
IT klynger giver 
stor gevinst
I dag er vi alle globale og ikke mindst digitale, hvilket burde mindske behovet for at placere virksomheder 
tæt på hinanden for at opnå konkurrencemæssige fordele. Alligevel ser vi mange IT klynger, hvor virksom-
heder netop trives og opnår store konkurrencefordele ved den tætte fysiske placering til hinanden.

IT og innovation
Hvis man kigger på IT industrien, er det en industri, hvor produktudviklingen 
sker med lynets hast, og selv små helt nystartede virksomheder kan 
komme ind og erobre et stort marked med deres nyskabelser. Selv større 
virksomheder skal passe på og følge med udviklingen, for ikke at se sig 
slået af en ny trend, og gennem tiden har der været talrige eksempler på 
netop dette. I denne industri ser vi en stor fordel ved at samle sig med 
ligesindede virksomheder i klynger.

Hvad der sker inden for virksomheden er vigtigt, men klynger afslører, at 
det umiddelbare forretningsmiljø uden for virksomheden også spiller en 
vigtig rolle. Lokationernes rolle er længe overset på trods af markante 
beviser for, at innovation og konkurrenceevne på så mange områder er 
geografisk koncentreret.

Hvorfor betyder den fysiske lokationen så meget?
Især inden for højteknologisektoren fremkommer erhvervsklynger ofte 
fra opstartsaktiviteter fra universiteterne og er derfor koncentreret i et 
geografisk område. I en erhvervsklynge kender medarbejdere fra forskel-
lige firmaer ofte hinanden personligt, enten fra universitetsstudier eller 
fra at have arbejdet sammen tidligere. Mennesker mødes spontant i et 
uformelt miljø, hvor de bytter erfaringer eller sparrer om ideer - noget, 
der sjældent sker på samme måde på verdensplan. Det er her, den virkelige 
værdi af en erhvervsklynge ligger. Ekspertise fra et begrænset videns 
felt er ofte utilstrækkelig til at udvikle et nyt produkt inden for teknologi- 
intensive sektorer eller i givet fald at videreudvikle i takt med behovet. 
En virksomhedsklynge letter hurtig og direkte videns udveksling. At have 
et godt lokalt netværk understøtter derfor en global tilstedeværelse.

Hvordan kan det være at virksomheder i en klynge deler viden?
Normalt er de fleste virksomheder tilbageholdende med at dele deres 
viden, men dette er ikke tilfældet i erhvervsklynger, her er virksomhed- 
erne villige til at åbne op og udveksle ideer og nyder faktisk at pitche 
en problemstilling og få gode råd. Det er det, der gør en erhvervsklynge 
speciel. I en erhvervsklynge tackler virksomheder lignende problemer, 
hvilket gør dem mere tilbøjelige til at dele deres viden. Fysisk nærhed 
er også en aktiverende faktor. Nærhed skaber tillid, som ikke er så let at 
opbygge over videokonferencer eller lejlighedsvise møder. Samarbejde 
om projekter og regelmæssige møder fører også til uformelle, personlige 
forhold. Det er ofte i tilfældige samtaler, at relevant viden deles.

Klynge-netværk i praksis
I DTU Science Park oplever man klynge værdien på nært hold. Her er 
virksomhederne innovative ud over normalen, og sparring sker ofte på 
gangene. Klyngen er opbygget rundt om Danmarks Tekniske Univer-
sitet, og der hersker en naturlig nysgerrighed og en sans for udvikling. 
Virksomhederne både placeret i Hørsholm og Lyngby er gode til at net-
værke, og hele 60% af virksomhederne samarbejder i en eller anden 
form med hinanden. Det ses ofte, at f.eks. en ny app diskuteres med  
nabovirksomheden, når man mødes ved kaffemaskinen. DTU Science 
Park faciliterer også flere både faglige og sociale aktiviteter for at frem- 
avle det særlige community, som der findes her. Resultaterne er heller 
ikke til at tage fejl af, idet hele 77% af virksomhederne mener, at det gør 
en forskel for deres udvikling, at de er del af DTU Science Park.
Så selv i 2020 med en global digitaliseret verden, har lokationen en 
betydning for de konkurrencemæssige fordele.


