtte fra investorer og 

utdanningsinstitusjoner for å jobbe med innovasjon. Vi har allerede sett et eksempel på at samarbeidet mellom 

Fagskolen i Viken (avdeling Geilo) og næringslivet førte til en rekke innovasjonsprosjekter, hvorav flere har 

resultert i konkrete prosjekter og bedrifter. Denne typen samarbeid er verdifulle, og en klynge kan bidra til at det 

videreføres og utvides. 

Dersom en reiselivsklynge blir aktuelt, tyder erfaringene fra samarbeid i reiselivsnæringen, og spesielt fra 

evalueringen av NCE Tourism og Arena Oslo, på at det kan være hensiktsmessig å ha et tydelig og relativt spisset 

fokus for en reiselivsklynge. Vi vil anbefale at eventuelle fremtidige klyngeinitiativ innen reiselivet er geografisk 

eller tematisk avgrenset, eller at de har store reiselivsaktører som kjernemedlemmer.33 En annen mulighet er 

koblingen mellom reiselivet og landbruket som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Landbruks- og 

matdepartementet ga blant annet i 2017 ut «Opplevingar for ein kvar smak»34 som er en strategi for reiseliv 

basert på landbruket og reindriftens ressurser. Statsforvalteren i Oslo og Viken35 har også en satsing der de blant 

annet skal bidra til bedriftsnettverk og utvikling av klynger innenfor landbruksbasert reiseliv. I tillegg vil det 

 

33 For mer informasjon, se «Sluttevaluering av klyngen NCE Tourism», her:  
https://www.menon.no/publication/sluttevaluering-klyngen-nce-tourism/ 
34 Landbruks- og matdepartementet (2017) 
35 Statsforvalteren i Oslo og Viken (2022) 

https://www.menon.no/publication/sluttevaluering-klyngen-nce-tourism/
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kanskje være hensiktsmessig å ha en regional innretning på klyngene for å sørge for at medlemmene har 

tilstrekkelig til felles og at klyngens profil kan spisses. 

3.4.2. Landbruket 

I intervju med en ekspert har det blitt pekt på at landbruksnæringen er et område med potensial for synergier, 

hvor det ikke finnes klynger i Oslo og Viken. Viken er et viktig landbruksfylke i nasjonal sammenheng og vil måtte 

omstilles i tiden fremover. Næringen gjennomgår en teknologisk revolusjon, blant annet gjennom robotisering 

og droneteknologi, og innføring av smarte styringssystemer. Norge importerer i dag mye teknologi, produkter og 

tjenester fra utlandet til landbruksnæringen. Det er dermed et potensial for å bygge en slik agri-teknologisk 

næring i Norge som kan springe ut av biotek-/bioøkonomimiljøet i Viken og Oslo. I tillegg deler landbruks-

næringen i noen grad utfordringer og teknologi med havbruksnæringen og det kan være store gevinster å hente 

i et slikt samarbeid. Det finnes allerede et initiativ som ønsker å styrke bærekraftig innovasjon innenfor 

matproduksjonen i Norden, som heter Agri Tech Nordic. Det er en årlig konferanse som avholdes i Trøndelag og 

som kobler innovatører, forskning og industri fra jord-, skog- og havbruket. Konferansen har vist at det er 

interesse for å ha en møteplass for næringen for å dele erfaringer og samarbeide tettere. Det er dermed et 

potensial i å ta et slikt samarbeid et skritt videre i Viken gjennom etableringen av en klynge. Landbruksnæringen 

har også et mulighetsrom i å bli mer sirkulære, for eksempel gjennom å bruke husdyrgjødsel til å produsere 

biogass eller å bruke restråstoff etter matproduksjonen til å produsere helseprodukter36. I Treklyngen37 ser vi slik 

sirkularitet i praksis. Treklyngen er en industripark for aktører som bruker skog- og trebasert råstoff som 

samarbeider gjennom at biprodukter og rester fra en aktør kan bli brukt som råvare for en annen. 

Landbruket vil også i økende grad bli berørt av klimaforandringer som innebærer utfordringer for produksjonen. 

For å tilpasse seg dette vil det kreve betydelig innovasjon. Mye tyder derfor på at innovasjon vil bli viktig i 

næringen fremover og i dette arbeidet kan en eventuell klynge ta en ledende rolle. 

3.4.3. Finansnæringen 

Vi er ikke kjent med at det finnes noen klynger innenfor finansmiljøet i Oslo-området, til tross for at 

finansnæringen i Norge i stor grad er konsentrert i og rundt Oslo. Det finnes et fintech-miljø i Oslo, som tidligere 

var finansiert gjennom midler fra Regionalt Innovasjonsprogram. De har aldri søkt opptak til klyngeprogrammet 

og ser i dag ut til å hovedsakelig ha rollen som oppstartsakselerator.38 Det finnes en fintech-klynge i Bergen, 

«Finance Innovation», som er en del av klyngeprogrammet (NCE). På klyngens hjemmesider oppgir de å operere 

nasjonalt, men det er så vidt vi kan se lite formell tilknytning til Oslo-miljøet. Finansaktørene er imidlertid godt 

representert i de eksisterende klyngene i Oslo og Viken. Dette gjelder særlig banker som Nordea, DNB og Danske 

Bank, som er representert av klyngen. 

Det finnes i dag ikke en finansiell klynge i Oslo og Viken. Siden det store finansielle senteret i Norge ligger i Oslo, 

kan det virke naturlig å lokalisere en eventuell finansklynge der. Det finnes derimot en fintech-klynge i Bergen, 

Finance Innovation. En forklaring på at den ligger i Bergen i stedet for Oslo kan være at miljøet i Bergen har 

sterkere insentiver til å markere seg og bygge opp konkurransefortrinn i egen region, nettopp fordi det ikke er 

det største miljøet. En annen forklaring er at finansmiljøet i Oslo i stor grad består av hovedkontorene til både 

 

36 Norsk Landbrukssamvirke (2020) 
37 Treklyngen er ikke en formell klynge slik de 16 næringsklyngene vi studerer er, men en industripark. Selv om klynger og industriparker har 
til felles at formålet er å realisere synergier mellom bedrifter, skiller de seg fra hverandre ved at industriparker handler om samlokalisering, 
mens klynger handler om samorganisering.  
38 For mer informasjon, se hjemmesiden: https://www.thefactory.no/ 

https://www.thefactory.no/


 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  4 5  R A P P O R T  

 

nasjonale og internasjonale banker og i stor grad er orientert mot finansielle tjenester og transaksjonstjenester. 

Deres internasjonale orientering gjør at bankene har tilgang på teknologi som utvikles i andre land. Det finnes 

også samarbeid for teknologiutvikling og -plattformer på tvers av landene. Et eksempel er det dansk-norske 

selskapet Nets som er en tilbyder av betalingskort og elektroniske betalingsløsninger, og som opererer 

hovedsakelig i det nordeuropeiske markedet. En mulighet er at de store finansielle aktørene er så profesjonalisert 

og har så store interne ressurser at de ikke har behov for innovasjons-, kompetanseutviklings- og inter-

nasjonaliseringsarbeid gjennom klyngen. Det er heller ikke sterke tradisjoner for samarbeid i finansnæringen, i 

motsetning til eksempelvis i industrien. Deres få fellesbehov er ofte organisert i andre organisasjoner som Finans 

Norge. Vi vurderer at det største potensialet for klyngedannelse i finansnæringen i Oslo og Viken eventuelt vil 

være for fintech. 

3.4.4. Andre næringer 

I tillegg til finans er det to andre store næringer i Oslo som heller ikke har egne bransjeklynger: maritim og IKT. 

Felles for de tre er at de alle er involvert i en rekke andre klynger. Finansnæringen, i form av banker, revisorer, 

forsikring o.l., er med som støttemedlemmer og leverandører til kjernemedlemmer av mange andre klynger. Det 

samme gjelder for IKT-næringen som er relevant for alle klynger som bygger på teknologi. IKT er likevel litt 

annerledes ved at det finnes noen IKT-nisjer som AI og EdTech som har en form for organisering. AI dekkes av 

Cluster for Applied AI, mens EdTech var tema for en tidligere ARENA-klynge som nå er integrert i inn i IKT-Norges 

Edtech-forum og som ivaretar mange av de samme oppgavene som en klynge. Når det gjelder den maritime 

næringen er den i stor grad en anvendelsesarena for andre klynger, særlig SAMS, Kongsbergklyngen, H2Cluster 

og VIKEN Teknologiklynge. Det er videre tette koblinger mellom finans og maritim næring, eksempelvis i form av 

egne shipping-avdelinger i bankene. De er begge svært internasjonalt orientert, så de trenger tilsynelatende ikke 

bistand til den type aktiviteter. Teknologiutviklingen er det underleverandører som tar hånd om, mens bedriftene 

heller er anvendelsesområder for teknologien og blir kunder av leverandørene. 

Det er videre noen næringer som i dag er delvis inkludert i eksisterende klynger, men der vi vurderer at det kan 

hentes ut mer synergier. Transport og logistikk fremstår som et slikt område, der SAMS alene ikke tar ut hele 

potensialet. Også innen CCS virker det å være å større potensial. Det betyr ikke nødvendigvis at det er behov for 

nye klynger, men at synergiene kan tas ut gjennom styrket innsats i eksisterende klynger.  
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4. Internasjonalisering og eksport 

For å forbli konkurransedyktig må den norske eksportsatsingen bli mer fremoverlent. I Hurdalsplattformen 

fastsettes det et mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.39 Som en oppfølging 

av dette lanserte regjeringen eksportreformen «Hele Norge eksporterer» i mars 2022.40 Formålet med reformen 

er å bidra til å nå eksportmålet gjennom å stimulere til økt samarbeid mellom myndighetene, næringslivet og 

virkemiddelapparatet. Målet er at aktørene sammen skal styrke og effektivisere arbeidet med eksport. I tillegg 

skal den skape en felles eksportkultur hvor alle bidrar aktivt til å nå eksportmålet. Klyngene spiller en sentral rolle 

i dette arbeidet gjennom sin unike innsikt om både markedene, produkter og teknologier, og deres evne til å 

koordinere aktørene. Klyngene har inngående kjennskap til innovasjonsøkosystemet og er godt etablert innenfor 

nye næringer med stort potensial. Mange av klyngene er internasjonalt rettet i sin natur, for eksempel 

helseklyngene.  

I dette kapittelet vil vi drøfte både internasjonalisering og eksport overordnet for klyngene i utvalget, men også 

gå nærmere inn på Kongsbergklyngen, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, Solenergiklyngen og H2Cluster, 

som vurderes å ha et særlig fokus på internasjonalisering og eksport. Disse klyngene deltok også på 

arbeidsverkstedet om internasjonalisering og eksport. 

4.1. Hvordan klyngene jobber med internasjonalisering og eksport 

Majoriteten av klyngene har en strategi for internasjonalisering og arbeider med 

internasjonaliseringsaktiviteter. Disse aktivitetene tar mange ulike former. Mange klynger jobber 

med internasjonalisering ved å utarbeide kunnskapsgrunnlag om egne medlemmer og relevante 

markeder. Klyngene arbeider også med å bygge nettverk og delta på internasjonale programmer, 

prosjekter og konferanser. Dette gjør klyngene i stand til å koble på relevante medlemmer når 

muligheter oppstår. Klyngene samarbeider også seg imellom for å utarbeide markedsundersøkelser 

eller delta på programmer, prosjekter og konferanser. Klyngene organiserer også enkeltstående 

aktiviteter for medlemmene, blant annet delegasjonsreiser til utlandet, webinarserier, og som 

vertskap for utenlandske besøkende. 

Eksport og internasjonalisering virker til å være et fokusområde i klyngearbeidet. 80 prosent av klyngelederne 

oppgir at klyngen har en strategi for internasjonalisering. Dette gjelder også samtlige av de fem klyngene med 

særlig fokus i dette kapittelet. Arbeid med internasjonalisering kan ta mange ulike former, både som internt 

arbeid i klyngen og aktiviteter rettet mot medlemmene. Hvilke aktiviteter som er hensiktsmessige avhenger blant 

annet av egenskaper ved klyngen, klyngens medlemmer, og markedene de opererer i. En felles tendens er at 

koronapandemien har endret hvordan klyngene har jobbet/jobber med internasjonalisering og eksport. Blant 

annet har det i liten grad blitt organisert internasjonale reiser, og klyngene har måttet organisere andre typer 

aktiviteter i fraværet av dette, eksempelvis webinarer. Det er derfor mulig at det i etterkant av pandemien i 

større grad vil gjennomføres fysiske besøk eller andre aktiviteter enn det som kom frem i forbindelse med 

informasjonsinnhentingen.  

For å drive effektivt internasjonaliseringsarbeid er det enighet blant ledelsen i de utvalgte klyngene om at det er 

viktig å ha et oppdatert og solid kunnskapsgrunnlag i bunn. Dette er en forutsetning for å lage en god strategi, 

 

39 Regjeringen (2021) 
40 Nærings- og fiskeridepartementet (2022) 
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prioritere ressurser og bistå medlemmene på best mulig måte. Dette kommer særlig til uttrykk i nyere klynger 

som H2Cluster og Solenergiklyngen. Klyngene jobber med eller har gjennomført interne kartlegginger av hvilke 

markeder medlemmene opererer i og hvilke de ønsker å ekspandere til i fremtiden. I tillegg gjennomføres det 

markedsanalyser for spesielt relevante markeder der det innhentes statistikk, utarbeides aktørkart med 

kontaktinformasjon og kartlegges interessante prosjekter/piloter. Flere klynger har også egne EU-rådgivere, som 

blant annet jobber med å koble klyngepartnerne for å se hvem som er relevante for ulike prosjekter. Cluster for 

Applied AI og Smart Energy Markets, som begge har felles EU-rådgiver under Smart Innovation Norway, oppgir 

at dette er et viktig tiltak for å jobbe med internasjonalisering.  

Videre involverer klyngene seg i eksterne aktiviteter som skal bidra til internasjonalisering hos medlems-

bedriftene. I arbeidsverkstedet ble det særlig påpekt at bygging og opprettholdelse av nettverk er essensielt i 

internasjonaliseringsarbeidet, og særlig inn mot spesifikke satsingsområder. Suksesshistoriene skyldes ofte 

nøkkelpersoner som har gode kontakter i andre markeder og evner å bruke dette nettverket for å koble på 

medlemmene. De fem klyngene som deltok på arbeidsverkstedet oppgir også at en viktig del av deres 

internasjonaliseringsarbeid er internasjonale programmer, prosjekter og/eller konferanser. Solenergiklyngen er 

eksempelvis med i SolarPower Europe og European Solar Manufacturing Council, som begge to er internasjonale 

fellesskap for solenergi. Formålet med deltakelsen er først og fremst å bidra til å utforme rammebetingelsene og 

sikre finansiering for solenergi. Solenergiklyngen stiller også, i samarbeid med Innovasjon Norge, med norsk 

paviljong på Intersolar, verdens ledende møteplass for solbransjen. Der blir i underkant av 20 utvalgte selskaper 

invitert som utstillere. Helseklyngene er også aktive på konferanser, både ved å delta på internasjonale 

konferanser og arrangere sine egne. Her er formålet først og fremst synlighet og markedsføring overfor det 

internasjonale markedet og utvalgte medlemmer inviteres til å delta. Noen klynger har også opprettet 

partnerskap med internasjonale aktører og internasjonale innovasjonsmiljøer, for eksempel Energy Valley og 

Solenergiklyngen. Helseklyngene har generelt tette samarbeid med nordiske land for å skape en felles front mot 

det internasjonale markedet. 

En annen viktig måte å jobbe for internasjonalisering er samarbeid mellom klyngene. De kan blant annet 

samarbeide om å fremskaffe informasjon om felles markeder. Cluster for Applied AI har eksempelvis gjort dette 

fordi deres medlemmer deler markeder med bedrifter i andre klynger, og det er dermed mest effektivt å 

samarbeide med andre klynger om oppgaven. En annen måte klyngene jobber sammen på er gjennom felles 

prosjekter. De fire helseteknologiklyngene Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, Life Science Cluster og 

Norwegian Smart Care Cluster har blant annet sammen fått toårig finansiering fra Viken fylkeskommune for 

«market entry»-programmer i USA, UK og Tyskland. Et annet eksempel på et prosjektsamarbeid er H2Cluster 

som gikk sammen med fire andre klynger41 for å bli med på en HPO42 i Tyskland for hydrogenutvikling. Sammen 

skal de fem klyngene systematisere de norske aktørenes kompetanse for å kunne koble dem sammen slik at de 

sammen kan levere til det tyske markedet. Et tredje eksempel på klynge-til-klynge samarbeid er mellom VIKEN 

Teknologiklynge, Energy Valley og SAMS i GreenOffshoreTech. GreenOffshoreTech er et «Cluster Facilitated 

Project» som er finansiert av EU og der en rekke europeiske land er representert. Foruten felles arbeid med 

andre klynger, har klyngene også oppgitt å samarbeide med andre aktører i virkemiddelapparatet.  

De større internasjonaliseringsprosjektene muliggjøres som regel av offentlig finansiering, for eksempel fra Oslo 

kommune eller Viken fylkeskommune. Solenergiklyngen oppgir også å ha fått midler gjennom RIP (Regionalt 

Innovasjonsprogram) for å kartlegge muligheten for å sette opp en solpark på Romerike. Tanken er at solparken 

 

41 Ocean Hyway Cluster, Powered by Telemark, Kongsberg Klyngen, Norwegian Energy Solutions 
42 High Potential Opportunities (HPO) er et eksportprogram der konkret etterspørsel i andre land styrer eksportsatsingene. Innovasjon Norge 
og hele «Team Norway» hjelper norske bedrifter med å vinne store internasjonale kommersielle kontrakter på over 500 millioner kroner. 
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kunne fungere som et showcase der kun norsk teknologi brukes og som kan vises frem til kunder. I tillegg bidrar 

finansiering fra Innovasjon Norge også i stor grad til å gjennomføre prosjekter og aktiviteter. Som tidligere nevnt 

er Innovasjon Norges nyopprettede HPO (High Potential Opportunities) et virkemiddel hvor klyngene får en 

betalt, aktiv rolle i mobilisering av bedrifter til programmet. 

En siste måte klyngene arbeider med internasjonalisering på er å organisere enkeltstående aktiviteter for 

medlemmene. Det innebærer blant annet delegasjonsreiser til utlandet og webinarserier om utvalgte markeder. 

Noen klynger tar også rollen som vertskap for utenlandske besøkende, for eksempel Norway Health Tech. I alle 

klynger gjennomføres det også generelle nettverksaktiviteter som skal bidra til å koble medlemmene. Dette er 

spesielt relevant for eksempelvis Cluster for Applied AI fordi medlemsbedriftene opererer i ulike markeder, og 

for H2Cluster fordi teknologien er mindre moden og verdikjeden fragmentert som gjør at koblingen av aktører 

er helt sentral. 

4.2. Behov for bistand innen internasjonalisering  

31 prosent av medlemmene i spørreundersøkelsen oppgir at de har deltatt på internasjonaliserings-

aktiviteter. Samtidig mener 57 prosent at denne typen aktiviteter er viktig eller svært viktig og 

46 prosent at de fremover har behov for bistand innen internasjonalisering. Dette kan bety at 

medlemmenes behov for internasjonaliseringsaktiviteter i dag ikke blir dekket. Samtidig ser vi at 

avviket er særlig stort for prekommersielle bedrifter, som typisk har mindre tid og ressurser enn 

modne bedrifter har. Dette kan også bidra til et gap mellom objektiv relevansvurdering og faktiske 

prioriteringer hos medlemmene. Vi finner også at mange internasjonaliseringsaktiviteter ofte er 

spisset mot enkelte medlemmer og at det er mangel på aktiviteter som er relevante for den bredere 

medlemsmassen. Dette kan også gi lav deltagelse.  

Vi kan dele bedriftenes behov for bistand innen internasjonalisering i fire hovedtyper, som adresseres av ulike 

aktører i virkemiddelapparatet: 

1) Døråpner til markedene – tilgang til nøkkelpersoner og nettverk som gjør inngangen i markedet enklere. 

Dette kan være myndigheter, samarbeidspartnere, kunder, distributører m.m. Dette er spesielt viktig i 

land som er bygget rundt en forretningskultur der langsiktige og tillitsbaserte relasjoner er en 

forutsetning. 

2) Kunnskap om markedene – fra overordnede økonomiske, politiske og kulturelle forhold til detaljerte 

beskrivelser av kunder, beslutningsprosesser, konkurransesituasjon og kjøpskriterier innenfor smale 

produktmarkeder. 

3) Eksportrettede aktiviteter – fra utforming av inngangsstrategi i det aktuelle markedet til konkrete 

salgsforberedende og salgsutløsende tiltak. 

4) Eksportfinansiering – tilbud av kapasitetsutvidende lån og garantier som skal fungere som et 

supplement til kapitalmarkedet der lønnsomme transaksjoner ikke vil gjennomføres uten. 

I medlemsundersøkelsen har vi kartlagt hvilke typer klyngeaktiviteter virksomhetene har deltatt på der omtrent 

en av tre klyngemedlemmer oppgir å ha deltatt på internasjonaliseringsaktiviteter. Som illustrert i Figur 4-1 er 

dette lavere enn for de andre aktivitetstypene: nettverk, innovasjon og kompetanseutvikling. H2Cluster og Oslo 

Cancer Cluster, samt NF&TA, har derimot en relativt høy andel bedrifter som har deltatt på internasjonaliserings-

aktiviteter. I disse klyngene oppgir omtrent 50 prosent å ha deltatt på internasjonaliseringsaktiviteter. Resten av 

de utvalgte klyngene har en noe høyere andel enn gjennomsnittet, men majoriteten av de øvrige klyngene har 

en deltakelsesandel på rundt 10-25 prosent. 
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Figur 4-1: Spørsmål: «Hva slags type klyngeaktiviteter har din virksomhet deltatt på?». N=539. Kilde: Medlems-
undersøkelsen, Menon Economics 

 

 

Det kan være mange årsaker til at deltagelsen på internasjonaliseringsaktiviteter gjennomgående er lavere enn 

de øvrige. En mulighet er at lav deltagelse skyldes manglende tilbud fra klyngene. Aktivitetsmatrisen som 

presentert i kapittel 2 tyder derimot på at dette ikke tilfellet. Alle klynger oppgir å ha aktiviteter innenfor 

internasjonalisering, og de fleste oppgir å ha aktiviteter på alle de tre nivåene. En annen mulig forklaring er at 

internasjonaliseringsaktiviteter ikke er relevant for medlemsbedriftene i utgangspunktet. Vi har derfor spurt 

medlemsbedriftene hvilke klyngeaktiviteter som er mest relevante/viktige for deres virksomhet. Som illustrert i 

Figur 4-2 er riktignok internasjonalisering den aktivitetstypen som vurderes som minst viktig, relativt til de andre 

aktivitetstypene. Samtidig oppgir hele 58 prosent at internasjonaliseringsaktiviteter er viktig for deres 

virksomhet, til tross for at kun 31 prosent har deltatt på disse aktivitetene. Det er dermed betydelig flere som 

opplever internasjonaliseringsaktivitetene relevant enn som faktisk deltar. Dette kan indikere at det er et behov 

for internasjonaliseringsaktiviteter som per i dag ikke blir møtt.  

Figur 4-2: Spørsmål: «Hva slags type klyngeaktiviteter er mest relevante/viktige for din virksomhet?». N=539. Kilde: 
Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 
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På klyngenivå finner vi også et betydelig gap mellom deltakelse og vurdering av relevans, som vist i Figur 4-3, for 

alle med unntak av VIKEN Teknologiklynge. Vi ser at det er relativt få av medlemmene i VIKEN Teknologiklynge 

som opplever internasjonaliseringsaktiviteter som relevant, og det er få medlemmer i klyngen generelt. 

Resultatene tyder følgelig på at VIKEN Teknologiklynge har lykkes i å arrangere aktiviteter som er tilpasset de få 

medlemmene som ønsker internasjonaliseringsaktiviteter. Ellers er det en gjennomgående tendens i klyngene at 

internasjonaliseringsaktiviteter vurderes som mer relevant enn faktisk deltagelse skulle tilsi. Klyngene med minst 

gap, utover VIKEN Teknologiklynge, er Solenergiklyngen og H2Cluster, begge med 16 prosentpoeng. En mulig 

årsak til at Solenergiklyngen og H2Cluster har lite avvik mellom deltagelse og relevansvurdering kan være at disse 

nylig har vært i kontakt med medlemmene for å kartlegge deres behov og ambisjoner. Gjennom en oppdatert 

oversikt over medlemmene er det trolig lettere å utforme relevante aktiviteter. 

Figur 4-3: Spørsmål: «Hva slags type klyngeaktiviteter har din virksomhet deltatt på? Felles internasjonaliserings-
aktiviteter» og «Hva slags type klyngeaktiviteter er mest relevante/viktige for din virksomhet?». De utvalgte klyngene er 
fremhevet i grå bokser. N=539. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

 

Gapet mellom relevansvurdering og faktisk deltagelse kan skyldes flere forhold. En mulig forklaring er at 

internasjonaliseringsaktiviteter i teorien vurderes som en relevant klyngeaktivitet, men i praksis har lavere 

prioritet hos bedriftene. Vi finner at det er særlig de prekommersielle selskapene som vurderer 

internasjonaliseringsaktiviteter som relevant. Disse har typisk mindre ressurser internt og dermed større behov 

for eksterne bidrag. Hele 79 prosent og 77 prosent av henholdsvis oppstartsbedriftene og bedriftene i en 

kommersialiseringsfase oppgir at internasjonaliseringsaktiviteter er viktige/svært viktige for deres virksomhet. 

Vi ser også at relevansvurderingen er synkende med utviklingsfase. Dette er ikke så overraskende, da modne 

bedrifter i større grad driver disse aktivitetene på egen hånd.  

Ser man på faktisk deltagelse er derimot bildet annerledes. Kun 30 prosent av oppstartsbedriftene oppgir å ha 

deltatt på internasjonaliseringsaktiviteter, til tross for at 79 prosent vurderer dette som en relevant 

klyngeaktivitet. Videre er det kun 37 prosent av selskapene i en kommersialiseringsfase som har deltatt på 

internasjonaliseringsaktiviteter, mens 77 prosent vurderer dette som en relevant klyngeaktivitet. Gapet mellom 

relevansvurdering og faktisk deltagelse kommer altså i stor grad fra de prekommersielle selskapene. En mulig – 
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og naturlig – forklaring på dette er at prekommersielle bedrifter ikke har igangsatt internasjonaliseringen ennå. 

Dermed kan det oppleves som mindre viktig å prioritere å delta på internasjonaliseringsaktiviteter, til tross for 

at aktivitetene vurderes som relevante på lengre sikt.  

Figur 4-4: Andelen som oppgir å ha deltatt på internasjonaliseringsaktiviteter (grønn) og andel som oppgir at 
internasjonaliseringsaktiviteter er viktig/svært viktig/relevant (grå). Filtrert på utviklingsfase. N=539. Kilde: 
Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

 

Samtidig ser vi at avviket mellom relevansvurdering og deltagelse er relativt robust på tvers av klynger og 

utviklingsfase. Også innad i hver utviklingsfase er det en høyere andel som vurderer aktivitetene som relevant, 

sammenlignet med faktisk deltagelse. Det er derfor en mulighet for at de aktivitetene som arrangeres ikke 

oppleves relevante nok for medlemmene som helhet. Vi har for eksempel sett at internasjonaliserings-

aktivitetene som klyngene organiserer ofte er spisset mot utvalgte bedrifter. Under arbeidsverkstedet kom det 

frem at klyngene brukte mye ressurser på å bygge nettverk og holde seg oppdaterte på relevante initiativ i 

utlandet. Flere av klyngelederne forstod sin rolle som å være til stede på relevante arenaer for så å koble på 

medlemsbedrifter hvis hensiktsmessig. Dermed vil en mindre andel av medlemmene ha direkte nytte av disse 

aktivitetene.  

Videre finner vi at rundt halvparten av medlemsbedriftene oppgir å ha behov for bistand innenfor 

internasjonalisering og eksport de neste tre årene. Også her er det de prekommersielle selskapene som har et 

særlig behov, se Figur 4-5. Av selskapene som er i en kommersialiseringsfase oppgir hele 93 prosent av 

medlemmene å ha behov for bistand knyttet til internasjonalisering og eksport de neste tre årene, mens 

78 prosent av oppstartsbedriftene oppgir tilsvarende.  
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Figur 4-5: Andelen som oppgir å ha behov for internasjonalisering og eksport de neste tre årene. Filtrert på utviklingsfase. 
Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics  

 

4.3. Klyngens rolle innen internasjonalisering og eksport  

Vi har sett at en stor andel medlemmer vurderer internasjonaliseringsaktiviteter som en relevant 

klyngeaktivitet, men at relativt få deltar. Vi har også sett at rundt halvparten av medlemmene oppgir 

å ha behov for bistand knyttet til internasjonalisering og eksport de neste tre årene. I den sammen-

heng er det relevant å stille spørsmål ved hvilken rolle klyngen bør ha. Omtrent 30 prosent av 

medlemmene mener at klyngene bør ta en mer aktiv rolle innen internasjonalisering. Det er på nivå 

med andelen som mener at klyngen bør ha en tilsvarende rolle som i dag. Det tyder på medlemmene 

er delt i hvilken rolle klyngene bør ha. Klyngenes styrke når det gjelder internasjonalisering er 

nærheten til medlemmene som gjør dem i stand til å koble dem på en god måte, både til hverandre 

og til resten av innovasjonsøkosystemet.  

Som vi har sett tidligere finnes det mange måter klyngene kan jobbe med internasjonalisering på. Det er også 

stor forskjell på hvor mye ressurser klyngene bruker på dette arbeidet. For å undersøke hvorvidt klyngenes arbeid 

innen internasjonalisering er på ønsket nivå har vi spurt klyngemedlemmene om hvilken rolle de synes klyngen 

bør ha innen internasjonalisering fremover. 31 prosent av medlemmene har svart at klyngen bør ha en mer aktiv 

rolle enn i dag.  
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Figur 4-6: Spørsmål: «Hvilken rolle tenker du at klyngen bør ha innenfor følgende områder fremover: Internasjonalisering 
og eksport». N=254. Kilde: Medlemsundersøkelsen Menon Economics 

 

Bedriftene i kommersialiseringsfasen oppgir i større grad at klyngene bør ta en mer aktiv rolle innen inter-

nasjonalisering og eksport. Dette er i tråd med at disse medlemmene i størst grad oppgir å ha behov for bistand 

og vurderer internasjonaliseringsaktiviteter som viktig. 55 prosent av bedriftene i kommersialiseringsfasen 

oppgir at klyngen bør ta en mer aktiv rolle innen internasjonalisering og eksport, mens hele 93 prosent av de 

samme bedriftene oppgir å ha behov for bistand (se Figur 4-5). Dette indikerer at mange av bedriftene som oppgir 

å ha behov for bistand til en viss grad allerede får dette dekket gjennom klyngene og/eller andre steder.  

Videre finner vi også at bedriftene som allerede har internasjonale leveranser mener klyngen bør ha en mer aktiv 

rolle innen internasjonalisering og eksport. Bedriftene som kun betjener et nasjonalt marked mener dette i 

mindre grad, på tross av at omtrent samme andel oppga å ha behov for bistand innen internasjonalisering og 

eksport. Det kan tyde på at klyngenes internasjonaliseringsarbeid treffer denne gruppen bedre enn bedriftene 

som allerede er internasjonalt rettet.  

Samtidig ser vi at andelen som mener klyngen bør ha tilsvarende rolle som i dag er på omtrent samme nivå som 

andelen som mener klyngen bør ha en mer aktiv rolle. Dette viser at medlemmene er relativt delt i hva klyngens 

rolle bør være innen internasjonalisering. Hvilken rolle klyngen har, og bør ta, varierer naturligvis med klyngene. 

Som illustrert i figuren nedenfor varierer andelen som oppgir at klyngen bør ta en mer aktiv rolle i 

internasjonaliseringsarbeidet fra 48 prosent (Cluster for Applied AI) til 14 prosent (NCCE). For AI-klyngen bør det 

være et klart signal om at internasjonaliseringsaktiviteter kan prioriteres tyngre i det videre arbeidet.  

VIKEN Teknologiklynge skiller seg også ut ved at en relativt stor andel mener de bør være mer aktive, mens enda 

flere mener de bør ha tilsvarende rolle som i dag. At en såpass stor andel mener klyngen bør ha tilsvarende rolle 

som i dag er i tråd med tidligere funn, der vi så at avviket mellom relevansvurdering og faktisk deltagelse var 

minimalt. Dette tyder på at klyngen har lagt seg på et hensiktsmessig nivå. OIFO og Kongsbergklyngen har også 

omtrent 40 prosent av medlemmene som mener de bør ha tilsvarende rolle. En siste klynge som skiller seg ut er 

H2Cluster der den minste andelen mener klyngen bør ha tilsvarende rolle som i dag (18 prosent), og en relativt 

stor andel oppgir at klyngen bør ha en mindre aktiv rolle enn i dag (27 prosent). Klyngen har siden oppstart hatt 

et stort internasjonalt fokus, men i fritekstsvar presiserer ett av medlemmene at nettverk, kontaktbygging og 

myndighetsdialog er de viktigste klyngeaktivitetene. Det er verdt å presisere at antall respondenter er lavt for 

denne klyngen.  
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Figur 4-7: Spørsmål: «Hvilken rolle tenker du at klyngen bør ha innenfor følgende områder fremover: Internasjonalisering 
og eksport» blant klyngene. De utvalgte klyngene er fremhevet i grå bokser. N=303. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon 
Economics 

 

I arbeidsverkstedet ble klyngene utfordret på hva de mente var deres rolle i arbeidet med internasjonalisering. 

Det var enighet om at klyngens sterkeste kort er nærheten til medlemmene som gjør dem i stand til å koble dem 

på en god måte, både til hverandre og til resten av innovasjonsøkosystemet. Koblingen mellom medlemmer er 

viktig for at de sammen skal kunne gå ut i det internasjonale markedet på en koordinert og mer slagkraftig måte. 

Dette gjelder særlig for klynger som dekker hele bransjer og verdikjeder og der aktørene i liten grad samarbeider 

på egen hånd. Koblingsfunksjonen vil generelt også være viktigere for mindre modne klynger der medlemmene 

har lite kjennskap til hverandre. Flere av klyngene har også en stor andel oppstartsbedrifter som er nødt til å 

samarbeide fordi de har begrensede ressurser internt, noe som medfører at (de faste) kostnadene forbundet 

med å rette seg mot et internasjonalt marked er for store til at det lønner seg å gå ut i markedet på egen hånd. 

Kobling av medlemmer kan også være nyttig som ren kompetanseoverføring. Som regel vil klyngene ha 

medlemmer som har mye erfaring fra internasjonale markeder som med fordel kan deles med medlemmer som 

har ambisjoner om å penetrere lignende markeder. Større internasjonale medlemmer kan også fungere som en 

«motor» som kan bistå andre medlemmer mer direkte med internasjonalt nettverk og lignende. Når det gjelder 

koblingen av medlemmer til innovasjonsøkosystemet, ble det nevnt at klyngenes rolle også består i å se hva 

økosystemet har å tilby enkeltbedrifter for så å koble dem på riktige aktører. Dette kan både handle om 

virkemiddelaktører, men også større bedrifter i andre næringer og land. Et siste poeng som ble trukket frem er 

klyngens mulighet til å representere næringen utad, både overfor myndigheter, virkemiddelapparatet og 

internasjonalt. Dette er særlig relevant for bransjeklynger som representerer interessene til en samlet næring. 

Klyngene ser dermed ut til å ha en spesielt viktig rolle i de to første behovene som ble presentert tidligere i 

kapittelet: døråpner til markedene og kunnskap om markedene. Dette er en aktivitet som bygger opp sterke 

miljøer og gjør dem synlige internasjonalt.  

Under arbeidsverkstedene og intervjuene ble det videre pekt på en rekke felles utfordringer for klyngene i 

arbeidet med internasjonalisering. Den første er at klyngene er underfinansiert, og at det kan gå på bekostning 

av muligheten til å gjennomføre tilstrekkelig med internasjonaliseringsaktiviteter. Den andre er at finansieringen 
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som eksisterer gjelder for kort sikt. Finansieringen er på årlig basis og prosjektmidlene har en definert 

prosjektperiode. Dette innebærer at klyngene også må planlegge og levere på kort sikt, noe som begrenser 

klyngenes mulighet til å jobbe langsiktig med internasjonalisering. Det finnes ikke finansiering for satsings-

områder som kan være mer langsiktige og som kan gjennomsyre ikke bare klyngene, men også aktørene i 

randsonene til klyngene, eksempelvis inkubatorene. Dette vurderes å være ineffektivt for internasjonaliserings-

arbeid, både fordi resultatene blir svakere når det ikke jobbes langsiktig, men også fordi det brukes mer ressurser 

til å søke finansiering av aktivitetene. En annen generell utfordring for bedriftene er at de ofte er relativt svake 

på salg og markedsføring. Ifølge de utvalgte klyngene er denne kompetansen avgjørende for å lykkes i det 

internasjonale markedet. Klyngene kan bistå i dette arbeidet ved å støtte bedriftene i salgsprosessen eller 

organisere kompetansehevende aktiviteter innen salg og markedsføring i forkant. Klyngene kan også bidra ved å 

koble bedriftene med andre aktører som kan virke salgsfremmende. Det kan blant annet være relevant å 

samarbeide med andre deler av virkemiddelapparatet eller store norske aktører som allerede er kunder av 

bedriftene og som har høy troverdighet, eksempelvis Forsvaret og norske sykehus. 
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5. Innovasjon, kommersialisering og skalering 

Innovasjon handler om å skape verdier på nye måter, som er selve nøkkelen til økonomisk vekst. I denne 

rapporten forstår vi innovasjonsaktiviteter som aktiviteter med hensikt om å utvikle nye eller vesentlig forbedre 

eksisterende produkter og prosesser, samt bidra til å kommersialisere disse produktene.  

Kildene til innovasjon kan vært svært ulik. Man kan legge til grunn at det er en substansiell forskjell på 

innovasjonsprosesser som er forskningsdrevet og innovasjonsprosesser som er forretningsdrevet: De initieres på 

ulike måter, har ulike kvalitetskriterier og krever ulik kompetanse.43 De to innovasjonsformene er definert og 

beskrevet nedenfor: 

• Forskningsdrevet og -støttet innovasjon har utspring i anvendt forskning og eksperimentell utvikling som 

er ny, kreativ, usikker, systematisk, samt overførbar eller repliserbar. Dette inkluderer arbeid med 

verifisering og kommersialisering av innovasjon som har et forskningsmessig utspring. De viktigste 

utfordringene i denne typen innovasjonsprosesser er å redusere kunnskaps- og teknologisk risiko for 

innovasjonsbedriftene. 

• Forretningsdrevet innovasjon vil si utvikling og kommersialisering av nye produkter, tjenester eller 

forretningsmodeller basert på et identifisert markedspotensial og nye anvendelsesområder for kjent 

teknologi. Den viktigste utfordringen i denne typen innovasjonsprosesser er å redusere bedriftenes 

markedsrisiko. 

Selv om vi kan trekke et prinsipielt skille mellom forsknings- og forretningsdrevet innovasjon, vil mange 

innovasjonsprosjekter ha elementer av begge deler. Det kan også oppstå et behov for teknologisk verifisering 

underveis i et forretningsdrevet innovasjonsløp eller at en bedrift ønsker å teste ut en prototype i et avgrenset 

markedssegment før bedriften eventuelt investerer videre i teknologiutvikling. Bistand til kommersialiserings-

prosessen, herunder blant annet kapitalbehov, kan også være et behov på tvers av de ulike innovasjonsløpene. 

I det følgende omtaler vi derfor de ulike elementene innen innovasjonsløpet av forsknings- og forretningsdrevet 

innovasjon samlet. 

Innovasjon, kommersialisering og skalering krever bistand og samarbeid med en rekke ulike aktører. Figur 5-1 

illustrerer de ulike aktørene som ofte inngår i prosessen. I tråd med prinsippet om femfaktormodellen bør en 

klynge tilstrebe å ha medlemmer fra alle de ulike aktørene skissert i figuren under.44 De utvalgte klyngene i Oslo 

og Viken har stort sett medlemmer fra alle aktørgruppene.  

 

43 Se Deloitte og Menons rapport: «Helhetlig anbefaling om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet» fra 
områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet. 
44 Inkubatorer er den eneste av aktørene i figuren som ikke eksplisitt blir nevnt i femfaktormodellen. 
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Figur 5-1: Innovasjonsløpet. Kilde: Hansen & Borlaug (2008), bearbeidet av Menon Economics 

 

I dette kapittelet vil vi drøfte innovasjon, kommersialisering og skalering overordnet for klyngene i utvalget, men 

også gå inn på interessante funn fra spørreundersøkelsen og gjøre komparative analyser. I tillegg vil vi gå 

nærmere inn på Cluster for Applied AI, Smart Energy Markets, SAMS, TLSC og VIKEN Teknologiklynge, hvor alle 

utenom SAMS deltok på arbeidsverkstedet om kommersialisering.  

5.1. Hvordan jobber klyngene med innovasjon, kommersialisering og skalering 

Prosessen fra idé til marked er kompleks, og krever samspill mellom en rekke aktører. Dette er noe 

klyngene virker å være bevisst på, og samtlige klyngeledere  oppgir at de samarbeider med andre 

aktører i innovasjonsøkosystemet. Nettverksaktiviteter er viktig for å få produktene ut på relevante 

markeder og for kompetanseoverføring mellom bedrifter. Klyngene har også en viktig rolle som 

bindeledd mellom forskningsmiljøer og bedrifter. Klyngeledelsen har svært god kjennskap til 

innovasjonsøkosystemet, og dermed en unik «henvisningskompetanse» som gjør at de kan sette 

relevante aktører i kontakt med hverandre.  

5.1.1. Fra idéutvikling til marked 

Som illustrert i figur 5-1 er det en rekke aktører som er involvert i prosessen fra idéutvikling til marked. Enkelte 

aktører er involvert i hele prosessen, mens andre er mer involvert i enkelte faser. For eksempel er gjerne 

forskningsinstitusjonene særlig involvert i idéutviklingsfasen og TTO-ene/inkubatorene særlig involvert i 

kommersialiseringsfasen. Det er imidlertid verdt å presisere at disse fasene går over i hverandre. For eksempel 

kan det oppstå innsikt og kunnskap i test- og verifiseringsfasen, som gjør at man må tilbake til idéutviklingsfasen. 

Av den grunn er det viktig å se hele innovasjonsløpet som en integrert og iterativ prosess, ikke som separate, 

sekvensielle faser. Dette innebærer naturligvis at samspill mellom de ulike aktørene i systemet er viktig for at 

klyngen skal lykkes i kommersialiseringsprosessen.  

Samspill mellom de ulike aktørene er noe klyngene virker å være bevisst på, og et klart flertall av klyngelederne 

oppgir at de samhandler med aktørene for å få til kommersialiseringsaktiviteter for medlemmene. Det dreier seg 

både om samarbeid med universiteter og inkubatorer, men også med strategiske partnere og investorer. Figur 

5-2 viser hvilke formelle samarbeid klyngelederne selv oppgir at de har inngått. Enkelte klyngeledere oppgir også 

at de samarbeider med næringsforeninger, kommuner og NGOer.  
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Figur 5-2: Spørsmål: «Har klyngen inngått formelle samarbeid med følgende aktørtyper?". I antall. N=16. Kilde: 
Klyngelederundersøkelsen, Menon Economics  

 

5.1.2. Idéutvikling 

14 av 16 klyngeledere oppgir å ha inngått formelle samarbeid med FoU-miljøer. Slike samarbeid er avgjørende 

for å koble ulike universiteter og forskningsinstitusjoner med bedrifter, for å utvikle innovasjon og gjøre 

forskningen mer anvendbar. SAMS har eksempelvis et tett samarbeid med USN, blant annet gjennom 

kapasitetsløftprosjektet AUTOSTRIP (Autonome System innen Transport og Industrielle Prosesser»)45, der 

klyngen sitter i styringsgruppen. Prosjektet fokuserer på datatrygghet i autonome system, maskinlære og 

smartsensorer, logistikk og multimodale operasjoner, menneskelige aspekt i autonome system, samt 

forretningsmodellutvikling og innovasjon. Vi ser også at FoU-aktører gjerne er representert i klyngenes 

styringsgrupper.  

Et samarbeid med en kunnskapspark kan bidra på samme måte som tilknytning til et FoU-miljø. En kunnskapspark 

er et eiendomsutviklingsprosjekt/innovasjonsmiljø med en sterk tilkobling til et universitet eller en forsknings-

institusjon hvor bedrifter kan dra nytte av kunnskapsoverføringen fra forskningsmiljøene for å videreutvikle 

løsningene sine.46 Godt over halvparten av klyngelederne oppgir å ha inngått et samarbeid med en 

kunnskapspark.  

I intervju forteller en av ekspertene at samarbeid om utvikling av klyngesatsing og forskning var tettere ti år 

tilbake. Det var en tettere dialog på operativt nivå, særlig inn mot Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI). 

Forskningsrådet var tyngre inn i klyngeutvikling tidligere, men det har gradvis blitt faset ut. Det er flere grunner 

til dette, men hovedforklaringen er trolig at man ikke har like stort behov lenger. Det er gode og effektive 

 

45 Finansiert av Forskningsrådet 
46 Edvardsen (2005)  
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samarbeid mellom SFIene og klyngene direkte. Ressursene brukes nå i større grad til innovasjon, kompetanse og 

internasjonalisering, snarere enn klyngeutvikling.  

5.1.3. Test og verifisering  

Flere av klyngelederne oppgir å ha prosjekter på kompetanseoverføring og innovasjon, som en del av testing- og 

verifiseringsprosessen. Et konkret eksempel på dette er AI-klinikken, opprettet av Cluster for Applied AI, som er 

et sted hvor oppstartsbedrifter har mulighet til å få støtte i utviklingen av sitt produkt/tjeneste. Klinikken består 

av en rekke samarbeidspartnere hvor de har samlet kompetanse innen digitalisering, AI og produktutvikling som 

også legger til rette for kommersielle samarbeid. Katapultsentrene er også en arena der bedriftene kan utvikle 

prototyper, teste, visualisere og stimulere nye løsninger. Sentrene skal kunne tilby tjenester til bedriftens behov, 

om det så gjelder hele innovasjonsprosessen eller kun en spesifikk utfordring.  

Klyngelederundersøkelsen tyder imidlertid på at svært få klynger samarbeider med katapultsentrene. Kun tre av 

15 klyngeledere oppgir at de har inngått formelle samarbeid med katapultsentre. 47 Dette er overraskende, fordi 

klyngene har spilt en sentral rolle både i opprettelsen og i driften av katapultsentrene. Det er fem nasjonale 

katapultsentre i Norge. Forklaringen på de svake koblingene mellom klyngene i Oslo og Viken og katapultsentre 

er trolig at ingen katapultsentre er lokalisert i regionen. I arbeidsverkstedene påpekes det også at katapultene 

som finnes i dag er for produktspesifikke og det er flere næringsområder det ikke finnes en katapult for. 

Tjenesteutvikling er et eksempel på et slikt område, som trolig ville vært aktuelt for Viken med tanke på at det 

finnes mye leverandør- og tjenesteutvikling i det området. Katapultsentrene handler om testing og skalering, og 

i arbeidsverkstedet blir det nevnt at for enkelte bedrifter er det trolig rimeligere å gjøre dette i andre land.  

Uavhengig av årsak er det verdt å stille spørsmål ved hvorfor ikke klyngene og katapultene samarbeider i større 

grad, spesielt med tanke på at klynger har vært sentrale i etableringen i alle de fem nasjonale katapultsentrene. 

Vårt inntrykk er at inkubatorene i stor grad kanaliserer prosjekter til katapultene (som begge er en del av SIVA-

strukturen), mens klyngene i mindre grad gjør dette. En av forklaringene på denne forskjellen er at Siva legger 

vekt på å bruke inkubatorer og næringshager som mobiliseringsarenaer for test og pilotering i katapultsentrene. 

Innovasjon Norge har trolig ikke gjort det samme i sitt klyngeprogram. 

Vi ser også at det er svært få store konsern i Oslo og Viken som er kjernepartnere48 i katapultene. Her er det etter 

vår vurdering et større potensial. Dersom klyngemedlemmene også er kjernepartnere i katapulten, vil det trolig 

bli enklere å koble klyngene på katapultene.  

5.1.4. Kommersialisering 

Åtte av de 16 klyngene som har svart på klyngelederundersøkelsen oppgir å ha en felles satsing/strategi innen 

kommersialisering av forskning.49 Sammenlignet med de andre satsingsområdene er kommersialisering av 

forskning det færrest oppgir å ha en felles strategi på. En forklaring på hvorfor relativt få oppgir å ha en felles 

strategi innen kommersialisering av forskning kan være at klyngelederne oppfatter et skille mellom forsknings- 

og forretningsdrevet innovasjon, selv om begge deler har elementer av kommersialisering generelt. Dette 

poenget understrekes også i arbeidsverkstedet ved at eksempelvis VIKEN Teknologiklynge har oppgitt å ikke ha 

 

47 NCCE, Construction City og Kongsbergklyngen har oppgitt å ha et samarbeid med et katapultsenter.  
48 Kjernepartnere er de som tilgjengeliggjør testinfrastruktur gjennom katapultsentrene. Det er både infrastruktur de har investert i alene, 
eller saminvestert i med SIVA.  
49 De åtte klyngene som har en strategi innen kommersialisering er CPC, NF&TA, Oslo Cancer Cluster, Cluster for Applied AI, NCE Smart Energy 
Markets, H2Cluster, Norway Health Tech og TLSC. 
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en felles satsing på kommersialisering av forskning, men bekrefter likevel at de arbeider med kommersialisering 

av innovasjon. Dermed kan det være at flere enn dem som svarer at de har en felles strategi på kommersialisering 

av forskning, faktisk har en felles strategi på kommersialiseringsarbeid generelt.  

Behovet for en felles strategi/satsing på kommersialisering er avhengig av medlemssammensetningen i klyngen. 

Ikke overraskende tyder både medlemsundersøkelsen og arbeidsverkstedet på at kommersialisering er særlig 

viktig og relevant for klynger med en relativt stor andel tidligfase-bedrifter. 

Selv om ikke alle klyngelederne oppgir å ha en felles strategi/satsing på kommersialisering av forskning, finner vi 

at flertallet samarbeider med en TTO/inkubator (11 av 15 klyngeledere oppgir dette50). Overordnet er formålet 

med et samarbeid med en TTO/inkubator at bedriftene får hjelp til hvordan deres løsning skal kommersialiseres 

i markedet. En TTO fungerer som en brobygger mellom næringslivet og forskningsinstitusjonene hvor de er med 

på å vurdere og realisere potensialet til de ulike ideene fra forskningsmiljøene. Inkubatoren kan på mange måter 

ses på som neste steg i kommersialiseringsprosessen. Gjennom arbeidsverkstedet for kommersialisering 

understrekes viktigheten av at TTO-ene og inkubatoren samarbeider, for å oppnå mest effekt for 

oppstartsselskapene.  

Det er imidlertid enkelte klynger som ikke samarbeider med en TTO/inkubator. Det kan være flere grunner til 

det. En av dem kan være at klyngen har en forholdsvis lav andel oppstartsbedrifter, som gjør at behovet for hjelp 

til kommersialisering er mindre. Dette ser ut til å være tilfellet for VIKEN Teknologiklynge og Energy Valley, som 

har en andel oppstartsbedrifter på henholdsvis 9 og 10 prosent. En annen grunn kan være at klyngen ikke har en 

felles satsing/strategi på kommersialisering. Dette gjelder eksempelvis for OIFO. Denne klyngen har få tidligfase-

medlemmer og har heller ikke ressurser til å drive med kommersialisering. Dersom en klynge har en relativt høy 

andel av bedrifter i en oppstarts- eller kommersialiseringsfase, i tillegg til å ha en felles strategi innen 

kommersialisering, anser vi det som hensiktsmessig at man inngår samarbeid med en inkubator og/eller en TTO.  

Klyngene har en viktig rolle som bindeledd mellom forskningsmiljøene og bedriftene. Dette innebærer både å 

koble relevante aktører gjennom ulike prosjekter knyttet til kommersialiseringsprosessen og å fasilitere 

samarbeidet. Klyngelederne har generelt svært god kjennskap til innovasjonsøkosystemet, og dermed en unik 

«henvisningskompetanse» som gjør at de kan sette relevante aktører i kontakt med hverandre. VIKEN 

Teknologiklynge jobber eksempelvis på denne måten ved at de fokuserer på å bygge nye verdikjeder og matche 

bedrifter slik at de kan utvikle fremtidens løsninger. Kjernen i deres kommersialiseringsarbeid er å koble bedrifter 

sammen, enten i form av kunde-leverandørkjeder eller bredere og mer komplette leveranser, for så å ta det ut i 

markedet. Dette blir gjort gjennom å bygge tillit mellom de ulike aktørene og sørge for gode møteplasser og 

samarbeid. VIKEN Teknologiklynge samarbeider blant annet med SAMS og Energy Valley for å utnytte Horizon 

2020-prosjektet.  

På arbeidsverkstedet blir det også trukket frem at for å lykkes med kommersialisering, er nettverk- og 

kompetanseutvikling viktig for å bringe resultatene til marked. Flere av klyngelederne oppgir å jobbe med 

nettopp slike aktiviteter i forbindelse med kommersialisering av forskning. CPC trekker eksempelvis frem hvordan 

de arbeider med kreativ sammenkobling av ulike partnere og medlemmer i klyngen. Cluster for Applied AI og 

Smart Energy Markets trekker frem deres felles tilgang på en innovasjonsplattform hvor det finnes egne program 

for skalering, investorsamarbeid og generell nettverks- og kompetansebygging. I tekstboksen under beskriver vi 

hvordan innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway arbeider fra idéutvikling til marked. 

 

50 Energy Valley, VIKEN Teknologiklynge, OIFO og H2Cluster-klyngen oppgir å ikke ha samarbeid med en inkubator/TTO. 
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5.1.5. Skalering 

Etter at et nytt produkt eller en tjeneste har nådd markedet, er skalering en naturlig forlengelse av prosessen for 

mange bedrifter. I mange tilfeller har tidligfase-bedrifter investert så mye i oppstarts- og kommersialiserings-

prosessen at de er avhengig av å skalere virksomheten betydelig for at grundere og investorer skal få avkastning 

på ressursene og kapitalen som er investert i virksomheten.  

Hele 12 av de 16 klyngelederne som har svart på klyngelederundersøkelsen oppgir å ha en felles satsing/strategi 

innen skalering av enkeltbedrifter.51 Sammenlignet med de andre satsingsområdene ligger skalering av 

enkeltbedrifter på samme nivå som internasjonalisering og digitalisering. H2Cluster-klyngen oppgir eksempelvis 

at de har en konkret målsetting om å tiltrekke seg aktører som har skalering og eksport som mål. 

Klyngene arbeider med skalering av enkeltbedrifter på ulike måter. Flere klyngeledere oppgir at de gjennomfører 

nettverkssamlinger med fokus på vekst og skalering. Enkelte klynger har også opprettet såkalte mentorprogram 

hvor de legger vekt på skalering. Energy Valley har blant annet opprettet en hybridplattform, Energy Invented, 

med både fysiske fasiliteter på Fornebu og digitale programmer der selskap kan delta fra hele landet. 

Construction City avholder månedlige arrangementer for oppstartsbedrifter med fokus på å koble dem med mer 

etablerte bedrifter for å vokse. Flere av klyngene bruker også inkubatoren til skalering av enkeltbedrifter.  

Kompetanseheving er også et stikkord som blir brukt for å beskrive arbeidet med skalering av enkeltbedrifter i 

klyngene. Energy Valley gjennomførte eksempelvis «CFO start up academy» sammen med blant annet 

Kongsbergklyngen. Dette er et kurstilbud for å lære tech-startups mer om CFO-rollen. TLSC oppgir å ha en egen 

 

51SAMS, NCCE, OIFO og CPC er de fire klyngene som oppgir å ikke ha en felles satsing/strategi på skalering av enkeltbedrifter. (SAMS oppgir 
vet ikke.) 

Hvordan arbeider NCE Smart Energy Markets (Smart Innovation Norway) med kommersialisering 

NCE Smart Energy Markets ligger under forsknings- og innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway, sammen med to andre klynger, 

Cluster for Applied AI og DECOM Cluster. Formålet er at Smart Innovation Norway skal fungere som en innovasjonsplattform som gir 

bredere kapasitet og enklere ressurstilgang enn en klynge som opererer alene. Fordelen vil være effektiv bruk av interne ressurser 

hvor de enklere kan trekke på eksterne ressurser for å gjøre seg større enn de er.  

Innovasjonsplattformen har en egen avdeling for kommersialisering og arbeider med dette på flere måter. De har eksempelvis knyttet 

seg til en inkubator som gir medlemmene tilgang til et miljø som blant annet arbeider med forretningsutvikling. I tillegg har 

innovasjonsselskapet startet opp et fond, Fortress Fund, hvor man kan investere i oppstartsselskap. Utgangspunktet for dette var at 

det ikke fantes et stort nok investormiljø i Østfold. TEKNA er den største investoren i fondet, sammen med noen andre lokale aktører 

(både private og offentlige).  

Smart City er en annen satsing i regi av innovasjonsselskapet, hvor bedriftene fra de ulike klyngene kan kobles til kommunene i Viken 

hvor det foregår utprøving og implementering justert etter kommunens behov. Aktivitetene her er ofte relatert til det som skjer før 

man er i en kommersialiseringsfase, men et slikt prosjekt er med å legge til rette for det. 

For klyngene i Smart Innovation Norway handler kommersialisering ofte om det internasjonale markedet. Innovasjonsselskapet har 

også tre bedriftsnettverk som er en del av kommersialiserings- og internasjonaliseringsarbeidet der de kobler partnere inn og finner 

relevante markeder, særlig mot Innovasjon Norge sine kontorer i Kina, Japan og Korea. Måten det fungerer på er at man først 

oppretter et forprosjekt, før det blir et bedriftsnettverk som går over tre år.  

Tekstboks 5-1: Innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway. Kilde: Arbeidsverksted om kommersialisering, 
gjennomført av Menon Economics 
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ressurs i klyngen som utelukkende arbeider med å bistå medlemmene med å øke kunnskapen om 

forretningsutvikling, én til én. 

Frem til nå har vi beskrevet hvordan klyngene arbeider og samarbeider med andre aktører for å bistå 

medlemmene i alle de ulike fasene fra idéutvikling til marked. I det neste kapittelet ser vi videre på medlemmenes 

behov for bistand innen kommersialiseringsfasen, med et spesielt fokus på behovet for kapitaltilførsel, samt 

deres vurdering av klyngens rolle i dette arbeidet.  

5.2. Behovet for bistand innen kommersialisering 

Omtrent halvparten av medlemmene oppgir at de har behov for bistand innen kommersialisering, 

samtidig som halvparten oppgir at klyngen bør ha en tilsvarende rolle innen kommersialisering som 

i dag. Dette antyder at klyngenes arbeid med kommersialisering i hovedsak treffer medlemmenes 

behov. Enkelte klynger har allerede flere aktiviteter på dette arbeidet. Samtidig ser vi at det er et 

stort forbedringspotensial, ved at rundt halvparten av medlemmene oppgir at klyngen bør ta en mer 

aktiv rolle i dette arbeidet. Det er flere grunner til at klyngene ikke har bistått i tilstrekkelig grad. 

Dette inkluderer mangel på ressurser og prioritering, og at det mangler en generell profesjonalitet 

rundt det å selge ideer til investorene. Samarbeid mellom klynger for å skape et felles investormiljø 

kan være en av løsningene for å enklere bistå medlemmene med å skaffe kapital. 

Om lag halvparten av medlemmene som har svart på spørreundersøkelsen oppgir at de har behov for bistand 

innen kommersialisering. Dette er relativt lavt sammenlignet med de andre områdene vi har spurt om.52 Vi finner 

imidlertid at det er en klar sammenheng mellom behov for bistand innen kommersialisering og hvilken utviklings-

fase bedriften er i, se Figur 5-3. Om lag 80 prosent av bedrifter i en oppstarts- eller kommersialiseringsfase oppgir 

å ha behov for bistand innen kommersialisering. Kun halvparten og i underkant av 30 prosent svarer det samme 

for henholdsvis mer etablerte og modne bedrifter. 

Figur 5-3: Spørsmål: «Har din bedrift behov for bistand innenfor følgende områder de neste tre årene?: 
Kommersialisering». N=254. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

 

 

52 Internasjonalisering og eksport, digitalisering og grønn omstilling. 
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Vi finner også at forskjellene mellom klyngene tilknyttet dette spørsmålet drives av andelen oppstartsbedrifter i 

klyngen. Medlemmene i Cluster for Applied AI svarer eksempelvis i større grad at de har behov for bistand 

sammenlignet med medlemmene i VIKEN Teknologiklynge. Cluster for Applied AI har en relativt stor andel 

oppstartsbedrifter, i motsetning til VIKEN Teknologiklynge hvor ingen oppstartsbedrifter har svart på 

medlemsundersøkelsen. Til tross for at Oslo Cancer Cluster har en stor andel oppstartsbedrifter i sin klynge, 

oppgir over halvparten av medlemmene at de ikke har behov for bistand til kommersialisering. Dette er svært 

interessant og skyldes trolig en kombinasjon av at mange av tidligfase-medlemmene i OCC har store interne 

ressurser og kapitalsterke eiere, og at kommersialiseringen i mange tilfeller skjer i store markeder utenfor Norge. 

Det innebærer at klyngens potensielle bidrag til medlemmenes kommersialisering er begrenset. 

Figur 5-4: Spørsmål: «Har din bedrift behov for bistand innenfor følgende områder de neste tre årene?: 
Kommersialisering.» For utvalgte klynger. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

 

Flertallet av medlemmene mener samtidig at klyngene bør ha en tilsvarende rolle som i dag når det kommer til 

kommersialisering. Dette skiller seg også ut fra de andre satsingsområdene ved at medlemmene mener at man i 

større grad bør ha en mer aktiv rolle innen digitalisering, grønn omstilling og internasjonalisering og eksport. 

Dette er relativt robust på tvers av klynger. Overordnet innebærer det at medlemmene er fornøyde med hvordan 

klyngene arbeider med kommersialisering. Det tyder også på at arbeidet med kobling av relevante aktører og 

samhandling med eksempelvis FoU-miljøene, inkubatorer og virkemiddelapparatet bør fortsette i samme retning 

som nå.  
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Figur 5-5: Spørsmål: «Hvilken rolle tenker du at klyngen bør ha innenfor kommersialiseringsområdet fremover?». N=301. 
Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

 

5.2.1. Klyngens bidrag til finansiering hos medlemsbedriftene  

Finansiering er en sentral del av hele innovasjonsløpet skissert i Figur 5-1. Særlig for bedrifter i en oppstarts- eller 

kommersialiseringsfase vil klyngens bidrag på dette område være viktig. Vi ser også at investorperspektivet blir 

stadig sterkere i klyngene. Flere av klyngene jobber systematisk med oppstartsbedriftene i klyngen, blant annet 

ved å organisere investornettverk. Dette er noe som har utviklet seg de siste fem-seks årene. Klyngelederen i 

Energy Valley peker eksempelvis på at klyngen har satset målrettet på gründerskap, blant annet gjennom Energy 

Invented. Som beskrevet i kapittel 2.1 oppgir alle klyngelederne at de har en eller flere investorer representert i 

klyngen. Klyngene kan tilby en slags markedsplass for investorer, og «matche» relevante bedrifter og investorer. 

Dette er også lukrativt for investorene, som får kjennskap til mange nye selskap.  

På bakgrunn av dette har vi undersøkt hvorvidt medlemmenes behov for bistand til kapitaltilførsel samsvarer 

med klyngens bidrag, med særlig fokus på bedrifter i en oppstarts- og kommersialiseringsfase. Funn fra 

medlemsundersøkelsen tyder på at bedriftene har behov for kapitaltilførsel både når det kommer til utvikling og 

kommersialisering av nye og eksisterende produkter/tjenester (se Figur 5-6). Vi ser også at behovet for kapital-

tilførsel er synkende med bedriftens utviklingsfase.  
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Figur 5-6: Spørsmål: "Har din bedrift behov for kapitaltilførsel til ett eller flere av formålene listet opp nedenfor?". Andel 
som har svart ja. N=539. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

 

Omtrent halvparten av medlemmene oppgir at klyngene bør ta en mer aktiv rolle for å bistå med å skaffe 

investorkapital, eksempelvis gjennom å knytte seg til et investormiljø. Kun 21 prosent av medlemmene oppgir at 

de ikke anser det som hensiktsmessig.53 Også her ser vi at oppstartsbedrifter i større grad anser dette som 

hensiktsmessig.  

Figur 5-7: Spørsmål: «Anser du det som hensiktsmessig at klyngen tar en mer aktiv rolle for å bistå med å skaffe 
investorkapital, for eksempel ved å knytte seg til et investormiljø?». Fordelt på etablerte bedrifter og grundere. Kilde: 
Medlemsundersøkelsen, Menon Economics. 

 

Det er samtidig store forskjeller mellom de ulike klyngene. Henholdsvis 69 prosent og 83 prosent av de som har 

svart på medlemsundersøkelsen for Cluster for Applied AI og The Life Science Cluster, anser det som 

hensiktsmessig at klyngen tar en mer aktiv rolle for å bistå med å skaffe investorkapital, se Figur 5-8. VIKEN 
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Teknologiklynge skiller seg derimot ut ved at omtrent to tredjedeler av medlemmene ikke mener at klyngen bør 

tar denne rollen. Dette skyldes trolig at alle som har svart på spørreundersøkelsen fra VIKEN Teknologiklynge er 

etablerte bedrifter hvor de fleste er modne selskaper med etablerte posisjoner i relevante markeder. Gjennom 

arbeidsverkstedet kommer det også frem at dette er representativt for klyngen i sin helhet. 

Figur 5-8: Spørsmål: «Anser du det som hensiktsmessig at klyngen tar en mer aktiv rolle for å bistå med å skaffe 
investorkapital, for eksempel ved å knytte seg til et investormiljø?» Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

 

Selv om flere av medlemmene anser det som hensiktsmessig at klyngen bistår med å skaffe investorkapital, finner 

vi at man har en vei å gå. I medlemsundersøkelsen har vi spurt respondentene hvorvidt klyngen har bidratt med 

å skaffe finansiering gjennom ulike kilder. Som illustrert i figuren under er det en lav andel som oppgir at klyngen 

har bistått med å skaffe investorkapital. Klyngene har også i liten grad bidratt til å skaffe finansering gjennom 

internasjonale og europeiske støtteordninger. En større andel (30 prosent) oppgir derimot at klyngen har bidratt 

med å skaffe finansering gjennom offentlige/statlige tilskudd. Det er også en relativt stor andel som oppgir «ikke 

relevant», og vi finner at det er særlig de etablerte og modne selskapene som oppgir dette. Dette er ikke 

overraskende ettersom ingen av de etablerte/modne bedriftene som svarte på medlemsundersøkelsen oppga 

kapitaltilgang som en av motivasjonsfaktorene for å bli med i klyngen. 
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Figur 5-9: Spørsmål: «I hvilken grad har klyngen bidratt til å skaffe finansiering gjennom:». N=258. Kilde: 
Medlemsundersøkelsen, Menon Economics  

 

Selv om klyngens bidrag til å skaffe privat egenkapital og internasjonale og europeiske støtteordninger generelt 

er lav, finner vi variasjoner mellom grupper. Klyngens bidrag innen privat egenkapital (investorer) ser ut til å 

særlig ha kommet oppstartsbedriftene til gode. 24 prosent av oppstartsbedriftene oppgir at klyngen i stor eller 

svært stor grad har bidratt til å skaffe finansiering gjennom privat egenkapital (investor). Oppstartsbedriftene 

oppgir også i større grad enn øvrige aktører at klyngen i stor eller svært stor grad har bidratt til finansering 

gjennom internasjonale og europeiske støtteordninger. For offentlig/statlig støtte er det liten forskjell mellom 

utviklingsfasene.  

Figur 5-10: Spørsmål: «I hvilken grad har klyngen bidratt til å skaffe finansiering gjennom:». Svarene er filtrert på 
utviklingsfase og figuren viser andelen som oppgir i stor/svært stor grad. N=258. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon 
Economics  
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Blant de som deltok på arbeidsverkstedet om kommersialisering var det enighet om at klyngene bør være 

tilknyttet et investormiljø. Tilgang på kapital er helt vesentlig for oppstartsbedrifter for å lykkes og klyngen bør 

tilstrebe å samle et investormiljø de ulike bedriftene kan henvende seg til. The Life Science Cluster trekkes frem 

som et eksempel på en klynge som har lykkes med å hente inn utenlandske investorer. 

Ut ifra figuren nedenfor ser vi at de utvalgte klyngene (utenom VIKEN Teknologiklynge og SAMS) som vurderes å 

jobbe særlig aktivt med kommersialisering, i noen større grad har bidratt med å skaffe finansiering gjennom 

eksempelvis å knytte seg til et investormiljø, sammenlignet med gjennomsnittet. Gjennomsnittet for «i svært 

stor/stor grad» ligger på 9 prosent, se Figur 5-9.  

Figur 5-11: Spørsmål: «I hvilken grad har klyngen bidratt til å skaffe finansiering gjennom: Privat egenkapital (investorer)». 
For utvalgte klynger. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

 

Med tanke på i hvor liten grad medlemmene opplever at klyngen har bidratt til å skaffe finansiering, er det verdt 

å stille seg spørsmålet hvorvidt dette er en rolle klyngen bør ta og hvorvidt den har kompetansen til det. Samtidig 

ser vi ut ifra andre spørsmål (se Figur 5-8) i medlemsundersøkelsen at flertallet mener at det er hensiktsmessig 

at klyngen tar denne rollen. Ut ifra arbeidsverkstedet var det også bred enighet om at de fleste klynger bør drive 

med dette. For klynger som eksempelvis VIKEN Teknologiklynge, bestående nesten utelukkende av etablerte 

bedrifter, vil det derimot ikke være hensiktsmessig å ta en slik rolle.  

I arbeidsverksted blir mangel på ressurser pekt på som en årsak til at ikke flere klynger har lykkes med rollen som 

formidler av kapital mellom medlemsbedrifter og investorer. I den sammenheng vil det være naturlig å vurdere 

hvorvidt klynger burde jobbe sammen i felleskap for å skaffe et felles investormiljø til medlemmene. Det er 

nærliggende å tenke at dette området er egnet for klynge-til-klynge-samarbeid. I Trondheim har de eksempelvis 

en egen klynge med kapitalaktører som medlemmer, mens klyngens aktiviteter er rettet mot oppstartsmiljøer 

(Tequity Cluster)54. Vi ser også noe lignende i innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway. De har startet opp 

et investorprogram for å lære investorene opp i teknologi. Det finnes fremdeles et stort utviklingspotensial i å 

bygge dette opp og effekten av å få det til vil trolig synes på sikt.  

 

54 Særlig bedrifter som springer ut fra NTNU og SINTEF, uten at de er medlemmer i klyngen. 
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I tillegg blir det påpekt av flere på arbeidsverkstedet at ikke alt ansvaret ligger hos klyngeledelsen. Bedriftene har 

også et eget ansvar for å selge inn produktet til investorene. Erfaringene fra deltakerne på arbeidsverkstedet 

viser til at flere investorer har opplevd at oppstartsbedriftene ikke opptrer «profesjonelt» nok, og dermed får 

avslag på støtte. Samtidig påpekes det på arbeidsverkstedet at det er viktig at klyngene likevel fasiliterer 

muligheten til å selge inn sin idé foran relevante investorer. En av anbefalingene fra arbeidsverkstedet var at 

klyngene bør ta en rolle gjennom å hjelpe bedriftene til å bli profesjonelle nok til å selge inn idéen til investorene. 

Klyngen kan på denne måten også fungere som en kvalitetssikrer opp mot investorene.  
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6. Grønn omstilling og bærekraft  

Verden står overfor et stort felles problem i form av menneskeskapt global oppvarming som følge av klimagass-

utslipp. Gjennom Parisavtalen har verdens land forpliktet seg til en ambisjon om å begrense klimaendringene til 

en 2 graders økning, og helst ikke mer enn 1,5 grader. De vedtatte klimamålene krever en rask, grønn omstilling 

av verdensøkonomien og ikke minst måtene vi bruker og produserer energi på. Overgangen til et lavutslipps-

samfunn er en stor utfordring, men innebærer også store næringsøkonomiske muligheter. 

Klynger spiller en viktig rolle i den grønne omstillingen. Gjennom å legge til rette for samarbeid mellom bedrifter, 

offentlige aktører og akademia kan man bidra til kunnskapsbasert vekst. Som beskrevet i kapittel 3.1 er grønn 

omstilling på agendaen for de fleste av klyngene i utvalget, og 87 prosent av klyngelederne oppgir at de har en 

felles satsing/strategi innen grønn omstilling. Vi har gjennomført to arbeidsverksted som omhandler denne 

tematikken: Ett generelt om grønn omstilling (CCS og overgang til alternative energikilder) og ett mer spesifikt 

om sirkulærøkonomi. Det er grunn til å tro at sirkulære løsninger både vil bli et krav og en nødvendighet i 

fremtiden. Det er særlig to grunner til dette. For det første er det et krav i ny lovgivning som er på vei i regi av 

EU.55 For det andre er gjenvinning av materiale mindre energiintensivt enn ny utvinning. Med høye priser på 

utslipp vil man pådra seg en ulempe hvis man ikke i høyere grad utnytter gjenvinningsmuligheter. Store deler av 

norsk industri opererer med lave marginer: Gjenbruk av både materialer og kraft vil spare industrien for penger, 

som i noen grad vil slå ut i økt lønnsomhet. 

I dette kapittelet vil vi både drøfte grønn omstilling og bærekraft overordnet for klyngene i utvalget, men også 

gå nærmere inn på CPC, Construction City, NCCE, NF&TA og OIFO, som alle har et særegent fokus på grønn 

omstilling. Disse klyngene deltok også på arbeidsverkstedene om grønn omstilling og sirkulærøkonomi. 

6.1. Hvordan jobber klyngene med grønn omstilling og bærekraft 

Grønn omstilling og bærekraft er på agendaen til alle klyngene i utvalget, og det er liten tvil om at 

dette er en relevant tematikk for klyngene. Vi ser at klyngene jobber med grønn omstilling på ulike 

måter. Enkelte klynger har grønn omstilling som sitt hovedformål og mandat, mens andre jobber 

mer prosjektbasert og har enkelte satsinger på grønn omstilling. Grønn omstilling kan både 

betraktes som et mål i seg selv, og et virkemiddel for å nå andre mål – som økt kommersialisering 

og eksport. I nye og grønne løsninger ligger det et betydelig eksportpotensial, da grønne løsninger 

ofte er relevante for hele verdensmarkedet. Et tydelig eksempel på dette er hydrogenteknologi, der 

norske aktører nå satser på eksport til Tyskland gjennom Innovasjon Norges HPO-program. I det 

følgende beskriver vi nærmere hvordan klyngene jobber med grønn omstilling.  

6.1.1. Utslippsreduksjon og overgang til alternative energikilder 

Klyngene jobber med grønn omstilling på ulike måter. Klynger som H2Cluster og Solenergiklyngen jobber spesifikt 

med grønn omstilling gjennom overgang fra fossile energikilder til fornybar energi. Begge disse jobber mye med 

internasjonalisering, da både hydrogen og solenergi er svært relevant for verdensmarkedet. Hydrogen er allerede 

beskrevet som et satsingsområde gjennom Innovasjon Norges HPO-program, og det satses stort på solenergi 

gjennom EU-planen REPowerEU. Dette er en plan foreslått av Europakommisjonen for å avslutte medlems-

landenes avhengighet av russisk olje og gass før 2030, som et svar på Russlands invasjon av Ukraina. Planen 

 

55EU-kommisjonen (2011). A resource-efficient Europe – Flagship initiatives under the Europe 2020 Strategy.  
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innebærer blant annet en egen EU-solenergistrategi for å doble solcellekapasiteten innen 2025 og installere 

600 GW innen 2030.56 Klyngeleder i Solenergiklyngen informerer om at dette har resultert i en ytterligere satsing 

på internasjonalisering og at utviklingen går fort. Som beskrevet i kapittel 4.1 jobber de med å kartlegge aktuelle 

markeder og deltagelse i internasjonale programmer, prosjekter og/eller konferanser.  

OIFO jobber for omstilling av maritim næring, med fokus på nullutslippsløsninger på fartøy. Norge har, sammen 

med flere andre land, sagt at nullutslipp i 2050 er nødvendig for at internasjonal skipsfart skal bidra til å nå 

Parisavtalens temperaturmål. Sammen med Oslo Rederiforening og Shipping & Offshore Network, inngår OIFO i 

Maritime Oslofjord-alliansen. Her har partene samarbeidet om hva som kan gjøres med eksisterende tonnasje 

innen skipssegmenter som tank, bulk og container for å gjøre dem kompatible med nullutslippsmålene på 3-5 

års sikt. Konkret jobber OIFO med grønn omstilling gjennom kompetanseutvikling, informasjon og profilering. 

Klyngen arrangerte blant annet et seminar i Dubai med tema «sustainable green coastal transport and tourism», 

der flere av medlemmene deltok. De har også nylig lansert rapporten «Energy transition in shipping – facts and 

timeline». En av hovedkonklusjonene i denne rapporten er at digitalisering trolig vil spille en viktig rolle i å 

redusere klimagassutslippene, med tanke på drivstoffoptimalisering. Klyngen jobber derfor mye med digital 

økonomi og hvordan digitalisering kan redusere klimagassutslipp.57  

6.1.2. Sirkulære løsninger 

Som beskrevet innledningsvis i dette kapittelet er det grunn til å tro at sirkulære løsninger og gjenvinning vil bli 

viktigere fremover. Dette ser vi også hos klyngene. For eksempel jobber NCCE med å utvikle sirkulære produkter, 

verdikjeder og forretningsmodeller på tvers av sektorer. All aktivitet i klyngen skjer innenfor sirkulærøkonomien 

og det grønne skiftet, med fokus på side- og avfallsstrømmer. NCCE har mye fokus på kompetanseheving og 

prosjekter, og har etablert konkrete satsingsområder innenfor rammevilkår og utvikling av nye produkter og 

tjenester. I denne klyngen er det også stor vekt på tverrsektorielt arbeid, da en sektors utfordringer kan løse 

utfordringer i en annen sektor. Industriell symbiose er en strategi som står sterkt hos NCCE, som går ut på å 

oppnå en sirkulær økonomi gjennom at bedrifter/virksomheter innenfor et geografisk avgrenset område 

samarbeider om bruk av ressurser som eksempelvis materialer, energi, vann og/eller bi-produkter. Klyngen har 

et eget prosjekt som fokuserer på nettopp dette, «Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose».58  

Mote- og tekstilnæringen er verdens 4. største verdiskaper og blant de mest forurensende industriene i verden.59 

Å utvikle en bærekraftig og sirkulær mote-, sports- og tekstilindustri er derfor nødvendig fra et klima- og 

ressursperspektiv. Dette er rasjonale bak NF&TA, som er en klynge for bedrifter i den norske mote-, sports- og 

tekstilindustrien. Klyngen jobber mye på systemnivå og samarbeider blant annet med Virke om myndighetsdialog 

og rammebetingelser. Klyngen har et pågående prosjekt som går ut på å utrede, utvikle og anbefale en mulig 

modell for utvidet produsentansvar (EPR) i Norge. De jobber også med å få på plass en nasjonal løsning for 

innsamling og sortering av tekstiler, som beskrives som en flaksehals for å muliggjøre sirkulære løsninger innen 

klær og tekstil. Dette er et prosjekt som vil bidra til at Norge imøtekommer EUs krav til separat innsamling av 

tekstiler.60 Ellers jobber klyngen mye med kompetanseheving, både hos designere, innkjøpere, bedrifter, 

studenter og i økosystemet som helhet. Klyngen har blant annet et eget kompetanseprogram «NF&TA Innsikt» 

der de utvikler og leverer fysiske og digitale møteplasser for kompetanseutvikling i næringen. Programmet 

 

56 (European Commission, 2022) 
57 (Kleppestø, 2022) 
58 Se mer her: https://ncce.no/no/baerekraftig-innovasjon-gjennom-industriell-symbiose/ 
59 (NF&TA, u.d.) 
60 (NF&TA, 2022) 

https://ncce.no/no/baerekraftig-innovasjon-gjennom-industriell-symbiose/
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inneholder webinarer, seminar, NF&TA-konferansen, rundeborddiskusjoner og nettverksutvikling for partnerne 

i klyngen.61 

CPC jobber også systemisk, da emballasje er noe som favner svært bredt. Klyngens fokus er gjøre verdikjeden 

mer bærekraftig og bidra til utvikling av sirkulære forretningsmodeller og prosesser. Det gjør de ved å arrangere 

møteplasser, konferanser, bidra til kompetanseløft og ved å initiere, og i noen tilfeller lede, prosjekter innen 

spesifikke områder for grønn omstilling. Klyngen har for eksempel et prosjekt, sammen med klyngen Norwegian 

Wood Cluster, om å utvikle sirkulære modeller for treindustrien. Klyngen jobber også mye med løsninger for 

plast, som er svært dagsaktuelt og et område det er mye oppmerksomhet rundt. De har blant annet et pågående 

forskningsprosjekt der de utforsker potensialet for plastgjenvinning med enzymer. I tillegg jobber de med å 

undersøke mulighetene for å erstatte plast med resirkulert materiale i containere godkjent for farlig gods.  

6.1.3. Øvrig arbeid med grønn omstilling og bærekraft 

Klyngene beskrevet ovenfor har grønn omstilling som sitt hovedvirke og mandat. Samtidig er grønn omstilling 

noe som opptar samtlige klynger i utvalget, og vi ser at de jobber med dette på ulike måter. Construction City 

jobber for å gjøre bransjen mer effektiv, grønn og attraktiv. Klyngen har en rekke initiativ innen grønn omstilling 

og bærekraft, blant annet et utviklingsprosjekt for reduksjon av CO2 i byggefasene som bygger på Bygg22-prosess 

fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (nå Kommunal- og distriktsdepartementet). Klyngen jobber 

også med klimatilpassing gjennom et prosjekt for forvaltning, drift og vedlikehold av overvannsløsninger. 

The Life Science Cluster ser på muligheter for å måle og dokumentere at man tar grønn omstilling på alvor. Målet 

er å vise frem hvordan Norge og Norden er godt posisjonert for industri-utvikling i lys av internasjonalt fokus på 

grønn omstilling. Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI ser ut til å jobbe på lignende måter, ved et stort 

fokus på bærekraft i prosjekter og ved å arrangere mer generelle opplæringsprosjekter knyttet til bærekraft. 

Begge klyngeledere oppgir også at de jobber mye med å koble teknologi og bærekraft. VIKEN Teknologiklynge 

oppgir at H2020 – GreenOffshoreTech er deres hovedverktøy for arbeid med grønn omstilling. Dette er et 

samarbeid mellom ni parter i Europa, inklusive klyngene SAMS og Energy Valley. Målet er å utvikle grønne 

løsninger mot det blå markedet, ved å gjøre hele verdikjeden og alle ledd mer miljøvennlig. Dette inkluderer alt 

fra energiproduksjon, matproduksjon og de globale transportkjedene.62  

6.2. Strategiske satsinger  

Et klart flertall av klyngelederne oppgir å ha en felles strategi/satsing for grønn omstilling og 

bærekraftarbeid. Klyngenes strategier og medlemmenes strategier knyttet til grønn omstilling er i 

stor grad omforent. Vi finner imidlertid at strategiene ikke nødvendigvis trenger å være omforent 

for å fungere som et virkemiddel for grønn omstilling. Klare prioriteringer og gode definisjoner er 

avgjørende for at strategien om grønn omstilling skal fungere i praksis. 

Vi har sett at klyngene i stor grad satser på grønn omstilling. Det gjør også bedriftene i klyngene. Som illustrert i 

figuren nedenfor (til venstre) oppgir 69 prosent av respondentene i medlemsundersøkelsen at deres virksomhet 

har en strategi for bærekraftarbeid og/eller grønn omstilling. 19 prosent oppgir at en slik strategi er under 

utarbeiding. For CPC og Construction City oppgir en noe høyere andel av medlemmene at de har en strategi for 

 

61 (NF&TA, 2022b) 
62 (VIKEN Teknologiklynge, u.d.) 
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bærekraftarbeid og/eller grønn omstilling, med henholdsvis 76 prosent og 87 prosent. NCCE, NF&TA og OIFO 

ligger omtrent på snittet. 

Figur 6-1: Spørsmål: «Har din bedrift en strategi for bærekraftarbeid og/eller grønn omstilling?». Svaralternativet «vet ikke» er utelatt. 
Totalt til venstre (N=305). For utvalgte klynger til høyre. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

 

 

For at klyngene skal lykkes i sitt arbeid er det viktig at klyngens mål og strategier er godt forankret i 

medlemsvirksomhetene. I den sammenheng har vi spurt deltagerne i arbeidsverkstedene hvorvidt strategiene til 

klyngen og medlemmene er omforent. Deltagerne gir utrykk for at det er god overensstemmelse mellom 

klyngens strategier og medlemmenes strategier. NF&TA sier at bedriftsnettverkene og foraene i klyngen har vært 

et effektivt virkemiddel for å sikre dette. Samtidig er det et poeng at strategiene ikke nødvendigvis må være 

omforent for å være effektive. Solenergiklyngen jobber for eksempel med å bygge en plattform som gjør at flere 

tar i bruk solenergi, som er viktig for at medlemmene skal lykkes i deres mål og ambisjoner om grønn omstilling. 

Klyngen fungerer således som et virkemiddel for grønn omstilling, ved at klyngens strategi komplementerer 

medlemmenes arbeid.  

Ved bred medlemsmasse, og mange ulike oppfatninger av hva som er viktig og riktig prioritering, er en mulighet 

at klyngen i hovedsak tar en fasilitatorrolle (nivå 3 i aktivitetsmatrisen, se kapittel 2.2). Dette ser vi imidlertid ikke 

hos klyngene som deltar på arbeidsverkstedet, til tross for at flere av klyngene har svært ulike typer medlemmer. 

CPC har i hensyntatt mange ulike interesser og behov ved å ha et stort styre (12 medlemmer) for å sikre at alle 

interesser ivaretas i strategivurderingene. Også NF&TA har en stor styringsgruppe, og innhenter mye informasjon 

fra medlemmene som diskuteres videre i styringsgruppen.  

Vi finner at en god klyngestrategi for grønn omstilling bør starte med å identifisere hvor ting ikke fungerer i dag, 

herunder hva markedssvikten er og hva de store flaskehalsene er. Strategien bør handle om å løse dem. 

Klyngelederne er også opptatt av konkretisering og gode definisjoner, for å unngå «grønnvasking». En god 

strategi har også klare prioriteringer, som gjør at man rettmessig kan si nei til noen prosjekter, forespørsler og 

medlemmer.  
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6.3. Behov for bistand innen grønn omstilling 

Medlemmenes behov for bistand innen grønn omstilling er stort. Dette gjelder særlig i de klyngene 

der næringen står overfor store utfordringer og krav om redusert utslipp. Til tross for at behovet er 

stort, oppgir medlemmene at klyngene i liten grad har påvirket bedriftenes arbeid med grønn 

omstilling. Mange av medlemsbedriftene har trolig allerede et stort fokus på grønn omstilling, og 

har meldt seg inn i klyngen nettopp av den grunn. Dette gjelder særlig for de klyngene som har grønn 

omstilling som sitt hovedmandat. 

I spørreundersøkelsen har vi spurt medlemmene om de har behov for bistand innen kommersialisering, 

internasjonalisering, digitalisering og grønn omstilling i løpet av de neste årene. Omtrent halvparten oppgir at de 

har behov for bistand innen grønn omstilling, som er det området hvor behovet er størst (Figur 6-2).  

Figur 6-2: Spørsmål: «Har din bedrift behov for bistand innenfor følgende områder de neste tre årene?». Figuren viser 
andel som oppgir at de har behov for bistand. N=261.  Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics  

 

Behovet for bistand knyttet til grønn omstilling varierer betydelig mellom klyngene i utvalget. Det fremstår særlig 

stort i de klyngene der næringen står overfor store utfordringer knyttet til utslipp. Kongsbergklyngen63 og NF&TA 

er de klyngene der høyest andel av medlemmene oppgir å ha behov for bistand. Kongsbergklyngen består av 

store industriaktører som må tilpasse produksjonen til nye reguleringer og krav. Dette gjelder i stor grad også for 

tekstilbransjen, med den nye EU-strategien som kom i mai, og som regjeringen nå følger opp. Dette gjør at 

bedriftene er nødt til å ta grep for å møte nye krav, som igjen gjør at det er stort behov for bistand. I de to 

fornybar-klyngene, H2Cluster og Solenergiklyngen, er det bare om lag en tredjedel av bedriftene som oppgir at 

de har behov for bistand til grønn omstilling. Det skyldes trolig at de selv er sentrale aktører i det grønne skiftet. 

Vi ser også at for de utvalgte klyngene som deltok på arbeidsverkstedet (markert i grønt i figuren under) er 

behovet for bistand større enn gjennomsnittet. 

 

63 Merk at for Kongsbergklyngen er N svært lav (7 stykker), så resultatet må tolkes med forsiktighet. 
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Figur 6-3: Andelen som oppgir at de har behov for bistand innen grønn omstilling de neste tre årene. Kilde: 
Medlemsundersøkelsen, Menon Economics  

 

Til tross for at behovet for bistand er stort, finner vi at klyngene i liten grad har påvirket bedriftenes arbeid med 

grønn omstilling. Hele 64 prosent oppgir at deltagelsen i klyngen har hatt minimal påvirkning på deres arbeid 

med grønn omstilling. Dette gjelder særlig for store bedrifter64, der 74 prosent av medlemmene oppgir at klyngen 

har hatt minimal påvirkningskraft.  

Figur 6-4: Spørsmål: «Hvordan har deltakelsen i klyngen påvirket din bedrifts arbeid med grønn omstilling? Flere svar er 
mulig». N=265. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics  

 

For enkelte av klyngene ser vi at behovet for bistand henger sammen med hvorvidt klyngen har bidratt inn i deres 

arbeid med grønn omstilling. For eksempel tyder medlemsundersøkelsen på at NF&TA i større grad enn de øvrige 

 

64 Definert ved lønnskostnader på over 50 mill. 
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klyngene har påvirket medlemmenes arbeid med grønn omstilling, og her var det også en stor andel som oppga 

at de hadde behov for bistand. 26 prosent av medlemmene i NF&TA oppgir at klyngen har fremskyndet arbeidet 

med grønn omstilling og 31 prosent oppgir at klyngen har økt omfanget av arbeid med grønn omstilling. Kun 39 

prosent oppgir at klyngen har bidratt minimalt. Oslo Cancer Cluster er den klyngen der medlemmene i minst grad 

ga uttrykk for at de hadde behov for bistand knyttet til grønn omstilling, og det er også denne klyngen der flest 

medlemmer oppgir at deltagelsen i klyngen har påvirket deres arbeid med grønn omstilling minimalt. Her oppgir 

hele 96 prosent at klyngen har hatt minimal påvirkning. Dette skyldes antagelig at kreftmedisinprodusenter har 

lite direkte med grønn omstilling å gjøre. Tilsvarende ser vi for H2Cluster, der kun 30 prosent oppgir at de har 

behov for bistand knyttet til grønn omstilling og 78 prosent oppgir at klyngen i minimal grad har påvirket deres 

arbeid.65 Vi ser altså en viss sammenheng mellom ytterpunktene, mens for de øvrige er sammenhengene mindre 

klare. Dette er illustrert i figuren nedenfor.  

Figur 6-5: Andel som oppgir at klyngen har hatt minimal påvirkning på bedriftens arbeid med grønn omstilling/bærekraft 
(oransje) og andel som oppgir at de har behov for bistand innen grønn omstilling de neste tre årene (blå). Kilde: 
Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

 

At klyngen har hatt minimal påvirkning på medlemmenes arbeid med grønn omstilling betyr verken at 

medlemmene ikke er opptatt av grønn omstilling eller at klyngen har «mislykkes» i sitt arbeid med grønn 

omstilling. Mange av medlemsbedriftene har trolig allerede et stort fokus på grønn omstilling, og har meldt seg 

inn i klyngen nettopp av den grunn. Dette gjelder særlig for de klyngene som har grønn omstilling som sitt 

hovedmandat, og følgelig ser det naturlig å være en del av et felleskap som fokuserer på dette. Svarene for 

klyngene med et særlig fokus på grønn omstilling er illustrert i figuren under. Vi ser at, med unntak fra NF&TA, 

 

65 Merk at dette trolig skyldes at de selv er en del av grønn omstilling, så problemstillingen blir litt kunstig. 
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ligger disse klyngene omtrent på gjennomsnittet for andelen som oppgir at klyngen har minimal påvirkning. 

Samtidig ligger både Construction City, NCCE, NF&TA og OIFO over gjennomsnittet for å ha fremskyndet arbeidet 

med grønn omstilling. CPC har fremskyndet arbeidet med grønn omstilling for en stor andel av bedriftene 

(31 prosent), mens de øvrige klyngene ligger enten på eller over gjennomsnittet.  

Figur 6-6: Spørsmål: «Hvordan har deltakelsen i klyngen påvirket din bedrifts arbeid med grønn omstilling? Flere svar er 
mulig.». For utvalgte klynger. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics  

 

 

6.4. Klyngenes rolle i arbeidet med grønn omstilling  

Grønn omstilling er det området der flest medlemmer oppgir at klyngen bør ta en mer aktiv rolle, 

relativt til andre områder vi har spurt om i undersøkelsen. I arbeidsverksted gir derimot 

klyngelederne uttrykk for at begrensede ressurser gjør at man må foreta prioriteringer, som gjør det 

utfordrende å innfri spesifikke og individuelle behov fra medlemmene. Samtidig ser vi at en 

tilsvarende andel av medlemmene oppgir at klyngen bør ha tilsvarende rolle som i dag innen grønn 

omstilling. Vi finner indikasjoner på at myndighetsdialog og arbeid på systemnivå er en relevant 

klyngeaktivitet innen grønn omstilling.  

Vi har sett at behovet for bistand innen grønn omstilling er stort, og at klyngene i relativt liten grad har påvirket 

bedriftenes arbeid med grønn omstilling. Det at behovet er stort betyr ikke nødvendigvis at dette er noe klyngene 

bør bidra med. For å kartlegge hvorvidt dette er en relevant klyngeaktivitet har vi spurt klyngemedlemmene om 

de anser det som hensiktsmessig at klyngene tar en mer aktiv rolle innen grønn omstilling, sammenlignet med 

hva de har i dag. Svarene er illustrert i figuren under. 
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Figur 6-7: Spørsmål: «Hvilken rolle tenker du at klyngen bør ha innenfor følgende områder fremover: Grønn omstilling»?. 
N=301. Kilde: Medlemsundersøkelsen, Menon Economics  

 

Vi finner at 39 prosent av respondentene i medlemsundersøkelsen oppgir at klyngen bør ta en mer aktiv rolle 

innen grønn omstilling. Relativt til de andre områdene vi har spurt om, er grønn omstilling det området der flest 

oppgir at klyngen bør ta en mer aktiv rolle. Til sammenligning oppgir henholdsvis 26 prosent, 31 prosent og 

30 prosent at klyngen bør ha en mer aktiv rolle innen kommersialisering, internasjonalisering og digitalisering. 

I de utvalgte klyngene, CPC, Construction City, NCCE, NF&TA og OIFO, oppgir en relativt stor andel av 

medlemmene at klyngen bør ta en mer aktiv rolle. Av de medlemmene som har besvart undersøkelsen fra 

Construction City oppgir hele 70 prosent at klyngen bør ta en mer aktiv rolle i arbeidet med grønn omstilling. 

Figur 6-8: Spørsmål: «Hvilken rolle tenker du at klyngen bør ha innenfor grønn omstilling fremover?». Kilde: 
Medlemsundersøkelsen, Menon Economics 

 

Det er imidlertid verdt å presisere at klyngene har begrenset med ressurser. Flere av klyngelederne oppgir at det 

er krevende å gjøre vurderinger av hva som er relevante satsingsområder og hva som skal prioriteres bort. Flere 

klyngeledere oppgir også at de opplever at medlemmene ønsker å bruke klyngen i egne omstillingsprosesser, 
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som en form for konsulentvirksomhet (uten å ta betalt). Dette vurderes ikke som en relevant klyngeaktivitet. Det 

er ikke nødvendigvis noe i veien for at klyngene kan tilby bedriftsrådgivning som en tilleggstjeneste for å tjene 

penger, men dette bør ikke være en hovedprioritet og er heller ikke noe som skal finansieres med offentlige 

midler.  

OIFO presiserer at for deres del handler det om å få i gang prosjekter i et annet omfang og kommunisere 

tydeligere at dette handler om grønn omstilling og digitalisering. I tillegg oppgir de at de må se nærmere på 

hvilken rolle OIFO skal ha, og at initiativene må være medlemsdrevet for å lykkes med å skape engasjement. Også 

Construction City forteller at de har mye grønne prosjekter, og at dersom de skal ha mulighet til å være mer 

aktive innenfor området, må det være medlemsdrevet.  

Samtidig ser vi at en relativt stor andel av medlemmene oppgir at klyngen bør ha en tilsvarende rolle som i dag. 

I den sammenheng er det interessant å undersøke hva som kjennetegner de klyngene der medlemmene ønsker 

at de skal ha samme rolle som i dag. Av de utvalgte klyngene er det særlig CPC og NF&TA hvor en høy andel av 

medlemmene oppgir at klyngen bør ha tilsvarende rolle. Begge disse klyngene jobber mye på systemnivå. 

Interessant nok skårer Construction City lavt her, som har tatt et bevisst valg om å ikke jobbe opp mot 

myndigheter knyttet til regulering og offentlig innkjøp. Det finnes flere bransjeforeninger (for eksempel BNL) 

som fokuserer på dette, og av ressursmessige årsaker har Construction City valgt å fokusere på prosjekter. Heller 

ikke OIFO jobber politisk, men er med i Maritimt Forum som gjør det. Disse kommer også lavt ut. Dette kan tyde 

på at myndighetsdialog og arbeid på systemnivå er en relevant klyngeaktivitet innen grønn omstilling. Det finnes 

eksempler på klynger i andre deler av landet som har tatt en mer aktiv politisk rolle knyttet til grønn omstilling. 

Det klareste eksempelet er NCE Maritime Cleantech, som har jobbet målrettet for å fremme krav om grønn 

teknologi og fornybar energi i offentlige anskaffelser av ferger og hurtigbåter.  
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7. Konklusjon og anbefalinger  

I denne delen oppsummerer vi hovedfunnene i rapporten. Dette legger grunnlaget for strategiske anbefalinger 

om hvordan Oslo kommune, Viken fylkeskommune og andre virkemiddelaktører kan legge til rette for at 

klyngene i regionen kan være nyttige verktøy for medlemmenes innovasjon, omstilling og vekst i hjemme- og 

eksportmarkeder. Mer spesifikt drøfter vi hvordan klyngene kan fungere som verktøy for grønn omstilling, 

kommersialisering av forskning og økt eksport.  

7.1. Klyngenes forskjeller – og deres felles styrker og utfordringer  

De 16 klyngene som er kartlagt i denne rapporten er ulike langs flere dimensjoner. De varierer med henblikk på 

samlet ressursgrunnlag, det vil si antall medlemmer og medlemmenes størrelse. NHT (Norway Health Tech) har 

flest medlemmer, mens Kongsbergklyngen har færrest. Medlemmene i Kongsbergklyngen er imidlertid store, 

FoU-tunge og internasjonale, så det gir et skjevt bilde å kun fokusere på antall medlemmer. Klyngene varierer 

også med hensyn til sammensetting – komposisjon – av medlemsmassen. I OCC (Oslo Cancer Cluster) er nesten 

halvparten av medlemsbedriftene før-kommersielle (ingen inntekter fra markedet), mens Viken Teknologiklynge 

knapt har noen førkommersielle medlemmer. Medlemsmassen er også komponert forskjellig med hensyn til 

medlemmenes internasjonale profil. I OCC beskriver 9 av 10 medlemsbedrifter seg som internasjonale selskaper 

hvor «Norge er et land i verden», mens færre enn 2 av 10 gjør det samme i NCCE (Norsk Senter for Sirkulær 

Økonomi). Komposisjonen av medlemsmassen kan også beskrives strukturelt: Noen av klyngene er bygget rundt 

fellesskap i teknologi, andre rundt bransjemessig fellesskap (produkter, markeder), og andre igjen rundt en felles 

verdikjede. Medlemsmassens geografi er også forskjellig. I Solenergiklyngen kommer 4 av 10 medlemmer utenfra 

regionen, mens Kongsbergklyngen ikke har noen medlemmer utenfor Viken og Oslo. En siste forskjell er knyttet 

til finansiering. Selv om alle de 16 klyngene har inntekter fra medlemskontingent, varierer både 

finansieringskilder og økonomiske muskler betydelig; klyngenes årlige inntekter varierer fra 1,6 millioner kroner 

til 17,7 millioner. 

Alle disse forskjellene har betydning for hvordan klyngene opererer; hvilke aktiviteter de utfører, hvilke resultater 

de skaper – og hvordan de kan brukes som verktøy for regionale myndigheter og virkemiddelapparatet. Dette 

har også betydning for hvordan de vurderes og hva slags krav som bør stilles dem, for eksempel i forbindelse 

med tildeling av tilskudd eller tjenestekjøp. Kriteriene bør være fleksible og tilpasset klyngenes egenskaper. Det 

er for eksempel ingen grunn til å stille krav om at alle klynger skal jobbe med grønn omstilling. For en 

kreftbehandlingsklynge gir det liten mening. Det er heller ingen grunn til å kreve at alle klynger skal jobbe med 

kommersialisering av forskning, internasjonalisering eller med kobling av bedrifter og kapitalmiljøer. Er 

medlemmene FoU-tunge og det finnes sterke synergier i koblinger mellom bedrifter og forskningsmiljøer, bør 

klyngens strategi være å utløse og realisere disse synergiene. Hvis medlemmenes innovasjonsprosesser er 

langvarige og en vesentlig andel av dem er i en før-kommersiell fase, bør klyngeaktivitetene spisses mot 

kapitalisering, pilotering/testing og kommersialisering. Kort sagt bør klyngenes aktiviteter spisses mot temaer 

hvor de potensielle synergiene i medlemsmassen er størst, og resultatmål bør knyttes så tett som mulig opp mot 

aktivitetene klyngene faktisk utfører. Det er en styrke for regionen at klyngene er forskjellige, ikke bare i 

næringssektor, men langs alle dimensjonene beskrevet ovenfor. I stedet for å «presse klyngene inn i en felles 

mal» bør klyngene ha fleksibilitet til å utforme en strategi som er mest hensiktsmessig for å realisere de 

potensielle synergiene – og derigjennom bidra til størst langsiktig verdiskaping i regionen. 
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7.1.1. Klyngenes «sterkeste kort»  

Vi har sett at klyngene i utvalget er ulike, både i hvordan de jobber, hvilke aktiviteter de driver med og hvilke 

behov deres medlemmer har. Felles for langt de fleste er likevel at et av deres sterkeste kort er koblings-

funksjonen og «henvisningskompetansen». Klyngeledelsen kjenner innovasjonsøkosystemet godt, og har 

mulighet til å innta et større og helhetlig perspektiv, som er utfordrende for enkeltaktører. Dette gjelder både 

innenfor internasjonalisering, kommersialisering og i arbeidet med grønn omstilling. Dette, og de viktigste 

funnene fra kapittel 4, 5 og 6, er oppsummert nedenfor.  

Internasjonalisering 

Vi vurderer at klyngene er et særlig effektivt virkemiddel for strategiske internasjonaliseringsaktiviteter. 

Klyngenes styre og ledelse besitter spesifikk spisset innsikt om bedriftene de representerer, og markedene 

bedriftene opererer i. De kan derfor benyttes som kostnadseffektive og målrettede virkemidler for 

internasjonaliseringsarbeid. Samtidig ser vi at dette er den aktivitetstypen færrest medlemmer deltar på. Kun 

31 prosent av medlemmene i medlemsundersøkelsen oppgir å ha deltatt på internasjonaliseringsaktiviteter, til 

tross for at 57 prosent oppgir at dette er svært viktig/viktig for deres virksomheter. Avviket mellom 

relevansvurdering og faktisk deltagelse kan skyldes flere ting. Vi finner for eksempel at avviket er særlig stort for 

prekommersielle bedrifter, som typisk har mindre tid og ressurser enn modne bedrifter har. Det kan også bety 

at medlemmenes behov for internasjonaliseringsaktiviteter i dag ikke blir dekket. 

Vi finner at klyngenes mulighet til å drive strategiske internasjonaliseringsaktiviteter er begrenset. Det er særlig 

tre faktorer som påvirker klyngens mulighet til å bedrive internasjonaliseringsaktiviteter på en hensiktsmessig 

måte. Disse er: 

1. Tilgjengelige ressurser internt  

2. Klyngens utviklingsfase 

3. Modenhet i marked/teknologi 

Som beskrevet i kapittel 2 er det stor forskjell i klyngenes finansiering, og klyngenes mulighet til å ta en strategisk 

rolle avhenger av interne ressurser i klyngen. Dersom det er få ressurser i klyngen, både i form av ansatte og 

økonomiske midler, vil automatisk kjerneoppgaver som klyngeutvikling og nettverkssamlinger få hovedprioritet. 

Dette er nærmere beskrevet nedenfor. I tillegg avhenger klyngenes mulighet til å ta denne rollen av hvilken 

utviklingsfase klyngen befinner seg i. I nyetablerte klynger er man avhengig av å etablere et godt grunnlag for 

samarbeid og sikre gode relasjonelle forutsetninger. Vi finner at overgangen fra teoretisk søknad til operativ drift 

fremstår stor for mange klynger, og det bør innledningsvis være fokus på å finne fellesnevnere, etablere gode 

samarbeidskonstellasjoner og forankre aktivitetene. I denne oppstartfasen vurderes ikke strategisk og målrettet 

internasjonaliseringsarbeid som hensiktsmessig å prioritere. Modenhet i marked/teknologi er også en viktig 

faktor for hvorvidt det gir mening for klyngen å ta denne rollen. I tilfeller der teknologien er svært umoden, og 

det finnes få relevante referanseprosjekt, er det vanskelig å drive strategisk internasjonaliseringsarbeid, både 

fordi det er stor usikkerhet rundt utviklingen og fordi det kan være vanskelig å vite hvilke markeder teknologien 

vil være relevant for. Disse resonnementene er også relevante for klyngenes arbeid med kommersialisering og 

grønn omstilling. 

Kommersialisering 

Alle klyngene jobber med innovasjon og utvikling. Prosessen fra idé til marked er kompleks, og krever samspill 

mellom en rekke aktører. Dette er noe klyngene virker å være bevisst på, og samtlige klyngeledere oppgir at de 

samarbeider med andre aktører i innovasjonsøkosystemet. Klyngeledelsen har svært god kjennskap til 
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innovasjonsøkosystemet, og har dermed en unik «henvisningskompetanse» som gjør at de kan veilede 

medlemmer i innovasjonsløpet. Vi finner også at klyngene har en viktig rolle som bindeledd mellom 

forskningsmiljøer og bedrifter, og at særlig nettverksaktiviteter er relevant for at aktørene skal komme i kontakt 

med hverandre.  

Våre funn fra klyngelederundersøkelsen tyder på at klyngenes koblinger til FoU-miljøer jevnt over er gode. Dette 

er viktig for å stimulere til forskningsbasert innovasjon, samt gjøre forskningen anvendbar. Samtidig er det et 

poeng at mange av de små bedriftene trolig har mer behov for bistand til kommersialisering av sine produkter 

enn støtte til forskningsrettet innovasjon. En av ekspertene vi har intervjuet fremhever at mange av de mindre 

selskapene har en innovasjonsbarriere snarere enn en forskningsbarriere. Med andre ord trenger de hjelp til den 

mindre forskningstunge delen av innovasjonsprosessen. For å identifisere denne innovasjonsbarrieren kan 

klyngene ta en mer aktiv rolle i bedriftenes innovasjonsprosess. Dermed kan klyngene mer effektivt bygge bro 

mellom bedriftenes utfordringer og det forskningsmiljøene kan bidra med. Her vurderes samarbeid med  

TTO-er/inkubatorer som særlig relevant. NHT (Norway Health Tech) fremheves som en klynge som er gode på 

dette. De guider på spesifikke sertifiseringskrav og hva som må tilfredsstilles for at et produkt kan 

kommersialiseres og internasjonaliseres.  

Katapultsentrene er også sentrale virkemidler for kommersialisering av forskning, fordi de tilgjengeliggjør 

fasiliteter for pilotering og testing. Klyngene har vært instrumentelle i etableringen av samtlige katapultsentre. 

I tillegg er kjernepartnerne i katapultsentrene gjerne sentrale i klynger og motorer i næringslivet. Det betyr at 

det er tette og viktige koblinger mellom klyngene og katapulter. Vi ser imidlertid at svært få av klyngene i utvalget 

samarbeider med katapultsentre. I tillegg er det knapt noen kjernebedrifter i katapultsentrene som er fra 

Østlandet. Man kan argumentere for at det er SIVAs ansvar å markedsføre katapultene, men også klyngeledelsen 

kan jobbe mer aktivt med mobilisering inn mot katapultsentrene som er relevante for deres medlemmer. 

Klyngeledelsen kjennskap til innovasjonsøkosystemet og koblingsfunksjon gjør at de er godt posisjonert for 

denne rollen.  

Grønn omstilling  

Grønn omstilling og bærekraft er på agendaen til alle klyngene i utvalget. De jobber med grønn omstilling og 

bærekraft på ulike måter. Enkelte klynger har dette som sitt hovedformål og mandat, andre jobber spesifikt med 

sirkulære løsninger, mens andre igjen jobber mer prosjektbasert og har enkelte satsinger innen grønn 

omstilling/bærekraft. Dette gjør at det er utfordrende å finne fellestrekk i klyngenes arbeid med grønn omstilling.  

Klyngenes inngående kjennskap til innovasjonssystemet gjør imidlertid klyngene godt posisjonert til å jobbe på 

et systemnivå. Særlig synliggjøring av industrien og grønne gevinster innenfor det respektive området er relevant 

for flere av klyngene. Dette er vanskelig for enkeltmedlemmer å gjøre på egen hånd, og man stiller sterkere 

dersom man lykkes i å etablere en samlet front opp mot myndighetene. I tillegg kommer det stadig nye krav 

bedriftene må tilpasse seg, og klyngene kan bistå i arbeidet med å forstå og tolke nye krav og regler. Dette er et 

område med betydelige stordriftsfordeler.  

7.1.2. Utfordrende finansiering 

Som tidligere nevnt vurderes klynger som et effektivt virkemiddel som når et stort antall næringsaktører med 

relativt liten ressursbruk. Slik sett fremstår finansiering av klyngeaktiviteter som en fornuftig bruk av offentlige 

midler. Dette ble også påpekt av Deloitte og Menon i områdegjennomgangen av det næringsrettede 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  8 3  R A P P O R T  

 

virkemiddelapparatet.66 På tross av dette er det en utbredt oppfatning at klyngene er underfinansierte. 

Myndighetene og virkemiddelaktørene har de siste årene trappet kraftig ned på tilskuddene til 

klyngeprogrammet som helhet og til de enkelte klyngene. Dette har tvunget klyngene til å prioritere og kan ha 

gått på bekostning av noen typer aktiviteter, blant annet internasjonaliseringsaktiviteter. Finansieringen har også 

i større grad blitt kortsiktig, både for drift og prosjekter. Det er i tillegg utfordringer knyttet til 

prosjektfinansiering. Ifølge en klyngeleder smøres finansieringen for tynt utover prosjekter, noe som fører til at 

effekten av midlene reduseres. Det etterlyses derfor at finansieringen i større grad prioriteres på utvalgte 

prosjekter som får finansiering av en tilstrekkelig størrelse og tidshorisont.  

Klyngene står dermed overfor større usikkerhet som gjør det utfordrende å jobbe langsiktig. Tidligere hadde for 

eksempel NCE-programmet en 10-årshorisont med sikker finansering.67 Dermed hadde klyngene helt andre 

forutsetninger for å jobbe systematisk og langsiktig med innsatsområder. Med finansieringen fulgte en 

forventning om at klyngene skulle konkretisere innholdet i satsingene. Ifølge en ekspert bidro dette til mer 

effektive satsinger i klyngene.  

Som beskrevet i kapittel 2.5 har klyngene flere finansieringskilder, og alle har inntekter fra medlemmene. De 

fleste klyngelederne tror også at medlemsbetaling vil bli en viktigere inntektskilde fremover. Klyngene har ulike 

forretningsmodeller, og noen har lykkes i å utvikle et bredt finansieringsgrunnlag. Det er likevel viktig å 

understreke at klyngeprogrammet, i likhet med de fleste andre virkemidler, har blitt opprettet fordi det 

eksisterer en markedssvikt som virkemidlene skal løse eller kompensere for. Fasilitering av nettverk for 

innovasjon, kunnskapsspredning og kompetanseutvikling har fellesgodekarakter og lar seg vanskelig finansiere 

gjennom markedsmekanismer. Vår vurdering er derfor at det er behov for en grunnfinansiering. Behovet er 

større i etablering av klynger enn i drift av eksisterende klynger, men de relasjonelle forutsetningene for 

samarbeid kan forvitre raskt, så det er nødvendig med kontinuerlig relasjonsbygging mellom medlemmene i 

klyngene. 

Selv om utfordringene knyttet til finansiering av drift er gjeldende for alle klynger, går dette trolig i større grad 

ut over umodne klynger. De modne klyngene har gjennomgående et bredere og større finansieringsgrunnlag (se 

kapittel 2.5), og er mer rustet til å gjennomføre større strategiske og langsiktige satsinger.  

7.1.3. Behov for koordinering 

Som beskrevet i første kapittel har klyngene et overordnet formål om å skape gode relasjonelle forutsetninger 

for samhandling. Klyngene fungerer som koblings- og utviklingsarenaer for nye prosjekter, noe som gjør at det 

både kan være overlapp og synergier med de andre samhandlingsvirkemidlene i innovasjonsøkosystemet. Dette 

gjør at det er verdt å stille spørsmål ved hvilke aktiviteter og satsingsområder som bør organiseres isolert for 

hver klynge og hvilke oppgaver som burde samles på tvers av klynger og andre samhandlingsaktører. 

I både arbeidsverkstedene og intervjuene trekkes det frem at klyngene må unngå å «gå i beina på hverandre» og 

heller samarbeide der medlemmene har felles behov. Det tydeligste eksempelet på overlapp av medlemmer i 

Oslo og Viken, og dermed trolig hvor det er størst behov for koordinering, ser vi mellom helseklyngene, OCC, 

 

66 I synteserapporten fra områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet vurderes klyngeprogrammet på følgende måte: 
«Vår vurdering er at indirekte støtte til bedrifter og kunnskapsaktører i klynger og andre samhandlingsprosjekter er svært relevante og 
kostnadseffektive virkemidler. De stimulerer til samarbeid i og mellom verdikjeder og kobler næringsliv og forsknings-/utdanningsaktører 
sammen, og bidrar gjennom det til innovasjonssamarbeid, kunnskapsspredning, kompetansetilførsel og internasjonaliseringsmuligheter. Vi 
anbefaler derfor at samhandlingsvirkemidler gis økt prioritet i virkemiddelapparatet.» Deloitte/Menon 2019. 
67 10-årsperioden var delt inn i tre kontraktsperioder, hvor klyngene måtte søke om videreføring, men det har aldri skjedd at en NCE-klynge 
ikke har fått fornyet kontrakt. 
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NHT og TLSC, se Figur 2-3.68 I intervjuene understrekes det hvordan disse tre klyngene samarbeider i økende grad 

om stadig større satsinger. Et eksempel er satsingen mot det amerikanske markedet, «US Next», som har formål 

om å øke eksporten til USA fra den norske helseindustrien. Et annet eksempel er samlokaliseringen av to av 

helseklyngene samt det felles inkubatorprogrammet, Aleap, i Forskningsparken. På denne måten kan klyngene 

med sine felles ressurser bygge opp inkubatoren og medlemmene kan benytte seg av et større og bredere tilbud.  

Ut ifra nettverkskartet i kapittel 2 ser det imidlertid ut til å være relativt lite overlapp mellom de øvrige klyngene 

i Oslo og Viken. Dette kan være en indikasjon på at det er plass til, og et behov for, de klyngene som finnes i 

området. Det finnes likevel andre grunner til å samhandle på tvers av klynger. Dersom to eller flere klynger 

opererer i samme marked, i en felles verdikjede, eller utvikler lignende teknologi, kan det være hensiktsmessig å 

koordinere enkelte satsingsområder eller aktiviteter. Et eksempel er organiseringen til Cluster for Applied AI og 

Smart Energy Markets. Begge klyngene (sammen med den relativt nystartede klyngen DECOM Cluster) er 

organisert under samme innovasjonsselskap, Smart Innovation Norway. En av fordelene er mer effektiv bruk av 

interne ressurser, større kapasitet og enklere ressurstilgang for medlemmene. Innovasjonsselskapet har blant 

annet et eget felles inkubatorprogram, en felles arena for utprøving og implementering, i tillegg til å ha knyttet 

seg til ulike bedriftsnettverk som alle medlemmene kan dra nytte av. Klyngene er med andre ord både 

samlokalisert og samorganisert. Det finnes også ulemper ved slik organisering. En slik «paraplyorganisasjon» der 

flere funksjoner er samlet kan bli kompleks og fremstå forvirrende. Dette gjelder både overfor 

virkemiddelapparatet og medlemmene i klyngene. I kapittel 2.4 (relasjonelle forutsetninger) så vi for eksempel 

av Cluster for Applied AI og Smart Energy Markets skiller seg ut ved at en relativt lavere andel oppgir å ha god 

oversikt over øvrige medlemmer i klyngen.  

Blant klyngene som har en stor andel prekommersielle selskap, der kapitalbehovet er stort, kan det være 

hensiktsmessig å etablere et felles investormiljø på tvers av klynger. I flere av intervjuene kommer det frem at 

det ofte er vanskelig å etablere et investormiljø rundt klyngen og deres medlemsbedrifter på egen hånd. En 

løsning på dette kan være måten Smart Innovation Norway har organisert seg, ved å danne et felles investorfond 

for innovasjonsselskapet som alle medlemmene fra de underlagte klyngene kan dra nytte av. En slik organisering 

vurderes som hensiktsmessig både for klynger med en stor andel tidligfasebedrifter, men også klynger som retter 

seg mot et felles marked, felles teknologiutvikling og/eller som opererer i samme verdikjede.  

7.2. Strategiske anbefalinger for det videre arbeidet med næringsklynger i Oslo 

og Viken 

I denne rapporten har vi beskrevet fellestrekk og forskjeller mellom de 16 klyngene i Oslo og Viken. Klyngene er 

forskjellig i komposisjon av medlemsmassen, for eksempel i geografisk nedslagsfelt, medlemsbedriftenes 

modenhet, og hvorvidt klyngen er bygget rundt felles teknologi, produkt/marked eller verdikjede. Vi har 

understreket at de strukturelle forskjellene er avgjørende for hva slags synergier som kan utløses mellom 

medlemmene og at klyngenes aktiviteter bør følge av disse potensielle synergiene. Tre implikasjoner for Oslo 

kommune og Viken fylkeskommune kan trekkes fra innsikten om klyngenes forskjeller: 

a) I forbindelse med søknadsprosesser/tildeling av tilskudd til klynger, bør klyngene vurderes etter deres 

verdiøkende potensial, og graden av koherens mellom potensielle synergier, aktiviteter og forventede 

resultater. Det innebærer at det ikke bør stilles absolutte krav til medlems- og aktivitetsprofil, for 

 

68 Det bør i tillegg nevnes at de tre helseklyngene i Oslo også samarbeider med den fjerde helseklyngen i Norge, Norwegian Smart Care Cluster 
i Stavanger.  
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eksempel om at alle aktørene i femfaktormodellen (penta helix) bør være med i klyngen, eller at klyngen 

skal ha aktiviteter rettet mot grønn omstilling eller internasjonalisering. 

b) Mangfoldet i klyngene innebærer at det finnes gode kandidater til å være verktøy for regionens arbeid 

med alle de tre strategiske temaene: grønn omstilling, kommersialisering av forskning og økt eksport.  

c) Oslo kommune og Viken fylkeskommune kan bidra til å tydeliggjøre klyngenes relevans for de tre 

temaene ved å tilby bistand til strategiprosessene i klyngene. 

Rapporten har også avdekket en del sentrale fellestrekk mellom klyngene. Ovenfor løftet vi frem tre slike 

fellestrekk: Klyngenes felles styrke – koblingsfunksjonen og «henvisningskompetansen – og to felles utfordringer 

– finansiering og koordinering. Basert på disse fellestrekkene har vi utledet fem anbefalinger: 

1. Bidra til stabil og forutsigbar finansiering av klyngene: Klyngene er relevante og nyttige verktøy for 

samhandlingsbasert innovasjon, kunnskapsdeling og -overføring, kobling av tidligfasebedrifter med 

investorer, og for koordinert internasjonaliseringsarbeid. Klyngene utgjør derfor en viktig organisatorisk 

infrastruktur for grønn omstilling, kommersialisering av innovasjon og økte eksportinntekter. Som 

beskrevet ovenfor har midlene fra Innovasjon Norge til klyngeprogrammet blitt skåret vesentlig ned de 

siste årene. Vi finner at svak og kortsiktig finansiering er den største utfordringen for klyngene. Mens 

klyngeprogrammet (NIC) tidligere hadde 3+2 års finansiering av Arenaklyngene og 10 års finansering av 

NCE-klyngene, er det i dag stor usikkerhet om programmets videre innretning og finansiering. Noen av 

de store og modne klyngene har opparbeidet nye finansieringskilder, for eksempel gjennom 

prosjektledelse på store innovasjonsprosjekter, men også i disse klyngene oppleves finansieringen som 

krevende. Klyngene er relevante verktøy for flere departementer og etater, noe som kan være en kilde 

til nye oppgaver og finansieringsformer. De kan også tilby betalbare tjenester til sine medlemmer og til 

andre interessenter. Klyngene kan også ta på seg betalbare oppgaver for virkemiddelaktørene, slik 

Innovasjon Norge gjør gjennom HPO-programmet. Imidlertid har kjernen i klyngesamarbeid en 

fellesgodekarakter som krever finansiering utover markedsmessige tjenestekjøp. I dag er det NFD, 

gjennom Innovasjon Norges klyngeprogram, som har ansvaret for å løse denne markedssvikten. Oslo 

kommune og Viken fylkeskommune har i mange år bidratt til at nye klynger har blitt etablert og til at 

eksisterende klynger har fått økt handlekraft. Vi mener at Oslo kommune og Viken fylkeskommune bør 

videreføre og gjerne styrke denne rollen gjennom strategisk og effektiv bruk av eksisterende midler. To 

slike grep er beskrevet i de to neste anbefalingene.  

 

2. Sterkere prioriteringer av klynger for å øke kostnadseffektivitet: Det finnes i dag mange klynger i Viken 

og Oslo. Mange av klyngelederne rapporterer at de er hardt presset på ressurser og etterlyser tydeligere 

finansielle prioriteringer. For å bidra til større kostnadseffektivitet anbefaler vi at Viken fylkeskommune 

og Oslo kommune i større grad konsentrerer støtten på færre klynger. Vi anbefaler også at det 

oppfordres til økt samarbeid og eventuelt konsolidering der det fremstår hensiktsmessig. Dette vil bidra 

til å gjøre klyngene mer finansielt robuste og sikre nødvendig «slagkraft» for å lykkes med mer 

strategiske aktiviteter. I forlengelsen av prioriteringen av dagens klynger, anbefaler vi ikke at Viken 

fylkeskommune og Oslo kommune stimulerer til ytterligere klyngedannelse, på tross av at tre betydelige 

miljøer i regionen ikke har klynger i dag. På alle de tre områdene finnes det velfungerende klynger i 

andre regioner, for eksempel Heidner innenfor bioøkonomi, Fintech innenfor finans, samt Arctic 365, 

Innovative opplevelser og USUS innenfor reiseliv. 

 

3. Bidra til å utnytte synergier mellom klynger: Vi ser at det er betydelige synergier mellom klyngene i 

regionen, både tematisk og gjennom felles utfordringer og barrierer på tvers av klyngene. Dagens 
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ressurssituasjon gjør at det er behov for å utnytte tilgjengelige ressurser mer effektivt gjennom 

ytterligere koordinering og samarbeid. Viken har allerede en særskilt ordning for å stimulere til klynge-

til-klynge samarbeid, gjennom ordningen «Klyngesatsing i Viken». Dette fremstår hensiktsmessig, og vi 

vil anbefale Viken fylkeskommune å videreføre ordningen. I tillegg ser vi det som fordelaktig med en 

arena der klyngelederne i Oslo og Viken kan møtes, med erfaringsutveksling, læring og koordinering 

som formål. Oslo kommune og Viken fylkeskommune kan bidra ved å arrangere slike samlinger. Dette 

ser vi for eksempel i Nordland, der det arrangeres jevnlige samlinger for klyngeledere i fylket. Dette er 

en god måte for Oslo og Viken å få «mye for pengene» og potensielt en måte å videreføre samarbeidet 

når Viken oppløses.  

 

4. Verktøy for internasjonalisering: Vår vurdering er at klyngene kan være et særlig effektivt verktøy for 

internasjonaliseringsaktiviteter, spesielt for verdikjedebaserte klynger. Det skyldes at aktørene i denne 

typen klynger har felles interesser i å lykkes i eksportmarkeder og at kundene i kjeden kan trekke sine 

leverandører med seg ut i markedene. Samtidig er det klart at internasjonalisering kun er relevant for 

klynger hvor en vesentlig del av medlemsmassen enten opererer i eksportmarkeder eller har ambisjoner 

om å gjøre det, samt at det er gevinster forbundet med å samarbeide om internasjonaliserings-

aktivitetene. Det bør derfor ikke være noe krav om at klynger – uavhengig av modenhet – skal prioritere 

internasjonaliseringsaktiviteter. Vi anbefaler Oslo kommune og Viken fylkeskommune å definere noen 

overordnede satsinger for internasjonaliseringsarbeidet, og bruke klyngene aktivt inn i disse satsingene. 

Særlig de modne klyngene vurderes å være godt posisjonert for et slikt arbeid. En mulighet er at Oslo 

og Viken, snarere enn å gi prosjektmidler til klyngene, definerer noen større strategiske prosjekter for 

internasjonaliseringsarbeidet, der klyngene kan søke seg inn og samarbeide om definerte problem-

stillinger. Dette kan for eksempel gjøres gjennom en lignende ordning som «Klyngesatsingen i Viken», 

det det er krav om samarbeid fra minst to klynger. En slik innretning vil sette Oslo og Viken i førersetet 

for det strategiske internasjonaliseringsarbeidet, samtidig som klyngenes kjennskap til bedriftene og 

markedene utnyttes på en god måte. Dette vil også sikre at alle «drar i samme retning», og at det ikke 

blir et kappløp om internasjonale leveranser mellom klynger. Bedriftsnettverk-programmet kan også 

benyttes som virkemiddel i klyngenes internasjonaliseringsarbeid. Nettopp fordi konkrete aktiviteter for 

økt eksport ofte bare er relevante for et begrenset antall medlemmer, kan disse gå sammen i konkrete, 

målrettede internasjonaliserings-nettverk som fasiliteres av klyngene. 

 

5. Bidra til å koble klyngene tettere sammen med katapultsentrene. Vi har sett at klyngene samarbeider 

godt med øvrige aktører i innovasjonsøkosystemet, men koblingen til katapultsentrene er svak. 

Intervjuer tyder på at dette er et generelt mønster, og ikke særegent for Oslo og Viken. Dette er 

overraskende, da klynger har vært sentrale i etableringen av samtlige katapultsentre, og de potensielle 

synergiene mellom klynger og katapulter er betydelig. Oslo kommune og Viken fylkeskommune kan 

stimulere til økt kontakt mellom klynger og katapulter. De kan for eksempel invitere til en seminarrekke 

der katapultsentrene får presentere sine tjenester, og klyngene og deres medlemmer inviteres. Vi ser 

også at selv om katapultsentrene skal være nasjonale, brukes de hovedsakelig regionalt. Dersom flere 

bedrifter i Oslo kommune og Viken fylkeskommune går inn som kjernepartnere i katapultene, vil 

tilknytningene til katapultsentrene i regionen også bli sterkere. For å lykkes med dette kan Oslo og Viken 

informere om muligheten for å tilgjengeliggjøre egen infrastruktur/testutstyr gjennom sentrene.  
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Vedlegg 1: Metode 

I denne kartleggingen har vi basert oss på et bredt informasjonsgrunnlag fra ulike kilder. Figuren nedenfor 

oppsummerer alle datakildene som har blitt benyttet. 

 

 

Spørreundersøkelser 

 

Dybdeintervjuer og arbeidsverksted 

 

Dokumentstudier  

 

Regnskapsdata 

 

Spørreundersøkelse 

Vi har sendt ut to spørreundersøkelser: en til klyngelederne og en til medlemmene. For førstnevnte ble 

undersøkelsen sendt ut til 16 klyngeledere og for sistnevnte til 735. Vi har fått svar fra samtlige klyngeledere og 

309 medlemmer. For medlemsundersøkelsen gir det en responsrate på 42 prosent. Vi har relativt god dekning 

fra alle klynger, med en responsrate som varierer fra 33 prosent og opp til 70 prosent. Responsraten for de ulike 

klyngene er vist i tabellen nedenfor.  

Tabell V1-1: Svarprosent fra klyngene i utvalget 

Klynge Antall svar Svarprosent 

Norway Health Tech  132 49 % 

Solenergiklyngen 48 39 % 

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) 44 49 % 

Smart Energy Markets 43 54 % 

Construction City 37 36 % 

Oslo Cancer Cluster 34 34 % 

Life Science Cluster 32 33 % 

Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA) 31 36 % 

Ocean Industry Forum Oslofjord (OIFO) 29 57 % 

Circular Packaging Cluster 29 49 % 

SAMS Norway 26 55 % 

Cluster for Applied AI 24 39 % 

VIKEN Teknologiklynge 12 40 % 

H2Cluster 11 46 % 

Kongsbergklyngen 7 70  
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Arbeidsverksted og intervjuer 

Arbeidsverkstedene har vært tematisk basert, med mellom 4 og 5 deltagere. Det er gjennomført fire ulike 

arbeidsverksted innen internasjonalisering og eksport, kommersialisering av forskning og innovasjon, grønn 

omstilling og sirkulærøkonomi. Både klyngemedlemmer og klyngeledere fra de utvalgte klyngene har deltatt på 

arbeidsverkstedene. I tillegg har representanter for Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Invasjon Norge 

deltatt som observatører på arbeidsverkstedene. Tabellen nedenfor oppsummerer hvilke klynger som var 

representert på de ulike arbeidsverkstedene.  

Tabell V1-2: Oversikt over klynger representert på de ulike arbeidsverkstedende 

Internasjonalisering og eksport 

• Kongsbergklyngen 

• Oslo Cancer Cluster 

• Norway Health Tech 

• Solenergiklyngen 

• H2Cluster 

Kommersialisering av forskning:  

• Cluster for Applied AI 

• Smart Energy Markets 

• TLSC 

• VIKEN Teknologiklynge 

Grønn omstilling: 

• SAMS  

• Construction City 

• OIFO 

Sirkulærøkonomi: 

• NF&TA 

• Circular Packaging Cluster 

• NCCE 

• Solenergiklyngen 

 

 Vi har også gjennomført fire dybdeintervjuer med aktører som vurderes å ha særlig kjennskap til innovasjons-

økosystemet, i rapporten referert til som eksperter.  

Dokumentstudier  

Vi har systematisk gjennomgått relevant bakgrunnsinformasjon. Dette gjelder særlig tidligere evalueringer av de 

aktuelle klyngene og områdegjennomgangen, samt informasjon på klyngenes hjemmesider. Disse er listet i 

referanselisten.  

Regnskapsdata 

Vi har i tillegg hentet ut tall fra Menons regnskapsdatabase. Menon har gjennom mange år innsamlet data om 

samtlige norske regnskapspliktige bedrifter. I dag inneholder databasen regnskaper på 500 000 foretak og 

600 000 avdelinger. For hver enhet inneholder databasen fulle regnskaper, hvilket gir oss muligheten til å se 
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utviklingen i antall ansatte, omsetning, driftsresultat, investeringer og verdiskaping blant medlemmene i de 

utvalgte klyngene.  

Ved hjelp av organisasjonsnummer har vi hentet ut nåværende og historisk omsetning, ansatte og verdi-

skapingen. Vi har også koblet organisasjonsnumre med geografisk plassering, for å kartlegge overlapp mellom 

klynger og i hvor stor grad klyngene er nasjonale. Ofte omtales en klynge som nasjonal dersom den har 

medlemmer i flere forskjellige fylker.  
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Vedlegg 2: Kartlegging av klynger i Oslo og Viken  

For de utvalgte klyngene har vi gjennomført en kartlegging av viktige egenskaper og supplert med mer kvalitative 

beskrivelser fra intervjuer og arbeidsverksted. Klyngekartleggingen er basert på følgende syv egenskaper:  

1) Type klynge: Hvordan klyngen er definert og avgrenset, mer spesifikt om det er en bransje/næring, en 

verdikjede, en tematisk klynge eller en kompetanse-/teknologiklynge 

2) Geografisk fokus: Hvor klyngen har sitt hovedkontor, om klyngen er nasjonal eller regional 

(medlemsmassen) og om klyngen samarbeider med klynger og andre aktører regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt 

3) Aktørprofil: Om alle fem aktørgrupper i innovasjonsøkosystemet69 (se vedlegg B) er medlemmer, 

hvordan medlemsmassen fordeler seg på aktørtypene, og på hvilken måte aktørtypene er involvert i 

klyngenes aktiviteter 

4) Aktivitetsprofil: Hvilke typer aktiviteter klyngene jobber med (enten utfører selv, eller koordinerer/ 

tilrettelegger for at klyngemedlemmene skal utføre aktivitetene i samarbeid), mer konkret 

møteplasser/samhandlingsarenaer, forsknings- og innovasjonsprosjekter (blant annet mellom 

bedrifter og akademia), kompetanseutvikling, entreprenørskap (blant annet mellom gründere, 

kapitalaktører og industrielle aktører), Internasjonalisering (blant annet samarbeid med klynger og 

andre miljøer i andre land), og eventuelt andre typer aktiviteter som utføres av klyngene.  

5) Deltagelse i klyngeprogrammet (NIC): Om klyngen er, eller har vært, med i klyngeprogrammet, og i så 

fall hvilke delprogram de har deltatt i (Arena, Arena Pro, NCE, Modne klynger) 

6) Organisering: Om klyngen er selvstendig eller inngår i (forvaltes av) et innovasjonsselskap, hva slags 

organisasjonsform den har, samt om den er (del)eier i andre aktører (inkubatorer, katapulter e.l.) 

7) Viktigste nøkkeltall: Antall medlemmer, samlet omsetning, verdiskaping og sysselsetting (forutsetter 

at vi har tilgang på medlemsregistre) 

Videre har vi lagt vekt på å kartlegge hvordan klyngen arbeider innenfor særlig tre områder: Internasjonalisering 

og eksport (1), kommersialisering av forskning og innovasjon (2) og grønn omstilling (3). Det har også vært viktig 

å kartlegge hvordan næringsklyngene samhandler i økosystemet for innovasjon, både internt i klyngen og 

eksternt med andre.  

 

69 De fem aktørtypene er etablert næringsliv, akademia, investorer, entreprenører og myndighet. 
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Norwegian Fashion and Textile Agenda (NF&TA) er en 

næringsklynge etablert for å lede utviklingen og 

omstillingen av den norske mote, sports- og 

tekstilindustrien, der kjernevirksomheten er å styrke 

bærekraftig verdiskaping for klyngens partnere og 

næringen som helhet. Klyngen jobber primært 

«business to consumer», men jobber også for å belyse 

flaskehalsene i systemene for offentlige anskaffelser.  

Klyngen jobber etter en sirkulær industrimodell, med 

fokusområdene design og produksjon (1), handel og 

konsum (2) og gjenbruk og gjenvinning (3). Klyngen har 

også etablert bedriftsnettverk innenfor disse tre 

satsingsområdene. 

Figur V2-1: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i 
NF&TA, etter lønnskostnader (og salgsinntekter). Kilde: Menon 
Economics 

 

Type klynge:  

Bransjeklynge 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Oslo 

Antall kommuner representert: 26 

Andel aktører i Oslo: 46 % 

Andel aktører i Viken: 20 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 34 % 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgrupper representert 

 

Deltagelse i NIC:  

Arena Pro 

Organisering:  

Inngår i et innovasjonsselskap  

Medlemmer: 

87 medlemmer (medlemsliste 2022)  

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=81 

  

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 8 15 3 
 

 

5%

73%

13%

10%

Prekommersielle
(ingen salgsinntekter)

Små bedrifter
(≤ 14 mill.)

Mellomstore bedrifter
(14-70 mill.)

Store bedrifter
(> 70 mill.)

47 %

30 %

6 %

10 %

7 %
Etablert bedrift
Oppstartsbedrift
FoU/Akademia
Offentlig sektor
Investor
Annet
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Energy Valley er en tverrfaglig nærings- og 

kompetanseklynge for bedrifter og FoU-miljøer 

med interesser innen energiteknologi. 

Medlemmene har teknologi-, engineering-, og 

forretningskompetanse som gir synergimuligheter 

innenfor eller på tvers av verdikjeder. 

Medlemmenes primære geografiske tilhørighet er 

det sentrale Østlandet, men klyngen har et 

nasjonalt mandat. Hovedmålet til klyngen er å 

fremme samarbeid som skal bidra til økt verdi-

skaping, innovasjon og konkurranseevne både 

nasjonalt og internasjonalt. Klyngen arbeider for å 

akselerere energiomstillingen og med digital 

transformasjon. Våren 2022 står klyngen oppført 

med tre hovedprosjekt. 1) Deep Purple, bruker 

offshoreteknologi til havs til å produsere hydrogen 

som igjen lagres i høykapasitetsbatterier. 2) Energy 

Tech Accelerator er et program for å hjelpe 

oppstartsbedrifter i Norge og tiltrekke seg 

oppstartsbedrifter til Norge. 3) NCE Energy 

Technology med fokusområdene bærekraft, 

akselerert innovasjon, digital transformasjon og nye 

markeder og teknologitransformasjon.  

Type klynge:  

Kompetanse-/teknologiklynge 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Lysaker 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgrupper representert 

  

Deltagelse i NIC:  

Underprosjekt i klyngen: NCE Energy Technology 

Organisering:  

Egen/selvstendig enhet  

Medlemmer: 

192 medlemmer (klyngelederundersøkelsen 2022)  

 

 

83 %

10 %

3 % 3 %1 %

Etablert bedrift
Oppstartsbedrift
FoU/Akademia
Offentlig sektor
Investor
Annet
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Circular Packaging Cluster (CPC) er et tverrindustrielt 

klyngesamarbeid med mål om å skape verdens mest 

effektive og sirkulære verdikjede for emballasje. 

Klyngen skal bidra til mer gjenbruk, mindre plast, og 

utvikling og bruk av fornybare emballasjematerialer. 

Klyngen organiserer hele emballasjens verdikjede, og 

favner følgelig svært bredt. Medlemsmassen består i 

alt fra de som tilbyr teknologi og materialer til de som 

setter produkter på markedet. Frem til nå (2022) har 

klyngens hovedoppgave vært å identifisere barrierer 

innenfor verdikjeden som gjør at den ikke er sirkulær. 

Fremover skifter derimot klyngen fokus til løsningene 

på de identifiserte barrierene. Klyngen har frem til nå 

hovedsakelig jobbet innenfor Viken og Oslofjorden, 

men har ambisjoner om å ta en nasjonal posisjon 

fremover.  

Figur V2-2: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i CPC 
etter lønnskostnader (og salgsinntekter). Kilde: Menon Economics 

 

Type klynge:  

Klynge basert på felles verdikjede 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Skøyen 

Antall kommuner representert: 20 

Andel aktører i Oslo: 39 % 

Andel aktører i Viken: 27 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 34 % 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgrupper representert  

 

Deltagelse i NIC:  

Arena 

Organisering:  

Prosjekt under bransjeforening 

Medlemmer: 

 59 medlemmer (medlemsliste 2022)  

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=48 

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 67 310 78 
 

 

6%

26%

19%

49%

Prekommersielle
(ingen salgsinntekter)

Små bedrifter
(≤ 14 mill.)

Mellomstore bedrifter
(14-70 mill.)

Store bedrifter
(> 70 mill.)

69 %

17 %

8 %

3 % 3 %

Etablert bedrift
Oppstartsbedrift
FoU/Akademia
Offentlig sektor
Investor
Annet
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Solenergiklyngen er en næringsklynge for partnere 

innenfor solenergi og energisystemer, som sammen 

jobber for økt vekst i industrien. Klyngens visjon er å gi 

norsk verdiskaping og bidra til å møte Norges og verdens 

energibehov og klimamål. Klyngens hovedmål er å 

utvikle og skape vekst ved å industrialisere bærekraftige 

solenergi- og hybride løsninger. Dette skal gjøres ved å 

bruke areal og infrastruktur mest mulig klimavennlig, 

effektivt og lønnsomt. Klyngen har svært mange 

oppstartsbedrifter, og har derfor utviklet tjenester for å 

gi medlemmene hjelp til å starte opp og vokse som en 

del av deres innovasjonsplattform. Dette inkluderer 

tjenestene «Startup» og «Scale up» som er innovasjons-

rådgivning for henholdsvis nyetablerte og bedrifter som 

har ambisjoner om å vokse videre.  

Figur V2-3: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i 
Solenergiklyngen, etter lønnskostnader (og salgsinntekter). Kilde: 
Menon Economics 

 

Type klynge:  

Klynge basert på felles verdikjede70 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Fornebu 

Antall kommuner representert: 45 

Andel aktører i Oslo: 27 % 

Andel aktører i Viken: 28 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 45 % 

Aktørprofil:  

Fire av fem aktørgrupper representert.71 

 

Deltagelse i NIC:  

Arena-Pro 

Organisering:  

Egen selvstendig enhet 

Medlemmer: 

 122 (medlemsliste 2022)  

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=110 

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 6 6 1 
 

 

 

70 Klyngelederen har selv kategorisert klyngen som en bransjeklynge. Se kapittel 2.1. 
71 I klyngelederundersøkelsen er det krysset av på at de har offentlig sektor i klyngen, men det er ikke skrevet inn noe antall. Dermed kan det 
hende at klyngen har medlemmer fra offentlig sektor, uten at det vises i aktørprofilen i boksen over.  

11%

62%
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Mellomstore bedrifter
(14-70 mill.)

Store bedrifter
(> 70 mill.)

47 %

40 %

9 %

4 %

Etablert bedrift
Oppstartsbedrift
FoU/Akademia
Offentlig sektor
Investor
Annet
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SAMS (Sustainable Autonomous Mobility System) er 

en næringsklynge bestående av bedrifter, 

organisasjoner og aktører som samarbeider for 

utvikling og leveranse av nye systemer for bærekraftig 

autonom mobilitet der maritim, landbasert og 

luftbasert mobilitet kan samvirke. Autonome 

systemer forstås som løsninger hvor mennesket 

fristilles i stor grad fra å ta avgjørelser og direkte 

styring. For mobilitetsfeltet kan dette medføre 

redusert landbasert trafikk, økt bruk av skipsfart, 

færre ulykker, økt sikkerhet for ansatte, null-utslipp, 

lavere driftskostnader samt omstillingsmuligheter og 

verdiskaping gjennom utskiftning av dagens 

løsninger. Ved å etablere innovasjons- og samarbeids-

arenaer, testarenaer, nettverk og fagseminarer skal 

klyngen bidra til etablering og utvikling av ny norsk 

næring innenfor dette feltet. Klyngen har sitt 

hovedsete i Oslofjordregionen, men vil samarbeide 

med norske og internasjonale aktører innenfor 

autonom mobilitet. 

Figur V2-4: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i 
SAMS, etter lønnskostnader (og salgsinntekter). Kilde: Menon 
Economics 

 

 

Type klynge:  

Klynge basert på felles verdikjede 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Kongsberg  

Antall kommuner representert: 16 

Andel aktører i Oslo: 16 % 

Andel aktører i Viken: 47 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 37 % 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgrupper representert 

 

Deltagelse i NIC:  

Tre år i Arena-programmet. Utenfor klynge-

programmet nå.  

Organisering:  

Egen selvstendig enhet 

Medlemmer: 

 48 medlemmer (medlemsliste 2022)  

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=35 

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 8 10 5 
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53%

18%

24%

Prekommersielle
(ingen salgsinntekter)

Små bedrifter
(≤ 14 mill.)

Mellomstore bedrifter
(14-70 mill.)

Store bedrifter
(> 70 mill.)

45 %

31 %

10 %

10 %

4 %

Etablert bedrift
Oppstartsbedrift
FoU/Akademia
Offentlig sektor
Investor
Annet
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VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en tverrindustriell 

klynge av bedrifter og institusjoner som ønsker å 

styrke sin konkurransekraft gjennom samhandling 

innen omstilling, innovasjon og kompetansebygging. 

Medlemsbedriftene i klyngen er i hovedsak små og 

mellomstore bedrifter i leverandørindustrien med 

variert spisskompetanse. De har til felles at markedet 

er i rask endring, først og fremst grunnet akselere-

rende global digitalisering. Klyngens mål er å bidra til 

å skape økt innovasjonsevne, konkurransekraft, 

omstilling og bærekraftig verdiskaping i bedriftene. 

Klyngen bidrar til dette gjennom å skape økosystemer 

for SMART industriell produksjon og eksport. Sentrale 

oppgaver for klyngen er å bygge verdikjeder og koble 

bedriftene slik at de kan samarbeide om større 

leveranser. 

Figur V2-5: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i 
VIKEN Teknologiklynge, etter lønnskostnader (og salgsinntekter). 
Kilde: Menon Economics 

 

Type klynge:  

Kompetanse-/teknologiklynge 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Moss 

Antall kommuner representert: 13 

Andel aktører i Oslo: 17 % 

Andel aktører i Viken: 77 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 7 % 

Aktørprofil:  

Fire av fem aktørgrupper representert 

 

Deltagelse i NIC:  

Ikke deltatt i klyngeprogrammet.  

Organisering:  

Egen/selvstendig enhet 

Medlemmer: 

30 medlemmer (medlemsliste 2022) 

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=29 

  

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 21 33 14 
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Mellomstore bedrifter
(14-70 mill.)

Store bedrifter
(> 70 mill.)

85 %
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Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og industriklynge 

som utvikler og leverer ny diagnostikk og nye 

behandlingsformer til pasienter innen onkologi. 

Medlemmene består av sykehus, forskningssentre, 

pasientorganisasjoner, oppstartsbedrifter og globale 

farma- og biotekselskaper hvor alle har en plass i 

onkologi-verdikjeden. En tredjedel av medlemmene er 

lokalisert i Oslo Cancer Cluster sin inkubator rett ved 

Radiumhospitalet. Klyngens misjon er å bruke det 

globale nettverket sammen med sine nasjonale 

kompetansefortrinn til å utvikle bedre og mer presise 

løsninger for kreftpasienter. For å klare dette arbeider 

de gjennom ulike prosjekter som eksempelvis Digi-B-

Cube, School Collaboration, Connect, Personalised 

cancer medicine og Norwegian Immuno-Oncology 

Consortium. 

Figur V2-5: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i Oslo 
Cancer Cluster, etter lønnskostnader (og salgsinntekter). Kilde: 
Menon Economics 

   

Type klynge:  

Bransjeklynge72 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Oslo 

Antall kommuner representert: 10 

Andel aktører i Oslo: 56 % 

Andel aktører i Viken: 12 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 32 % 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgrupper representert –  

hovedvekt på etablerte bedrifter73 

 

Deltagelse i NIC:  

Moden klynge 

Organisering:  

Egen/selvstendig enhet 

Medlemmer: 

99 medlemmer (medlemsliste 2022) 

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=67 

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 15 16 0,4774 
 

 

 

72 Klyngeleder selv har kategorisert klyngen som en kompetanse-/teknologiklynge. Se kap. 2.1.  
73 Aktørbildet til OCC er basert på medlemsundersøkelsen ettersom vi ikke fikk svar på fordelingen av medlemmene i klyngeleder-
undersøkelsen. Dermed er det viktig å være obs på at aktørbildet illustrert i boksen avviker noe fra den faktiske medlemsfordelingen til 
klyngen.  
74 Median verdiskaping i OCC er relativt lav sammenlignet med de andre klyngene i Oslo og Viken. Dette henger trolig sammen med klyngens 
sammensetning av medlemmer, som i stor grad er prekommersielle og springer ut av forskningsprosjekt som enda ikke er kommersialisert. 
I tillegg har vi ikke regnskapstall for utenlandske medlemmer i klyngene. I og med at OCC består av flere utenlandske selskap, vil dette også 
trolig påvirke klyngens median omsetning og verdiskaping i negativ retning.  
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Ocean Industry Forum Oslofjord (OIFO) er en 

næringsklynge for havnæringene som dekker Oslo, 

Viken og Vestfold-Telemark. Klyngen er en arena for 

samarbeid innen innovasjon og omstilling. Klyngens 

mål er å øke innovasjon og verdiskaping for 

medlemsbedriftene gjennom nettverksaktiviteter og 

komiteer. OIFO arbeider mye med den grønne 

omstillingen i havnæringene, og har et særlig fokus på 

digitaliseringens rolle i dette. OIFO er også en del av 

Maritime Oslofjord, en allianse bestående av Shipping 

& Offshore Network og Norges Rederiforbund, i 

tillegg til OIFO. 

Figur V2-6: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i 
Ocean Industry Forum Oslofjord, etter lønnskostnader (og salgs-
inntekter). Kilde: Menon Economics 

 

Type klynge:  

Bransjeklynge 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Oslo 

Antall kommuner representert: 14 

Andel aktører i Oslo: 31 % 

Andel aktører i Viken: 25 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 43 % 

Aktørprofil:  

Fire av fem aktørgrupper representert  

  

Deltagelse i NIC:  

Ikke deltatt i klyngeprogrammet 

Organisering:  

Organisert under Maritimt Forum Oslofjorden 

Medlemmer: 

51 medlemmer (medlemsliste 2022) 

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=41 

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 16 20 3 
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Investor
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Norway Health Tech er en næringsklynge som ble 

etablert for å skape et sterkt og dynamisk 

innovasjonsmiljø for produsenter av medisinsk 

teknisk utstyr, og bedre markedsbetingelsene for 

produsenter inn mot helsesektoren. Klyngen har en 

visjon om å gjøre Norge til det beste stedet for 

helseinnovasjon gjennom å øke kvaliteten på helse-

tjenester ved å utvikle og skalere helseløsninger 

gjennom sine medlemmer og gjennom innovasjons-

økosystemet. Klyngen jobber konkret med å øke FoU-

basert innovasjon, forbedre tilgangen til utdannings-

program, øke fokus på internasjonalisering og øke 

klyngens attraktivitet og synlighet.   

Figur V2-7: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i 
Norway Health Tech, etter lønnskostnader (og salgsinntekter). 
Kilde: Menon Economics 

 

Type klynge:  

Kompetanse-/teknologiklynge75 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Oslo 

Antall kommuner representert: 49 

Andel aktører i Oslo: 50 % 

Andel aktører i Viken: 17 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 33 % 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgrupper representert  

 

Annet = Tjenestetilbydere og pasientforening 

Deltagelse i NIC:  

Moden klynge 

Organisering:  

Egen/selvstendig enhet 

Medlemmer: 

270 (Fra klyngelederundersøkelsen) 

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=233 

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 7 7 2 
 

 

 

75 Klyngeleder selv har kategorisert klyngen som en verdikjedeklynge. Se kap. 2.1.  
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Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) er en 

næringsklynge som fungerer som et utviklingssenter 

for industri og øvrig næringsliv og offentlige 

virksomheter som ser forretningsmuligheter i 

sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Utvikling av 

nye forretningsområder og utnyttelse av avfalls-

produkter eller restprodukter er oppgaver senteret 

arbeider med. Medlemmene arbeider med utvikling 

av restprodukter og andre typer resirkulerbare 

produkter til å kunne brukes som erstatning for mer 

ressurskrevende råstoffer/produkter. Overordnet har 

klyngen fokus på innovasjon, testing og utvikling og 

rådgivning og prosjektledelse. Samspillet mellom 

rådgivningstjenesten og testlaboratoriet gir grunn-

laget for økt innovasjon. Klyngen har blant annet 

utarbeidet en råvarebank, hvor det samles inn data 

fra bedrifter om overskuddsvarer og restprodukter 

som kan benyttes til å komponere nye råvarer til 

erstatning for nye varer.  

Figur V2-8: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i 
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, etter lønnskostnader (og 
salgs-inntekter). Kilde: Menon Economics 

 

Type klynge:  

Kompetanse-/teknologiklynge 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Fredrikstad 

Antall kommuner representert: 25 

Andel aktører i Oslo: 17 % 

Andel aktører i Viken: 57 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 26 % 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgrupper representert 

 

Deltagelse i NIC:  

Arena  

Organisering:  

Egen/selvstendig enhet 

Medlemmer: 

90 medlemmer (medlemsliste 2022) 

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=75 

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 12 36 9 
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NCE Smart Energy Markets er en næringsklynge 

bestående av kjernemedlemmer, akademia, offentlig 

sektor, samarbeidspartnere og inkubatorer, med 

formål om å fremme næringsutvikling og internasjonal 

vekst gjennom forskningsbasert innovasjon. Klyngen 

startet opprinnelig opp som en bransjeklynge sentrert 

rundt energihandel, men har i senere tid blitt utvidet til 

å inkludere fokusområdene smart energi, smarte byer 

og fått et større fokus på digitalisering. For å arbeide 

med fokusområdene har klyngen utviklet konkrete 

arbeidsgrupper som er ment til å tilføre økt 

kompetanse direkte til medlemmene. Digitalisering, 

Smart Energi og Smarte byer & Samfunn er de tre 

arbeidsgruppene per juni 2022. 

Figur V2-9: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i NCE 
Smart Energy Markets, etter lønnskostnader (og salgsinntekter). 
Kilde: Menon Economics 

 

Type klynge:  

Kompetanse-/teknologiklynge 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Halden 

Antall kommuner representert: 16 

Andel aktører i Oslo: 27 % 

Andel aktører i Viken: 42 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 31 % 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgruppene representert 

  

Deltagelse i NIC:  

Moden klynge 

Organisering:  

Inngår i innovasjonsselskapet  

Smart Innovation Norway 

Medlemmer: 

87 (Basert på hjemmesidene til klyngen) 

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=56 

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 3 2 1 
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Kongsbergklyngen er en nasjonal kompetanseklynge 

som består av partnere fra flere bransjer i Norge. 

Klyngens mål er å bidra til å styrke industriens globale 

konkurransekraft. I samarbeid med medlemmene 

arbeider Kongsbergklyngen med innovasjons-

prosjekter som handler om å utforske nye 

forretningsmuligheter og å utvikle og implementere 

ny teknologi som bidrar til det grønne skiftet. I tillegg 

jobber klyngen med kompetansebygging og erfarings-

deling. Klyngen gjennomfører aktiviteter både av 

nasjonal og internasjonal betydning. Kongsberg-

klyngen har blitt sertifisert på høyeste nivå i EU og 

mottok i 2021 gullstatus fra Europakommisjonen. 

Figur V2-10: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i 
Kongsbergklyngen, etter lønnskostnader (og salgsinntekter). 
Kilde: Menon Economics 

 

Type klynge:  

Kompetanse-/teknologiklynge 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Kongsberg 

Antall kommuner representert: 2 

Andel aktører i Oslo: 0 % 

Andel aktører i Viken: 80 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 20 % 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgrupper representert  

 

Deltagelse i NIC:  

Ute av klyngeprogrammet (tidligere NCE) 

Organisering:  

Egen/selvstendig enhet  

Medlemmer: 

10 kjernemedlemmer (medlemsliste 2022), oppgir å 

ha 30 medlemmer inklusive leverandørmedlemmer.  

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=8 

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 68 156 93 
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H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster er en 

næringsklynge som jobber for å utvikle nye prosjekt 

innen hydrogenindustrien. Klyngens visjon er at den 

norske hydrogenindustrien blir verdensledende innen 

teknologi, forretningsmodeller og løsninger for 

produksjon av transport, lagring, applikasjoner og 

eksport av hydrogen. Hovedmålet til klyngen er å 

skape en nasjonal innovasjonsarena hvor bedrifter 

samarbeider med andre aktører fra innovasjons-

økosystemet for å samarbeide, øke kompetansen og 

styrke den norske posisjonen internasjonalt. I all 

hovedsak opererer klyngen innen produksjon, lagring 

og distribusjon, industriell produksjon, transport og 

maritim næring, stasjonære applikasjoner og 

hydrogen som energikilde.  

Figur V2-11: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i 
H2Cluster, etter lønnskostnader (og salgsinntekter). Kilde: Menon 
Economics 

 

Type klynge:  

Klynge basert på felles verdikjede 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Lillestrøm (Kjeller) 

Antall kommuner representert: 8 

Andel aktører i Oslo: 25 % 

Andel aktører i Viken: 25 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 50 % 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgrupper representert 

 

Deltagelse i NIC:  

Arena  

Organisering:  

Inngår i innovasjonsselskapet Kjeller Innovasjon 

Medlemmer: 

24 medlemmer (medlemsliste 2022) 

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=13 

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 15 31 16 
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Construction City 

Construction City er en næringsklynge for bygg-, 

anlegg- og eiendomsbransjen. Den skal være et sted 

der både store entreprenører og innovative 

oppstartsbedrifter møtes på tvers av sektorer og 

verdikjeden for å dele innsikt og samarbeid om 

prosjekter. Sammen er det overordnede målet å 

styrke medlemmenes individuelle og kollektive 

konkurransekraft. Det innebærer å bygge en effektiv, 

grønn og attraktiv bygg-, anlegg- og eiendomsbransje. 

Klyngen bidrar til dette gjennom blant annet å 

utforske nye arbeidsmetoder, trappe opp bruken av 

smart teknologi og innføre en mer bærekraftig 

praksis. Klyngen er initiativtager til flere innovative 

prosjekter og legger til rette for 

kompetanseutveksling og nettverksbygging på 

møteplasser. 

Figur V2-12: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i 
Construction City, etter lønnskostnader (og salgsinntekter). Kilde: 
Menon Economics 

 

Type klynge:  

Klynge basert på felles verdikjede 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Oslo 

Antall kommuner representert: 20 

Andel aktører i Oslo: 59 % 

Andel aktører i Viken: 19 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 23 % 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgrupper representert 

 

Deltagelse i NIC:  

Arena  

Organisering:  

Egen/selvstendig enhet 

Medlemmer: 

103 medlemmer (medlemsliste 2022) 

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=96 

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 30 106 41 
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Cluster for Applied AI 

Cluster for Applied AI er en næringsklynge for anvendt 

kunstig intelligens. Klyngen skal bidra til at Norge tar en 

ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig 

anvendelse av kunstig intelligens i forretningsmessig 

sammenheng. Klyngen skal være et knutepunkt for å 

fange opp mulighetene som stadig åpner seg for 

anvendelse av kunstig intelligens, i både offentlige og 

private virksomheter. Visjonen for Cluster for Applied 

AI er at medlemsbedriftene skal bli internasjonalt 

ledende, datadrevne, effektive og kundefokuserte 

gjennom utvikling og bruk av bærekraftig anvendt 

kunstig intelligens. De fire hovedmålene er å bidra til 

1) vekst gjennom kompetanseheving 

2) bærekraftig anvendelse og kommersialisering av 

kunstig intelligens 

3) bygge et landslag for anvendt kunstig intelligens 

4) internasjonal gjennomslagskraft 

Cluster for Applied AI er en del av Smart Innovation 

Norway. 

Figur V2-13: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i 
Cluster for Applied AI, etter lønnskostnader (og salgsinntekter). 
Kilde: Menon Economics 

 

Type klynge:  

Kompetanse-/teknologiklynge 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Halden 

Antall kommuner representert: 15 

Andel aktører i Oslo: 32 % 

Andel aktører i Viken: 32 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 36 % 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgrupper representert i klyngen.76 

 

Deltagelse i NIC:  

Arena 

Organisering:  

Inngår i innovasjonsselskapet  

Smart Innovation Norway 

Medlemmer: 

61 medlemmer (medlemsliste 2022) 

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=40 

 Ansatte Omsetning 

(mill. NOK) 

Verdiskaping 

(mill. NOK) 

Median 5 4 3 
 

 

 

76 Aktørbildet til Cluster for Applied AI er basert på medlemsundersøkelsen ettersom vi ikke fikk svar på fordelingen av medlemmene i 
klyngelederundersøkelsen. Dermed er det viktig å være obs på at aktørbildet illustrert i boksen avviker noe fra den faktiske medlems-
fordelingen til klyngen. Eksempelvis oppgir klyngen å ha investorer i klyngen, selv om ingen slike aktører har svart på medlemsundersøkelsen.  
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The Life Science Cluster ble stiftet for å øke 

næringsutviklingen innen livsvitenskap og bio-

teknologi. Medlemmene leverer løsninger til en eller 

flere sektorer, herunder helse, marin, landbruk og 

industriell produksjon, basert på tverrfaglig forskning 

innen livsvitenskap. Klyngens visjon er å oppnå en 

bærekraftig næringsutvikling innen livsvitenskaps-

området. Hovedmålet til klyngen er å skape og utvikle 

arbeidsplasser gjennom å styrke samhandlingen og 

kunnskapsdelingen mellom og innen industri, 

myndigheter og privat/offentlig sektor. Medlems-

massen består av en høy andel oppstartsbedrifter, i 

tillegg til flere forsknings- og utdanningsinstitusjoner 

sammenlignet med andre klynger. Klyngen har også 

skissert opp tre strategiske fokusområder som er 

utarbeidet etter det behovet og potensialet som 

klyngen mener ligger i livsvitenskap fremover for 

Norge. Dette er å 1) bidra til å gjøre veien fra marked 

lettere og raskere, 2) tilrettelegge for mer norsk 

produksjon (og flere norske arbeidsplasser), og 

3) styrke eksport fra livsvitenskap. 

Figur V2-14: Fordelingen av størrelsen på medlemsbedriftene i 
The Life Science Cluster, etter lønnskostnader (og salgsinntekter). 
Kilde: Menon Economics 

 

 

Type klynge:  

Kompetanse-/teknologiklynge 

Geografisk fokus:  

Hovedkontor: Oslo  

Antall kommuner representert: 16 

Andel aktører i Oslo: 60 % 

Andel aktører i Viken: 8 % 

Andel aktører utenfor Oslo/Viken: 32 % 

Aktørprofil:  

Alle fem aktørgrupper representert 

 

Deltagelse i NIC:  

Tre år i Arena-programmet. Utenfor 

klyngeprogrammet nå. 

Organisering:  

Egen selvstendig enhet 

Medlemmer: 

103 medlemmer (medlemsliste 2022) 

Økonomiske nøkkeltall (2020): N=79 
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(mill. NOK) 
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(mill. NOK) 

Median 9 20 9 
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Vedlegg 3: Om klyngeprogrammet 

Beskrivelse av klyngeprogrammet 

Klyngeprogrammet, Norwegian Innovation Clusters (heretter NIC), er eid av Innovasjon Norge, Forskningsrådet 

og Siva, og forvaltes av Innovasjon Norge. Programmet ble startet som Arena-programmet i 2002 og senere 

utvidet med nivåene Norwegian Centres of Expertise (NCE) i 2006 og Global Centres of Expertise (GCE) i 2014. 

I 2018 ble Arena Pro introdusert for å imøtekomme et ønske om endringer i programmet.77 Med unntak av GCE-

prosjektene skal alle tre typer klyngeprosjekter inngå i rammeavtalen for sluttevalueringer.  

Delprogrammene 

I Arena-delprogrammet kan man søke om 2 millioner kroner i støtte i totalt tre år. Før kunne man i spesielle 

tilfeller forlenge Arena-programmet til fem år, men denne muligheten er nå avviklet. Per i dag er det 11 aktive 

arenaprosjekter i NIC.  

I delprogrammet for Arena Pro skilles det mellom finansiering av klyngedriften (tre millioner kroner årlig i fem 

år) og samarbeidsbaserte fellestiltak (tre millioner kroner årlig i fem år). Det er altså tatt inn et skille i 

finansieringen av driften av klyngen, blant annet for utvikling av deltakernes relasjonelle forutsetninger for å 

lykkes med klyngearbeidet, og utviklingsaktivitetene. Per i dag er det 12 klynger i Arena Pro-programmet.  

Delprogrammet NCE har en maksimal varighet på 10 år (avhengig av om klyngen har deltatt i Arenaprogrammet 

tidligere). I forbindelse med etableringen av Arena Pro i 2018 ble det ikke lenger tildelt nye NCE-kontrakter, men 

 

77 De første tildelingene ble gitt i 2018 med prosjektoppstart i 2019. 

Formålet med klyngeprogrammet 

Klyngeprogrammet skal bidra til verdiskaping i norsk næringsliv gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre 

samarbeidsbasert utvikling. Det er satt opp tre formål: 

• Øke innovasjonsevnen og verdiskapingen i bedriftene som deltar i klyngesamarbeidet 

• Forsterke klyngenes rolle som tilrettelegger for fornyelse og vekst i norsk næringsliv 

• Øke klyngenes bidrag til å utvikle attraktive innovasjonsøkosystemer regionalt og nasjonalt 

Programmet som helhet utvikles, gjennomføres og rapporteres med grunnlag i følgende mål: 

Effektmål: 

• Økt verdiskaping hos bedriftene 

• Økt innovasjonsevne 

Resultatmål: 

• Økt samarbeidsbasert utvikling hos klyngens aktører, internt og eksternt 

• Økt tilgang på vekstkapital og relevant kompetanse i klyngen 

• Økt synliggjøring og anerkjennelse av klyngens ressurser og attraktivitet 

• Økt tilgang på fysiske og immaterielle fasiliteter og ressurser i innovasjonsøkosystemet 

• Økt samarbeid med andre innovasjonsaktører for å forsterke innovasjonsøkosystemet 
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klynger som har avsluttet kontraktsperioden kan fortsatte å benytte NCE som er merkenavn under bestemte 

vilkår.78 Vi legger til grunn at sluttevalueringen skal knyttes til avslutningen av NCE-kontrakten selv om klyngen 

fortsetter å benytte NCE i tittelen. Det er åtte klynger i NCE-programmet i dag. 

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett i 2020 ble det foreslått at Innovasjon Norge skulle få fullmakt til å 

iverksette Klyngeprogrammets delprogram for modne klynger, det vil si klynger som allerede har deltatt i 

klyngeprogrammet i 10 år. Programmet ble operativt i 2021, og er rettet mot klynger og fasilitatororganisasjoner 

som er blitt prekvalifisert som modne klynger etter klyngeprogrammets kriterier og prosedyrer for 

prekvalifisering. 

Seleksjon til programmet – nasjonal konkurransearena  

Rekrutteringen til klyngeprogrammet er basert på en åpen, nasjonal konkurransearena – uten føringer knyttet 

til næring eller geografi. Seleksjonsprosessen er omfattende, og klyngene legger ned store ressurser i utforming 

av mål, strategier, tiltak og sammensetting av klyngedeltakere. Seleksjonen baseres på en kombinasjon av 

skriftlig søknad som både vurderes av eksterne klynge-/fageksperter og av de tre eierne av programmet, og av 

Innovasjon Norges dialog og interaksjon med søkerklyngene. I tillegg til at seleksjonsprosessen skal sikre at kun 

klynger med de riktige forutsetningene tas opp i programmet, bidrar også seleksjonsprosessen til å bevisstgjøre 

og forberede klyngeadministrasjon og kjerneaktørene i klyngen på hva som skal til for å lykkes med 

klyngearbeidet. 

Seleksjonskriteriene for opptak i programmet har blitt justert flere ganger. I dag er det fem kriterier som ligger 

til grunn for utvelgelsen:  

• Ambisjoner og mål sier noe om hva man ønsker å oppnå – visjon, målsettinger og strategiske 

satsingsområder 

• Ressursgrunnlaget handler både om antall medlemmer, deres størrelse og hvor dedikerte de er til 

klyngesamarbeidet  

• Potensialet for verdiskaping som kan utløses gjennom klyngesamarbeidet avhenger både av forventet 

vekst i relevante markeder og av synergiene som kan skapes gjennom samhandlingsaktiviteter i klyngen. 

• Aktivitetene som gjennomføres i klyngen skal bidra til å realisere målene, ha realistisk tidsplan og 

finansiering og være organisert på en hensiktsmessig måte. 

• Det er også et krav at klyngen skal være en del av et større innovasjonsøkosystem og bidra til å 

videreutvikle og forsterke dette systemet.  

Hvor godt klyngene svarer på disse seleksjonskriteriene er reflektert i søknadsdokumentet (og vedleggene til 

dette). Graden av måloppnåelse kan sees opp mot ambisjonene, strategien og planene i søknaden. 

Søknadsdokumentet vil derfor være en relevant datakilde i evalueringen av klyngene – sammen med 

årsrapportene fra klyngene.  

 

 

78 Eksempelvis dersom klyngen har blitt gullsertifisert. 
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