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Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024
Vision Denmark – klyngen for den digitale visuelle industri

VISION DENMARK er en forening, som vil accelerere industrien for visuel fortælling og  
underholdning ved at bringe producenter og leverandører af kreativ teknologi sammen .

Foreningen er stiftet af Nordisk Film, SYBO, Unity, The Animation Workshop / VIA University 
College, Interactive Denmark, Producentforeningen, Filmby Aarhus / Den Vestdanske Filmpulje, 
FilmFyn og Copenhagen Film Fund .
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VISION DENMARK  
– KLYNGEN FOR DEN  
DIGITALE VISUELLE INDUSTRI
Danske fortællinger og oplevelser er et ganske særligt 
og bæredygtigt råstof. Danmark har i mange år med 
succes omsat det til immaterielle rettigheder i form af 
bl.a. film og tv-udsendelser, computerspil, interaktive 
værker og teknologi. Og vores kompetencer indenfor 
visuel kommunikation, værdibaseret engagerende 
underholdning og kvalificeret kunst har stor betydning 
for, at danskerne igen og igen vinder fornemme inter-
nationale priser. 

COMPUTERSPIL MINION MASTERS · BETADWARF
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Med digitaliseringen har vi nu fået mulighed 
for, at danske fortællinger og værdier sætter 
et solidt aftryk på milliarder af menneskers liv 
og holdninger og vil kunne fortsætte med det i 
fremtiden . Den aktuelle pandemi har med al ty-
delighed vist os, at digitale samvær også bidra-
ger til at fastholde os i værdibaserede samvær, 
og at kommunikation mellem mennesker ikke 
stopper, fordi vi skal holde fysisk afstand . 

Sammenhæng mellem vores stærke kulturelle 
udgangspunkt og de nye erhvervs- og innova-
tionsmuligheder udgør et kæmpe potentiale 
for Danmark, som vi vil gribe . Værdiskabelsen 
fra danske spil, film, TV, animation og nye 
virtuelle teknologier (XR) samler vi med denne 
ansøgning i en national klynge for den digitale 
visuelle industri . Industriens virksomheders 
produkter, tjenester og kompetencer matchet i 
et tæt samarbejde med danske videninstitutio-
ner bliver endnu vigtigere i fremtiden . Ikke blot 
til underholdning af forbrugere, men også til at 
understøtte produktivitetsvækst i andre dele af 
erhvervslivet .

BEHOVET FOR EN KLYNGE

Det globale marked for indhold produceret 
af digitale visuelle virksomheder er i kraftig 
vækst . Danske virksomheder har i løbet af de 
seneste år fået solidt fodfæste på markedet, 
og en tredjedel af virksomhederne i industrien 
eksporterer deres produkter . Vision Denmarks 
mål er at fordoble eksporten og antal beskæf-
tigede for produktion af dansk spil, film, TV, 
animation og XR inden 2025 . 

Vision Denmark har gennemført en række ana-
lyser, der dokumenterer, at virksomhederne ef-
terspørger ydelser, der typisk indgår i en stærk 
klynge . De har behov for støtte, der hjælper 
virksomheder og videninstitutioner til at skabe 
innovative produktioner og tjenester sammen . 
Det kan forløse et indtjeningspotentiale, der 
både skaber værdi for klyngens virksomheder i 
sig selv, for kunder i fremstillingsindustrien og 
for tjenester i andre dele af dansk erhvervsliv . 
Særligt animation, spil og virtuelle teknologier 
kan bruges som visualiserings – og supportløs-
ninger til fremstillingsindustrien, optimering 
af produktion, arkitektur og byggeri, løsninger 
målrettet træning af personale, uddannelse 
og undervisning, formidling, markedsføring, 
rehabilitering og sygdomsbehandling . 

Klyngens anden vigtige opgaver er at hjælpe 
virksomhederne med en bæredygtig omstilling 
både i forhold til klimaet, og i forhold til effektiv 
anvendelse af nye teknologier til kreative pro-
dukter og løsninger .

Med digitaliseringen har  
vi nu fået mulighed for, at  

danske fortællinger og  
værdier sætter et solidt aftryk 

på milliarder af menneskers  
liv og holdninger og vil kunne 
fortsætte med det i fremtiden. 

Danmark er verdenskendt for sine dramaserier . 
DR-serier som Borgen, Broen og Forbrydelsen har 
været med til at lægge grundstenen til den i dag så 
velkendte nordic noir-genre, og gjort danske forfat-
tere, instruktører og skuespillere til en internationalt 
eftertragtet eksportvare . TV-serien Broen er solgt 
til samtlige lande i verden og genindspillet på fem 
forskellige sprog . 

Alle fire sæsoner af Broen er produceret af Nimbus 
Film for Danmarks Radio . 

CASE: DANSK DRAMA
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HØJ GRAD AF INNOVATION, MEN 
FORSKERSAMARBEJDE ER UKENDT 
LAND

Ifølge World Economic Forum1 er de kreative 
kompetencer i dag nogle af fremtidens mest 
efterspurgte kompetencer sammen med 
innovation, aktiv læring, problemløsning, 
lederskab, sociale kompetencer, emotionel 
intelligens og digitale og teknologiske fær-
digheder . De digitale visuelle virksomheder 
benytter kompetencer, der rummer alle disse 
elementer . De kan vanskeligt automatiseres, og 
der er med stigende kompleksitet brug for øget 
forståelse af brugerne såvel som den kontekst, 
de indgår i . 

En høj grad af innovation og nytænkning hos 
industriens virksomheder gør, at de konstant er 
med i de nye udviklinger og dagsordener . Virk-
somhedernes innovation favner bredt fra kon-
tinuerlig ny kunstnerisk udviklingsvirksomhed 
i form af nye produktioner og oplevelser, over 
innovation i forretningsmodeller, fx at tænke 
i multiple produkter og øget værdikæde, eller 
udvikling af ny kreativ teknologi . De er således 
gearet til at skabe innovation og nye løsninger 
til gavn for en bedre fremtid . 

Trods industriens høje innovationsgrad og om-
favnelse af den teknologiske udvikling er der 
dog en udtalt mangel på videnssamarbejder . 
Industrien følger ofte den teknologiske udvik-
lingshastighed og mangler indsigt i og forståel-
se for værdien af mere langsigtede samarbej-
der med forskningen og videninstitutionerne . 
Denne markedsfejl vil klyngen i de kommende 
år korrigere for ved at skabe et solidt samar-
bejde med landets videninstitutioner på tværs 
af universiteter, GTS’er, professionsbachelorer 
og erhvervsakademier . 

Vision Denmarks mål er at  
fordoble eksporten og antal 

beskæftigede for produktion af 
dansk spil, film, TV, animation 

og XR inden 2025. 

VR-DOKUMENTAR XRAY FASHION · MANND

1 https://www .weforum .org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
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VI HAR BRUG FOR VIDENSPREDNING 
OG FLERE KONKRETE EKSEMPLER 
PÅ SUCCES

Lykkes vi med at fremvise flere vellykkede ek-
sempler på innovationen i den digitale visuelle 
industri, kan vi forløse en superkraft, der styr-
ker et samlet kreativt erhverv med udgangs-
punkt i det audiovisuelle indhold, men lige så 
vigtigt vil åbne nye vinkler på forretnings- og 
innovationsudvikling i flere dele af dansk er-
hvervsliv . Virksomhedernes kernekompetencer 
som kundefokus og kreativitet i historiefor-
tælling og teknologiske løsninger kan være et 
afgørende led i at eksportere danske inno-
vative, effektive og bæredygtige løsninger til 

resten af verden . Med den kommende nationale 
strategi og klyngeudpegning bliver det muligt 
at gennemføre konkrete samarbejder, hvor den 
digitale visuelle industris løsninger sættes i 
spil over hele landet .

En af Danmarks store udfordringer, både i den 
private og i den offentlige sektor, er, hvordan 
investeringer i den digitale visuelle industri 
omdannes til succes . Industriens hurtigt skif-
tende forretningsmodeller og værdinetværk 
gør det vanskeligt at dokumentere formlen for 
succes og forstå, hvordan vi skaber blivende 
værdier for danske virksomheder . Etableringen 
af en klynge på det spirende erhvervsområde 
animation, spil og film vil sikre, at den digitale 
visuelle industris værdiskabelse dokumenteres 
og fortsat udvikler sig positivt, i tæt samar-
bejde med musikbranchen og andre danske 
styrkepositioner . 

Jeg håber, at denne ansøgning vil modtage den 
støtte, vi beder om, således at partnerne bag 
kan udvide diskussionen om den digitale visu-
elle industri og understøtte, at industrien får 
succes i Danmark og i udlandet . Vi har kun råd 
til at være på forkant med den succes .

På vegne af konsortiepartnerne i  
Vision Denmark – Klyngen for den digitale 
visuelle industri .

Jan Neiiendam
Adm . direktør
Vision Denmark

COMPUTERSPIL MINION MASTERS · BETADWARF

En af Danmarks store udfor-
dringer, både i den private  

og i den offentlige sektor, er, 
hvordan investeringer i den  

digitale visuelle industri  
omdannes til succes. 
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KAPITEL I
PLACERING I ØKOSYSTEMET
Vision Denmark er klyngen for den digitale visuelle industri, der omfatter 
virksomheder inden for brancherne spil, film, TV, animation og XR, som 
udspringer af de kreative erhverv. Klyngen inddrager fra 2021 og frem 
også musikindustrien for at styrke samarbejdet på tværs af brancher, 
produktioner og teknologier. I kapitlet gennemgås:

• Afgrænsning af klyngens erhvervsområde, herunder beskrivelse af 
erhvervsområdet, potentialer og overordnede udfordringer

• Afgrænsning af klyngens brancher og målgruppe

• Placering i og sammenhæng med Erhvervsfremme- og  
innovationssystemet, herunder samarbejde med videninstitutioner,  
klyngeorganisationer, erhvervsfremmesystemet mv. 

MIXED REALITY THE SHARED INDIVIDUAL · MAKROPOL

Kapitel I · Placering i økosystemet
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1.1 FOKUSOMRÅDE:  
DEN DIGITALE VISUELLE INDUSTRI

Vision Denmark arbejder for, at Danmark 
bliver et center of excellence inden for digitale 
visuelle oplevelser, fortællinger og produkter . 
Klyngen har sit udspring i de rettighedsbæ-
rende og indholdsproducerende virksomheder 
indenfor spil, film, TV, animation og XR (Exten-
ded Realities, samlebetegnelse for Augmented 
Reality, Virtual Reality og Mixed Reality) . 

I Danmark er industrien for digitale medier 
som spil, film, TV, animation og XR under hastig 
udvikling og vokser . Antallet af virksomheder 
og medarbejdere stiger, og i løbet af de seneste 
10 år er det lykkedes den danske visuelle 
industri at være forrest med en af de helt store 
globale makrotendenser - udvikling og pro-
duktion af digitalt visuelt indhold og teknologi . 
Trods markante vækstrater, hvor omsætning 
og eksport på blot to år er steget med 25 pct ., 
har danske virksomheder endnu ikke mødt kri-
terierne som national styrkeposition i forhold 
til volumen i antal medarbejdere, indtjening 
og værdiskabelse . Derfor er Vision Denmark 
meget tilfreds med Danmarks Erhvervsfrem-

mebestyrelses identificering af animation, 
spil og film som et spirende erhvervsområde . 
Det matcher klyngens virksomheder, der i vid 
udstrækning tæller dynamiske unge organi-
sationer med stort potentiale for eksport og 
skalering . Samlingen af brancheaktører og 
virksomheder er begyndt, og klyngen er i en 
tidlig fase . I de kommende år er opgaven at 
udbrede kendskabet til klyngen og forbedre 
samarbejdet med danske forsknings- og viden-
miljøer over hele landet .

Som en del af den digitale visuelle klynge har 
Vision Denmark desuden inddraget musikken 
i tæt samarbejde . Produktionsmæssigt er 
der en tæt kobling mellem de digitale visuelle 
brancher og de brancher, der arbejder med 
indholdsproduktion af lyd, herunder musik . I 
spilbranchen taler man om IP’er, i filmverdenen 
taler man om titler, og i musikkens verden taler 
man om rettigheder . Men selvom der anven-
des forskellige terminologier, er essensen 
den samme: Et immaterielt produkt med en 
kreativ/kunstnerisk kerne kommercialiseres 
og skaleres i videst mulige omfang, samtidig 
med at produktet beskyttes mod misbrug eller 
kopiering . Med udgangspunkt i immateriel 
værdiskabelse som kernen i forretningen er 
der således oplagte snit- og samarbejdsflader 
mellem brancherne i den digitale visuelle in-
dustri og musikindustrien . Derudover er begge 
industrier del af den audiovisuelle industri, som 
Regeringen med sin vækstplan for kreative er-
hverv fra 1 . maj 2019 har anerkendt og ønsker 
at styrke med nye vækstinitiativer .  Vision Den-
mark har derfor i 2019 etableret et samarbejde 
med flere af musikindustriens parter, herunder 
særligt DPA (Danske Populær Autorer) og 
Musikforlæggerne . Musikindustriens parter 
varetager musikernes interesser i klyngen og 
vil fra 2021 afholde konkrete aktiviteter i regi af 
klyngen . 

Musikindustrien vil ikke blive præsenteret i 
detaljer i denne ansøgning, da udgangspunktet 
for ansøgningen er erhvervsområdet animati-
on, spil og film, men musikindustrien vil blive 
præsenteret løbende undervejs, særligt hvor 
industrierne deler karakteristika, udfordringer 
og tendenser, ligesom DPA og Musikforlægger-
ne fra industrien er klyngepartner og strate-
gisk partner i klyngen . 

1.1.1 DEN DIGITALE VISUELLE 
KLYNGE I TAL 

Ifølge Regeringens vækstplan for de kreati-
ve erhverv beskæftiger de kreative erhverv 
samlet 117 .000 personer og skaber en omsæt-
ning på ca . 348 mia . kr . årligt, når de afledte 
økonomiske effekter inkluderes . Den anden-
største sektor inden for de kreative erhverv er 
den audiovisuelle industri, som tegner sig for 
72 mia . kr ., heraf 29 . mia . i eksport .1

I Danmark er industrien  
for digitale medier som spil, 

film, TV, animation og XR under 
hastig udvikling og vokser. 

Kapitel I · Placering i økosystemet
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De digitale visuelle brancher, spil, film, TV, 
animation og XR er en vigtig del af den audio-
visuelle industri . De seneste tal viser, at der i 
disse brancher er 764 virksomheder inden for 
de IP-skabende producenter og 3 .760 årsværk, 
ekskl . DR, TV2 og reklamebureauernes egen-
produktion, der tilsammen står for 6,7 mia . kr . 
i omsætning, heraf 1,8 mia . kr . i eksport .2 De 
udgør et voksende erhvervsområde i Dan-
mark og en dansk styrkeposition . En stigende 
efterspørgsel efter digitale visuelle oplevelser 
og produkter har medført betydelig fremgang i 
beskæftigelsen nationalt . I 2018 var godt 13 .000 
personer beskæftiget i hele industrien, inkl . 
IP-skabende producenter, leverandører mv .3 

Industrien havde ifølge konsulenthuset IRIS 
Groups analyse af Danmarks erhvervsmæssige 
styrkeområder via brancherne film & medier 
en af de højeste beskæftigelsesfremgange 
blandt de danske erhverv med en vækst på 23 
%, ligesom branchens iværksætterandel af be-
skæftigelsen med sine 2,4 % er blandt de høje-
ste inden for alle erhvervsområder .4 Industrien 
bidrager samlet ifølge konsulenthuset Høj-
bjerre Brauer Schultz til balanceret jobvækst i 
Danmark med en stigning i beskæftigelsen på 
knap 35 procent vest for Storebælt mod en stig-
ning på knap 18 procent øst for Storebælt . 

For musikindustriens vedkommende er den 
samlede omsætning for musikindustrien 
opgjort af konsulentvirksomheden Rambøll i 
samarbejde med en række partnere i musik-
industrien, hvor den seneste analyse fra 2017 
opgør musikindustriens samlede årlige om-
sætning til 9 mia . kr . Heraf drives ca . 6 mia . af 
livemusik, mens ca . 3 mia . drives af indspillet 
musik .5 Den professionelle industri for ind-
spillet musik i Danmark består af en håndfuld 
store internationale musikselskaber (majors) 
og en skov af mindre uafhængige selskaber 
(indies) . Dertil kommer endnu flere individuelle 
freelancere, iværksættere og enkeltmands-
virksomheder i spændet mellem sangskrivere, 
producere, artister og musikere .

1.1.2 POTENTIALET 

Inden for underholdningsindustrien alene 
er efterspørgslen på digitalt visuelt indhold 
enorm . Eksempelvis forventes spilmarkedet 
at vokse fra 137,9 mia . USD i 2018 til 180,1 mia . 
USD i 2021 .6 Det globale marked for stream-
ing (OTT) forventes at fordoble sin omsætning 
til 72,8 mia . USD fra 2019-2023 .7 For Visual 
Effects (VFX), forventes det internationale 
marked at stige fra 11,3 mia . dollars til 23,8 
mia . dollars i 2025 .8 Den digitale visuelle klynge 
har sit vækstpotentiale fra dette internationale 
marked . Dels fra verdens 5 mest værdifulde 
selskaber de 5 tech-giganter kaldet “FAANG”: 
Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google, 
dels fra øvrige streaming- og digitale platfor-
me . Hvis den digitale visuelle industri følger 

De digitale visuelle brancher, 
spil, film, TV, animation og XR 
er en vigtig del af den audiovi-

suelle industri. 

De seneste tal viser, at der i 
disse brancher er 764 virksom-

heder og 3.760 årsværk

MOBILSPIL SUBWAY SURFERS · SYBO GAMES

1 https://em .dk/publikationer/2019/vaekstplan-for-de-kreative-erhverv/
2 https://pro-f .dk/sites/pro-f .dk/files/side/Danske%20Indholdsproducenter%20i%20tal%202019_0 .pdf
3 https://www .hbseconomics .dk/wp-content/uploads/2020/03/Danmarks-digitale-visuelle-industri .pdf
4 https://irisgroup .dk/wp-content/uploads/2019/06/Erhvervsmæssige-styrkeområder-inkl .-faktaark .pdf
5 Rambøll, Dansk Musikomsætning 2017

Kapitel I · Placering i økosystemet
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med den internationale efterspørgsel, kan den 
if . Højbjerre Brauer Schultz over de næste 5 år 
skabe 1 .800 nye arbejdspladser og en stigning i 
omsætningen på 2,8 mia . kr .  

Dertil kommer det uforløste potentiale i, at 
industriens kompetencer rækker langt ind i 
andre erhverv . Teknologier som Virtual Reality 
(VR) og Augmented Reality (AR) kan bruges i 
alt fra VR-simulatorer til vindmøllemontører til 
hospitalers neurorehabilitering . Selskaber som 
Kanda, Bolværk, Khora og Aate VR leverer i dag 
løsninger til Københavns Lufthavn, Maersk, 
luftfarten, sundhedssektoren, forsikringssel-
skaber og mange andre . XR-virksomheder som 
fx Unity Technologies leverer digital infrastruk-
tur med deres software løsning og realtime 
engine . 

Klyngens virksomheder skal accelerere denne 
udvikling for at være leverandør af digitale 
visuelle løsninger til mange andre erhverv, som 
energisektoren, industriel produktion, mode 
og design, arkitektur og byggeri, detail- og 
servicesektoren, det offentlige og sundheds-
sektoren . Løsninger, som kan bidrage til at øget 
produktivitet ved at effektivisere virksomhe-
dernes produktion på en innovativ, effektiv og 
kreativ måde . 

Tilsvarende har musikindustrien store poten-
tialer . På globalt plan voksede musikindustrien 
9,7 % sidste år . Væksten er især drevet af en 
øgning i betalt streaming . De største mu-
sik-markeder i verden er USA, Japan, UK og 
Centraleuropa . Men også de asiatiske, syd-
amerikanske og nordamerikanske markeder 
vokser i disse år .9 Det marked skal danske mu-
sikere og producenter have andel i . Ligeledes 
har musikken som de digitale visuelle brancher 
et potentiale inden for B2B-markedet . Musik 
bidrager til at skabe attraktivitet og brandka-
pital på tværs af hele erhvervslivet . Sammen 
med film, TV, animation, spil og XR skaber 
musikindustrien attraktivt indhold til markeder 
i hele verden .

Kapitel I · Placering i økosystemet

Hvis den digitale visuelle  
industri følger med den  

internationale efterspørgsel,  
kan den over de næste fem år 

skabe 1800 nye arbejdspladser 
og en stigning i omsætning  

på 2,8 mia. kr.

6 https://venturebeat .com/2018/04/30/newzoo-global-games-expected-to-hit-180-1-billion-in-revenues-2021/
7 https://www .pwc .com/gx/en/industries/tmt/media/outlook/segment-findings .html
8 https://www .zionmarketresearch .com/report/vfx-market
9 IFPI 2019

Unity er skaberne af verdens mest anvendte real-time 3D udviklings-
platform, som giver udviklere fra hele verden værktøjer til at skabe 
interaktive 2D, 3D, VR og AR oplevelser . Real-time teknologien er 
hidtil primært brugt i udvikling af computerspil . De seneste år er den 
dog blevet introduceret til filmbranchen, hvilket giver helt nye vær-
tøjer til udvikling af fiktive og historiske universer, hvilket er demon-
streret i Unitys promo-film ”The Heuritic” og ”Adam” .

Oplevelser skabt med Unity teknologi når ud til næsten 3 milliarder 
enheder verdenen over og var sidste år installeret 24 milliarder gan-
ge . Unity er værktøjet som giver liv til real-time 3D indenfor arkitek-
tur, ingeniør, film, spil, bil- & byggeindustrien og meget mere .

CASE: UNITY TECHNOLOGIES
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1.1.3 UDFORDRINGER

Virksomheder har typisk en lang række ud-
fordringer forbundet med at drive en forret-
ningsmodel baseret på ophavsrettigheder . 
Udfordringerne deles på tværs af brancherne 
spil, film, TV, animation, XR og musik . Blandt 
de største er: 

• Danmark mangler et modent og interesseret 
investormiljø, og det kræver opdyrkning . 
Forretningsmekanismerne og markeder-
ne for immaterielle produkter er svære at 
gennemskue, hvis man ikke er specialist . 
Investering i immaterielle produkter bygger 
derfor meget ofte på en traditionel vurde-
ringsmodel for industriel produktion og ta-
ger ikke højde for akkumulering af immate-
riel kapital såsom ekspertise, kundeindsigt, 
virksomhedskultur, brandværdi og porteføl-
je i vurderingen af en immateriel rettighed .

• Det kan være udfordrende at monitorere 
og beskytte sine immaterielle produkter 
på et marked, der er hyper-globaliseret og 
hyper-digitaliseret, og hvor der konstant 
skyder nye platforme og forbrugsmønstre 
frem .  

• Konkurrencen fra de store markeder er 
enorm - også på hjemmemarkedet . Danske 
indholdsproducenter er oppe imod uden-
landske konkurrenter, der har tifoldige 
budgetter til produktion og distribution . 

• Kampen om kompetencer er stærk . De 
digitale visuelle industrier konkurrerer både 
nationalt og internationalt om de dygtigste 
medarbejdere – eller bare medarbejdere i 
det hele taget, som det f .eks . er tilfældet for 
softwareudvikling .

• Mange virksomheder er i deres første år 
mere fokuserede på kunstneriske projek-
ter frem for drift af en startup, og derfor er 
markedskompetencer ofte undervurderede i 
forretningsplaner og investeringsbudgetter . 

• På XR siden er værdikæden stadig under de-
finition, og adgangen til forbrugermarkedet 
endnu ved at blive defineret .

• Adgang til teknologi og nye teknologiske 
kompetencer kræver investeringer, hvilket 
kan være en udfordring for mindre virksom-
heder . 

1.2 AFGRÆNSNING AF BRANCHER: 
SPIL, FILM, TV, ANIMATION, XR OG 
MUSIK

Branchernes virksomheder er kendetegnet 
ved at have særegne slutproduktioner (hhv . ani-
mation, spillefilm/TV-serier/dokumentarfilm, 
computerspil, musik og interaktive værker) . 
Samtidig er de i stigende grad tæt forbund-
ne i kraft af både anvendelse af teknologier 
på tværs af brancherne og af udviklingen af 
tværgående slutprodukter under betegnelser-
ne cross media og whole world story telling . 
Endelig akkumuleres immateriel kapital såsom 
ekspertise, kundeindsigt, virksomhedskul-
tur, brandværdi og portefølje tænkning i en 
immateriel rettighed, som kan overføres til 
andre industrier . Vision Denmark og partner-
ne bag ansøgningen arbejder derfor med alle 
disse brancher samt cross media/whole world 
story telling samlet under overskriften Vision 
Denmark .

FIGUR 1: BRANCHERNE OG DERES INDBYRDES SAMMENHÆNGE

DIGITALE TEKNOLOGIER

WHOLE WORLD STORYTELLING

ANIMATIONMUSIK SPIL FILM/TV XR
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1.2.1 INDUSTRIENS MEDLEMMER OG 
OUTREACH I VÆRDIKÆDEN

Kernen, eller den direkte industri, er Intellec-
tual Property (IP) skabende virksomheder som 
f .eks . filmproducenter, spiludviklere, skabere 
af interaktive produktioner og musik- og sangs-
krivere . De er hovedfokus for Vision Denmarks 
klyngeaktiviteter .

Rundt om de IP-skabende virksomheder ligger 
en indirekte industri i form af en værdikæde 
bestående af virksomheder, der arbejder på 
andres IP-rettigheder og virksomheder, der 
understøtter, anvender og / eller distribuerer 
audiovisuelle og interaktive produktioner . 
For at styrke brancherne optimalt er det vigtigt, 
at klyngen også arbejder både downstream og 
upstream i værdikæden . Særligt fordi den ind-
byrdes afhængighed undergår store forandrin-
ger i disse år med voksende indbyrdes afhæn-
gighed i mellem ydelser og produkter, dels op, 
ned og på tværs i værdikæden, dels i form af 
store forskydninger af, hvor den økonomiske 
værdiskabelse ligger . 

Downstream har den digitale visuelle indu-
stri et stort forbrug i andre erhverv . Særligt 
inden for film- og TV-produktion findes en lang 
række underleverandører, fra udstyr, locations, 
transport, ophold og forplejning, sceneopbyg-
ning, kostumer, frisører, kosmetologer mv . 

Markedskravene giver øget kompleksitet i 
kreativitet, digital kvalitet, produktionshastig-
hed og distributionsmåder . Derfor er der i alle 
brancherne et voksende forbrug hos teknologi-
ske leverandører, fx softwareudviklere som det 
danske SIRENIX, en teknologivirksomhed, der 
udvikler værktøjer til kreative indholdsskabere, 
eller hardware som Rokokos Motion Capture 
Suits, VR-briller/Oculus osv .  
I den forbindelse sker der en udveksling på 
tværs af brancher, hvor f .eks . nye teknologier 
udviklet under produktion af spil, animation 
og XR overføres til film-produktion som for 
eksempel Unity Technologies realtime game 
engine . Det betyder, at denne værdikæde øges 
endnu mere med postproduktion & VFX, 3-d 
programmører og nye virtuelle produktions-
metoder . 

FIGUR 2: DEN DIGITALE VISUELLE INDUSTRIS VÆRDIKÆDE 
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Også upstream er der sket en markant udvik-
ling inden for industrien . Udover de klassiske 
slutprodukter som enten er en spillefilm eller 
en TV-serie, et spil eller en animationsfilm, 
kan digitale visuelle indholdsproducenter nu 
lave større og mindre produktioner, der indgår 
i et langt bredere udvalg af slutprodukter . For 
eksempel er danske SYBOs mobilspil Subway 
Surfer – verdens mest downloadede mobilspil 
– blevet til en animationsserie, Nordisk Films 
og Bille Augusts Lykke-Per udkom både som 
spillefilm og TV-serie, og LEGO producerer i 
dag integrerede universer på tværs af fysi-
ske klodser, spil, video og apps . Spil, film, TV, 
animation og XR anvendes i formidling i alt fra 
oplysningsfilm, reklame, kommunikation, læ-
ring og andre anvendelsesorienterede produk-
ter som følge af den øgede digitalisering, større 
udvalg af platforme og internationalisering . 
Derudover betyder øget anvendelse af digitale 
visuelle virksomheders løsninger og kompe-
tencer i andre erhverv et øget samarbejde med 
og forbrug hos andre erhverv, fx har Khora 
udviklet en virtuel robot i et virtuelt rum til at 
styre en fysisk robot på et samlebånd . Andre 
eksempler findes inden for design, arkitektur, 
ingeniører og mange andre erhverv . Endelig 
er nye kreative ideer med til at drive udvikling, 
fx inden for ny teknologi, som Rokoko og Unity 
Technologies er gode eksempler på .  

I musikindustrien sker en tilsvarende udvik-
ling i værdikæden . Kommerciel musik er i 
høj grad et visuelt produkt, hvor der arbejdes 
med visuelt indhold på mange fronter . Det 
gælder musikvideoer til streaming og til vlogs, 
visuelt indhold til streamingtjenester, visuelle 
effekter til live-shows og meget mere . Musik 
indgår også som understøttende element i 
andre indholdsprodukter, hvor retten til brug 
af musikken licenseres til f .eks . reklamer, film 
og TV-serier, computerspil, produktlancerin-
ger, modeshows, shopping, restaurationer osv . 
Musik bidrager således til at skabe attraktivitet 
og brandkapital på tværs af hele erhvervslivet 
og indgår i en værdikæde, der rækker langt ud 
over musikindustrien selv . 

ØKONOMISK VÆRDISKABELSE  
I VÆRDIKÆDEN
I forlængelse af øget kompleksitet i produk-
tionsværdikæden sker der også markante 
forandringer og forrykninger i, hvor i kæden 
de største finansielle værdier skabes . Disse 
forrykninger skyldes i særlig grad nye disrup-
tive teknologier til produktion, distribution, 
audience engagement og monetization .10

For eksempel muliggør nye digitale teknologier 
Virtual Scouting, hvor historiske, utilgængelige 
og ikke-eksisterende lokationer og såmænd 
også helt almindelige kulisser ’bygges’ digi-
talt forud for de egentlige optagelser . Disse 
virtuelle lokationer bruges f .eks . til at teste 
lyssætning og kameravinkler forud for live-op-
tagelserne, som baggrund for green screen 
optagelser og / eller i forbindelse med juste-
ringer på virtual effects i post-produktionen . 
Udover ændringer i arbejdsflows betyder det 
også, at større eller mindre andele af produkti-
onsomkostningerne, og dermed virksomheder-
nes indtjening, flyttes fra filmproducenter til 
underleverandører . 

Hvad angår distribution, er de klassiske distri-
butører indenfor film og TV, såsom biografer og 
TV-kanaler, udsat for en voldsom konkurrence 
fra nye digitale streamingtjeneste, som Netflix . 
Det betyder på den ene side, at der er flere 
mulige aftagere af film, og på den anden side, 
at der er en stærk tendens til, at forretnings-
modellerne tilgodeser de nye distributører og 
broadcastere frem for indholdsproducenterne, 
når det kommer til rettigheder og indtjening . 
Musikselskaber og skabere af musik kan nikke 
genkendende til denne udvikling . 

VR PROJEKT · TAW
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10 Pierre-Jean Benghozi, Elisa Salvador & Jean-Paul Simon: Facing Disruption_The Cinema Value Chain in the Digital Age .  
 In: International Journal of Arts Management October 2019

Fotograf:  
Andreas Bang Kirkegaard 
The Animation Workshop 
– VIA University College
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En tilsvarende bevægelse har længe været 
undervejs indenfor computerspil, hvor en 
stærk markedsdominans blandt et begrænset 
antal distributører som Apple, Google, Steam, 
Nintendo, Sony (Playstation) og Microsoft 
(Xbox) har kunnet tage høje andele af indtæg-
terne . Nye digitale udviklinger, der muliggør 
cloud-baseret streaming og multiplatform kod-
ning af computerspil, så spil kan spilles uden 
download og på tværs af devices, kan enten 
forstærke eller bløde denne fordeling op . 

Den globale og stærke konkurrence øger 
vigtigheden af at holde sit publikum engage-
ret samt at diversificere sine indtægtskilder 
via forskellige former for monetization . Ejere 
af indholdsproducerende virksomheder skal 
virkelig kende deres målgrupper . Det distribu-
erende led kan være interesseret i at licensere 
iværksætterens IP både på grund af indholdets 
brandværdi og de brugerinformationer, der 
er relateret til dem . For eksempel er referen-
cedata, der viser, hvor vellykket programmet 
har været i forskellige konkurrencemiljøer og 
på forskellige TV-kanaler, lige så vigtige som 
beskrivelsen af programmets indhold og pro-
duktionsmetode, når man sælger formater til 
TV-programmer . Disse referencedata reduce-
rer købers risiko betydeligt . 

Audience engagement sker bl .a . indirekte 
ved kampagner og fællesskaber på sociale 
medier eller direkte ved udvikling af interaktive 
produktioner, cross platform produkter (både 
digitale og analoge) eller seriel udvikling af 
spil . Monetization udbredes fra klassisk salg af 
biografbilletter, TV-programmer, computerspil, 
interaktive installationer og musik, over salg 
af (licenser til) merchandise og andre fysiske 
produkter, til in-app purchases ved spil, salg af 
lydspor, og videre til udvikling af cross platform 
produkter . 

Fælles for de beskrevne markedstrends er at 
der kommer en række andre forretningsak-
tører på banen, som i et synergiforhold med 
indholdsproducenterne, både øger indtjenings-
mulighederne for de enkelte produkter og 
skubber en stor del af indtjeningen fra ind-
holdsproducenter til andre virksomheder . For 
at Danmark skal udnytte det fulde potentiale af 
vores digitale visuelle brancher, er det derfor 
vigtigt, at Vision Denmark klyngen både ar-
bejder direkte med indholdsproducenterne og 
virksomheder både downstream og upstream i 
værdikæden . 

Ghost Ship Games er en spilvirksomhed, 
der har haft stor succes med spillet ”Deep 
Rock Galactic”, som har solgt over en 
million eksemplarer . Spillet er både unikt 
på grund af det originale koncept (fire 
dværge der sammen graver efter guld i 
rummet) og på grund af spillets særli-
ge teknologi, hvor banerne produceres 
tilfældigt styret af en algoritme, hvilket 
er den første af sin slags på verdensmar-
kedet . 

Foruden ny teknologi udvikler selskabet 
også nye spil i tæt samarbejde med deres 
vigtigste interessenter: spilleren . Vha . 
såkaldt early access får spillerne adgang 
til spillet, før det er færdigudviklet . 
Hermed får Ghost Ship Games forslag til 
forbedringer og opbygger en fanskare, før 
spillet er udgivet .

CASE: GHOST SHIP GAMES 
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1.3 MÅLGRUPPE 

Målgruppen for Vision Denmarks klyngeindsats 
opdeles og prioriteres som følgende: 

PRIMÆR MÅLGRUPPE 
• Den direkte industri: IP- og indholdsprodu-

cerende mikro, små og mellemstore virk-
somheder inkl . iværksættere indenfor spil, 
film, TV, animation og XR samt musik . 

• Den indirekte industri: Mikro, små og mel-
lemstore virksomheder, inkl . iværksættere 
fra andre led i værdikæden, der kan bidrage 
til at øge innovation eller udbytte af innovati-
on i den primære målgruppe  

De IP- og indholdsproducerende virksomheder 
udgør den absolut vigtigste målgruppe for Visi-
on Denmarks klyngeindsats . Disse virksomhe-
der består af få større vækstvirksomheder, en 
stor andel SMV’er og en lang række mikrovirk-
somheder og iværksættere . 

Vision Denmark er etableret af stærke virk-
somheder og aktører for netop at fremme de 
IP- og indholdsproducerende virksomheder 
som branche . Virksomheder fra de øvrige led i 
værdikæden indgår i Vision Denmarks mål-
gruppe i det omfang, de kan siges at bidrage til 
innovation eller udbytte af innovation blandt de 
IP- og indholdsproducerende virksomheder . I 
de tilfælde, hvor deres teknologier, produkter 
eller ydelser ikke bidrager til formålet, vil de i 
stedet ofte være i målgruppen for andre klyn-
geindsatser . 

SEKUNDÆR MÅLGRUPPE
Den direkte industris grad og udbytte af inno-
vation kan styrkes yderligere ved at arbejde 
med, hvordan virksomhederne i højere grad 
kan være med til skabe at innovative løsninger, 
der kan udbredes til flere virksomheder, og til 
at arbejde mere fokuseret med innovation som 
middel til at øge skalerbarhed af / kapitalise-
ring på egne værker .

Derfor er klyngens sekundære målgruppe:

• Videninstitutioner, særligt videregående 
uddannelser indenfor såvel Uddannelses- 
og Forskningsministeriets område som 
Kulturministeriet samt GTSer . 

Samarbejde med videninstitutioner er vigtigt 
for Vision Denmark . Som det fremgår af Kapitel 
2 om klyngens aktiviteter er klyngens virksom-
heder i dag langt over gennemsnittet, hvad 
angår innovation og samarbejder og på lands-
gennemsnittet, når det kommer til samarbejde 
med videninstitutioner . Undersøgelsen viser 
dog også, at reelt samarbejde med videnin-
stitutioner er meget begrænset . De brancher, 
der er mest positive, er XR og animation, der 
dels har en højere grad af erfaring, dels har 
produkter og teknologier, der passer godt ind i 
de erhvervsrettede F&U støtteprogrammer . 

Det er derfor særligt vigtigt at få inddraget 
videninstitutioner i klyngeindsatsen . Både for 
at få skabt større synlighed for videninstituti-
oner blandt virksomhederne og for at få øget 
forskningsmiljøernes fokus på virksomheder-
nes behov . 

Vision Denmark udvider i første omgang 
klynge-partnerkredsen med Aalborg Univer-
sitet, Københavns Universitet og den private 
uddannelsesinstitution Truemax . Derudover 
indgår vi strategiske samarbejdsaftaler med 
en række andre videninstitutioner med henblik 
på samarbejder og evt . senere inddragelse i 
klyngepartnerskabet . 

TERTIÆR MÅLGRUPPE
• Store virksomheder
• Kulturinstitutioner og myndigheder
• Branche- og erhvervsfremmeaktører, her-

under andre klynger

De tertiære målgrupper er ikke klassiske mål-
grupper i den forstand, at det er en del af Vision 
Denmarks klyngeindsats at arbejde direkte for 
at forbedre vilkårene for hhv . store virksomhe-
der og branche- og erhvervsfremmeaktører . 
Men de er vigtige for, at Vision Denmark kan 
levere en klyngeindsats, der gør Danmark til et 
center of excellence i international målestok . 

Samarbejdet med de øvrige branche- og er-
hvervsfremmeaktører er vigtigt for at koordi-
nere med de øvrige aktører om, hvordan vores 
primære målgruppe får de bedst mulige tilbud 
hos dem og os, samt om at formidle bedst 
muligt i forhold til fælles målgrupper . Samar-
bejdet med de andre klynger kan særligt give 
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adgang til yderligere videninstitutioner udover 
klynge- og strategiske partnere .

Store virksomheder er ofte drivere i forhold til 
at drive brancheudviklinger frem . Den digitale 
visuelle branche er ingen undtagelse, dog kan 
vi tilføje kulturinstitutioner og myndigheder . 
Alle har de dels stor betydning som markan-
te aftager, der har råd og risikovillighed til at 
investere i innovativ formidling, der er med til 
at skabe markedet . Det gælder f .eks . DR, TV2, 
museer, uddannelsesinstitutioner og store 
virksomheder som LEGO og Mærsk . Dels som 
støtter til branchen, f .eks . i form af private 
fonde som Nordisk Film Fondens støttemulig-
heder til vækstlaget og offentligt finansierede 
institutioner som Dansk Filminstitut eller 
private fonde, der understøtter erhvervslivet, 
såsom Industriens Fond, Carlsberg Foundati-
on, Novo Nordisk Fonden (LIFE) . 

Endelig hører de store internationale distri-
butører og publishers (Apple, Tencent, Net-
flix osv .) samt investorer med i den tertiære 
målgruppe . 

1.4 VISION DENMARKS PLACERING I 
INNOVATIONS- OG ERHVERVS- 
FREMMESYSTEMET

En nyligt gennemført analyse fra IRIS Group11 
viser, at den digitale visuelle industri har en høj 
grad af innovation (se Bilag 11) . Derudover viser 
den, at mange af industriens virksomheder har 
en klar ambition om at blive mere innovative 
og professionalisere innovationsindsatsen . Det 
kan ske ved øget anvendelse af ny teknologi, 
større inddragelse af brugere og mere forma-
liserede processer for kreativ idéudvikling . En 
tredjedel af virksomhederne forventer øgede 
investeringer inden for kunstig intelligens og 
big data for at øge innovationen . 

Analysen viser samtidig, at visse af brancher-

ne i høj grad gør brug af de kulturorienterede 
erhvervsmidler, som f .eks . Filmstøtte fra Det 
Danske Filminstitut, som fokuserer på kultu-
relle og kunstneriske kvaliteter i uddelingspro-
cessen . Brancherne benytter sig til gengæld 
i meget begrænset omfang af de vækst- og 
innovationsorienterede støttemuligheder hos 
Innovations- og Vækstfonden, erhvervshuse 
og EU-programmer . Vision Denmarks har med 
egne analyser beregnet, at industriens virk-
somheder i 2019 samlet set kun har ca . 14 mio . 
kr . i investeringer fra Innovations- og Vækst-
fonden . Dette skal ses i sammenhæng med 
fondenes årlige budgetter til investeringer på 
hhv . 1,5 mia . kr . og 2,4 mia . kr . i 2019 . Klyngens 
virksomheder falder med deres kunstneriske 
produktioner ofte ved siden af de eksisterende 
kategorier eller har svært ved at se sig selv i 
dem . 

Den digitale visuelle industri er således i dag 
svagt repræsenteret i det nuværende innova-
tions- og erhvervsfremmesystem ift . finansie-
ring . Det skal Vision Denmark rette op på . 

For at understøtte de store innovationsambiti-
oner og hjælpe virksomhederne med at finde 
deres måder at samarbejde med videninstitu-
tioner, innovations- og erhvervsfremmeaktø-
rer og andre interessenter, orienterer Vision 
Denmark sig bredt i det samlede økosystem, 
samtidig med, at vi prioriterer relationerne ud 
fra den direkte relevans for virksomhedernes 
behov . Klyngen vil i særlig grad bygge bro 
mellem offentlige bevillinger finansiereret af 
Kulturministeriet og klyngens nye erhvervs- og 
innovationsrettede aktiviteter . Som et konkret 
eksempel er der indgået en strategisk samar-
bejdsaftale med Filmskolen, som er et centralt 
fyrtårn og videninstitution for kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed til klyngen .
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11 https://www .visiondenmark .dk/wp-content/uploads/2020/05/Innovation-og-innovationssamarbejde-i-den-digitale-visuelle-industri .pdf
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FIGUR 3: DEN DIGITALE VISUELLE INDUSTRIS ØKOSYSTEM
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Økosystemet for den digitale visuelle industri omfatter en lang række aktører, hvor bl .a . kulturinstitutioner og private ud-
dannelser er et særkende for denne industri . Figuren er ikke udtømmende .
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1.4.1 SAMMENHÆNG OG SAMAR-
BEJDE MED VIDENINSTITUTIONER, 
FORSKNINGSFAGLIGE OG TEKNOLO-
GISKE MILJØER

Som beskrevet tidligere er der stort potentiale 
for at styrke det gensidige kendskab mel-
lem videninstitutioner og virksomheder i den 
digitale visuelle industri endnu mere . Vision 
Denmark styrker dette ved at samle en kerne 
af videnmiljøer, der allerede har tæt kontakt til 
de digitale visuelle industrier og som fra start 
kan byde ind med konkrete aktiviteter inden-
for videndrevne aktiviteter . Dette giver Vision 
Denmark som klynge en hurtig genkendelighed 
blandt virksomhederne, som vi derefter kan 
bygge videre på med flere aktiviteter og flere 
videninstitutioner . 

Vi har gennemført en kortlægning af de danske 
videnmiljøer og prioriterer, hvilke institutioner, 
der indgår i som klyngepartnere i ansøgnings-
konsortiet, hvilke vi har indgået en strategisk 
samarbejdsaftale med m .h .p . at udvikle aktivi-
teter / inddrage i klyngen, og hvilke vi afventer 
at etablere nærmere samarbejde med . Prio-
riteringen er et udtryk for, at Vision Denmark 
ønsker at målrette vores aktiviteter i forhold 
til vores størrelse for størst mulig effekt af de 
statslige midler til klyngeindsats . 

Institution Rolle

The Animation Workshop / VIA University College Klyngepartner (nuværende)

Aalborg Universitet Klyngepartner (ny)

Københavns Universitet Klyngepartner (ny)

Truemax – Copenhagen Academy of Digital Arts Klyngepartner (ny)

Aarhus Universitet Strategisk partner

Den Danske Filmskole Strategisk partner

DTU Strategisk partner

IT Universitetet Strategisk partner

CBS Strategisk partner

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Strategisk partner

Erhvervsakademi Dania Strategisk partner

Den Europæiske filmhøjskole Strategisk partner
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1.4.2 SAMMENHÆNG OG SAMAR-
BEJDE MED ANDRE KLYNGEORGANI-
SATIONER OG ØVRIGE AKTØRER

På trods af den stadigt tydeligere profilering af 
de forskellige potentielle danske klynger har 
den digitale visuelle klynge en række naturlige 
samarbejdsflader med flere af de potentiel-
le andre klynger . Vision Denmark har derfor 
indgået samarbejdsaftaler med de klynger, 
hvor vi ser et tæt fagligt fællesskab i forhold 
til de kreative metoder og digitale teknologier, 
der i høj grad driver udviklingen i de digitale 
audiovisuelle brancher . 

Der er brug for øget samarbejde mellem 
klyngerne, da forbrugernes valg af produk-
ter i de kommende år kommer til at hænge 
endnu mere sammen . Den seneste tid har 
gjort virtuelle møder, hjemmearbejdsplad-
ser og oplevelser endnu mere relevant . Det 
minimerer rejser og er dermed klimavenligt, 
men kræver til gengæld et enormt energifor-
brug . Det skal den danske grønne energisek-
tor udnytte og på sigt kan klyngerne i fælles 
eksportfremtog skabe holistiske løsninger og 
tilbud til udenlandske kunder . På samme måde 
kan klyngerne levere produkter til hinanden . 
Animatorerne og 3d programmører kan levere 
avatarer til modeindustrien, så vi undgår så høj 
en grad af returforsendelser . De kan hjælpe 
robotindustrien med at bygge digital twins, og 
detailhandlen med at gøre e-handel mere in-
spirerende . Turismesektoren kan profitere fra 
danske film og TV-serier, der optages på lokale 
lokationer . Teknologi-klyngerne kan samarbej-
de om at udvikle nye teknologier og produkter 
til forbrugere, erhverv og samfund . 

Vision Denmark vil løbende afveje, om videntil-
førsel og udviklingsaktiviteter bedst sker i regi 
af egen klynge eller i samarbejde med andre 
klynger, og tilpasse aktivitetstyper til vores 
medlemsvirksomheders behov .

BRANCHEAKTØRER
Landskabet for brancheaktører i den digitale 
visuelle industri er båret både af deciderede, 
brancherettede erhvervs- og innovationsfrem-
meaktører og af aktører indenfor kultursekto-
ren . Vision Denmark har tætte bånd til begge 
og ser det som en vigtig del af vores opgave at 

bygge bro mellem kultur-, erhvervs- og inno-
vation/videnorienterede aktører . Som for viden-
institutioner skelner vi mellem klyngepartnere, 
strategiske partnere og aktører, som vi endnu 
ikke har indgået samarbejde med . 

Klyngepartnerskabet omfatter flere centrale 
brancheaktører og vidensinstitutioner, der til-
sammen dækker den digitale visuelle industri 
både fagligt og geografisk . Herudover tæller 
klyngepartnerskabet et netværk i musikindu-
strien, der fungerer som bindeled til de stra-
tegiske samarbejdspartnere indenfor musik i 
et fællesskab mellem DPA (Danske Populær 
Autorer), Musikforlæggerne og andre relevante 
organisationer . 

Strategiske partnere er udvalgt, fordi de sup-
plerer klyngepartnerskabet . Vision Denmark 
indgår i Digital Hub Denmarks strategi som 
createch / deep tech cluster og i Creative Den-
mark (tidl . Markedsføringskonsortiet for kre-
ative Erhverv) som medlem af deres advisory 
board . Producentrettigheder kan hjælpe med 
at belyse rettighedsudfordringer i forbindelse 
med industriens innovationer, hvilket er særligt 
relevant i forbindelse med cross media og 
whole world storytelling, hvor de immaterielle 
rettigheder går på tværs af brancher . 

FIGUR 4: SAMARBEJDE MED DE DANSKE KLYNGER
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Kulturaktører spiller en vigtig rolle for ud-
viklingen af de digitale visuelle brancher . 
Både som potentielle aftagere og som drivere 
indenfor den kunstneriske udviklingsvirksom-
hed, som eksempelvis med Esrum Kloster, der 
har udviklet en virtuel udgave af museet med 
VR-selskabet Khora .

Vision Denmark har ikke indgået partner-
skabsaftaler med kulturaktører i forhold til det 
nuværende partnerskab i klyngen, da de ofte 
har særlige og nicheorienterede specialer, som 
gør dem mere relevante at inddrage i udvikling 
og gennemførsel af aktiviteter, der er drevet 
af virksomhedernes behov, snarere end at 
have dem som generelle samarbejdspartnere . 

Klyngens partnere samarbejder således ad hoc 
baseret med disse . 

Vision Denmark og det øvrige partnerskab har 
tilsammen relationer til bl .a . følgende typer af 
kulturaktører: 

• Museer, fx Nationalmuseet
• Folkehøjskoler, fx Vallekilde
• Musikinstitutioner, spillesteder
• Festivaler, herunder Copenhagen Film 

Festivals
• Teatre 

 

Organisation Klyngepartner / Strategisk partner / dialog-

Filmby Aarhus / Den Vestdanske Filmpulje Klyngepartner

FilmFyn Klyngepartner

Producentforeningen Klyngepartner

DPA - Danske Populær Autorer Klyngepartner

Musikforlæggerne Strategisk partner

Producentrettigheder Danmark (filmret) Fast dialogpartner

Digital Hub Denmark Løbende dialog og samarbejde 

Creative Denmark Vision Denmark er medlem af  
Advisory Board
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Khora VR er en af Skandinaviens førende VR og AR 
produktionsstudier, der leverer produkter til en 
bred vifte af industrier . De er særligt specialise-
ret indenfor løsninger til Healthcare – hvor virtual 
reality f .eks . bruges til at behandle angst, flyskræk 
og audio-hallucinationer – og kunst- og kulturlivet – 
hvor Khoras produkter går hånd i hånd med musik, 
skuespil og scenografi på blandt andet Roskilde 
Festival og Østre Gasværk . Til Søfartsmuseet i 
Helsingør har Khora bragt museets tilblivelse til live, 
så de besøgende oplevede 100 års historie på tre 
minutter .

CASE: KHORA VR
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GENEREL ERHVERVSFREMME
En række af de særlige vilkår der gør sig 
gældende for brancherne betyder, at virksom-
hederne ofte har svært ved at finde sig til rette 
i de almindelige tilbud . Det gælder f .eks . en 
virksomhedsstruktur, der ofte er baseret på 
enkeltmandsvirksomheder eller ’mini-koncer-
ner’ af IP-holdende virksomheder, produktty-
per med meget høje udviklingsomkostninger 
og meget lave marginalomkostninger ved de 
følgende kopier, samt forretningsmodeller, 
hvor værditilvæksten skal bygges på (serielle) 
enkeltproduktioner snarere end skalerbare 
reproduktioner af fysiske prototyper .
Samarbejde med det generelle erhvervsfrem-
mesystem er derfor vigtigt for at 

• Sikre at brancherne får den bedst muli-
ge adgang til tilbuddene i det generelle 
erhvervsfremmesystem, både i form af 1:1 
vejledning og i de til en hver tid aktuelle 
programmer som SMV Digital, Cirkulær 
økonomi SMV, akuttilbud som corona-hjæl-
pepakker etc . 

• Sikre adgang til de indirekte industrier: Som 
beskrevet udgør de indirekte industrier en 
vigtig faktor for innovation og værdiskabelse 
i de direkte industrier . Hvor Vision Denmark 
og partnere har en stærk kontaktflade i den 
direkte industri, har vi behov for både at 
trække på de andre klynger og erhvervshu-
senes kontaktflade i forhold til den indirekte 
industri .

• Udvikle nye tilbud målrettet / inkluderende 
den digitale visuelle industri . 

Ved at indgå samarbejde med erhvervshuse 
får klyngen både bedre mulighed for gensidige 
henvisninger og formidling af vores respek-
tive aktiviteter samt for at indgå i dialog med 
erhvervshusene om hvordan de forskellige 
programmer kan bruges for vores målgruppe .

Med udgangspunkt i kontaktfladerne hos part-
nerskabet bag Innovationskraft-klyngeindsat-
sen og den kvalificerede virksomhedsliste har 
Vision Denmark et godt overblik over virksom-
hedslandskabet hos den direkte industri .
I første omgang har vi prioriteret at indgå sam-
arbejdsaftaler med: 

• Copenhagen Capacity
• Erhvervshus Midtjylland

• Erhvervshus Hovedstaden
• Erhvervshus Fyn
• Erhvervshus Sjælland

Copenhagen Capacity er valgt med udgangs-
punkt i deres særlige strategi for tiltrækning 
af internationalt talent, især inden for spil-
branchen og XR . Strategien er udviklet i tæt 
samarbejde med Interactive Denmark, som er 
fusioneret til en del af Vision Denmark klyngen .

Erhvervshus Midtjylland og Erhvervshus Ho-
vedstaden er prioriteret pga . en høj repræsen-
tation af relevante virksomheder i den digitale 
visuelle industri i disse regioner . 

Erhvervshus Fyn er prioriteret, fordi særligt 
filmproduktion er et prioriteret erhvervsom-
råde på Fyn med stærk lokal opbakning fra de 
fynske kommuner . 

Erhvervshus Sjælland er prioriteret, fordi der 
via Erhvervshuset kan etableres samarbejde 
vækstfabrikkerne på Sjælland og i hovedstads-
området, herunder Lydens Hus, som kan være 
relevante samarbejdspartnere på sigt . 
Erhvervshus Nordjylland har en stærk relation 
til Aalborg Universitet, hvorfor dialogen drives 
ad denne kanal i forbindelse med etablering af 
Aalborg Universitet som ny klyngepartner . 
I forhold til Erhvervshus Syddanmark og 

Erhvervshus Bornholm er der tale om områ-
der med relativt få virksomheder i industrien, 
hvorfor vi har valgt først at kontakte dem, når 
klyngeindsatsen er godkendt . Derudover en-
gagerer Vision Denmark sig i EU-DK Support-
netværket og ser frem til at samarbejde med 
Enterprise Europe Network og de regionale 
Bruxelles-kontorer . Støtteerklæringer fra de to 
sidstnævnte er vedlagt i Bilag 10 .

ANIMATION ACRES OF PINE · TAW
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”Acres of Pine (2020)”  
af Jennifer Alice Wright  
The Animation Workshop 
– VIA University College
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I forhold til den kommunale indsats arbejder 
Vision Denmark og partnerne primært sam-
men med kommunerne om at sikre inkubati-
onsmiljøer for iværksættere og udviklingsmil-
jøer for særlige regionale styrkepositioner . Det 
gælder særligt The Animation Workshop/VIA, 
Filmby Aarhus og FilmFyn og Vision Denmark . 
Partnerne har samarbejder med: 

• Aarhus Kommune i forbindelse med Filmby 
Aarhus, Ideas Lab mv . og de jyske kommu-
ner, Frederikshavn, Hjørring, Holstebro, 
Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, 
Syddjurs, Viborg og Aarhus, i regi af Den 
Vestdanske Filmpulje .

• Viborg Kommune i forbindelse med anima-
tionsmiljøet i Viborg og byens animations-
strategi .

• De fynske kommuner, Assens, 
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, 
Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og 
Ærø, i forbindelse med FilmFyn 

• Københavns Kommune i forbindelse med 
hovedstadsområdets filmkommission “Film 
Greater Copenhagen”, og tidligere Interacti-
ve Denmark og Filmværkstedet KBH .

FINANSIERING
Finansiering af innovationsaktiviteter og vækst 
er afgørende for alle brancher, også den digita-
le visuelle og interaktive . Fælles for industrien 
er, at der er høje omkostninger og dermed et 
stort kapital- og investeringsbehov, i produk-
tionen af nye film, TV-serie, spil, interaktiv 
installation og musikudgivelse . Efterfølgende 
kopier er, hvis det er relevant, meget billige at 
lave . Og så er er der varierende omkostninger 
ved distribution og markedsføring i de helt 
specielle forretningsmuligheder indenfor in-
dustrien . Investorer har en forkærlighed for at 
investere på tidspunkter, hvor den værste risiko 
er overstået, dvs . jo tættere på markedsføring 
jo bedre . Det betyder, at det er endog meget 
svært at finde risikovillige investorer til selve 
udviklingen af de digitale visuelle produktioner . 
Finansieringen af branchen er derfor afhængig 
af, at der kan findes midler til den dyre udvik-
ling af produktioner, der ikke er reproducer-
bare . Dette klares dels ved at ’bootstrappe’ 
(ekstrem minimering af udviklings- og leveom-
kostninger), hvilket forlænger produktionstid 
og kan begrænse kvaliteten af produkterne . 

Dels ved at arbejde som underleverandør for 
andre (work for hire), hvilket forlænger og giver 
en risiko for mistet fokus . 

Samtidig er især mindre virksomheder af-
hængige af ekstern finansiering, hvis de skal 
involvere sig i længerevarende innovationspro-
jekter, som kræver ressourcer, likviditet mv . 
Ifølge analysen af IRIS Group mangler mange 
virksomheder i den digitale visuelle industri 
kendskab til ordninger, der finansierer inno-
vationsaktiviteter, fx under Innovationsfonden . 
Det er især virksomheder inden for film, TV, 
reklame og animation, der har et beskedent 
kendskab til disse ordninger (se Bilag 11) .

Der findes if . IRIS Group næppe en enkelt 
forklaring på resultaterne, men interviewene 
peger i retning af, at følgende forhold gør sig 
gældende i en del virksomheder (jf . rapporten 
s . 43-44):

• Den meget opgaverelaterede innovation og 
fraværet af udviklingsenheder gør det svært 
at forene innovation med længerevarende 
ansøgningsprocesser .

• Den digitale visuelle klynge er ikke et 
prioriteret område i den nationale innovati-
onspolitik . Området har ikke været omfattet 
af innovationsnetværksordningen, og fx In-
novationsfondens seks investeringsområder 
dækker kun i begrænset omfang klyngens 
innovationsaktiviteter . 

• De branchespecifikke ordninger under Det 
Danske Filminstitut støtter alle produktion i 
en eller anden form . Der findes ikke ordnin-
ger, som støtter udvikling uden en produk-
tion som endemål . Det sætter grænser for, 
hvor eksperimenterende og åbne projekter 
kan være .

• Inden for XR og spil er virksomhederne ofte 
afhængige af en kombination af projektmid-
ler og risikovillig ejerkapital . Fraværet af et 
investormiljø kan forklare nogle af svarene, 
da virksomhederne dermed oplever endnu 
større udfordringer ved at få dækket udvik-
lingsomkostninger .
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Vision Denmark lægger derfor stor vægt på god 
kontakt med de forskellige kilder til finansie-
ring, både inden for innovationssamarbejder 
mellem virksomheder og videninstitutioner og 
i forhold til den kunstneriske udviklingsvirk-
somhed . 

Dette har vi bl .a . i form af: 

• Løbende dialog og fælles informationsakti-
viteter med Innovationsfonden, hvilket bl .a . 
har været medvirkende til, at de har udpeget 
en særlig kontaktperson i InnoBooster- 
ordningen for ansøgninger for den digitale 
visuelle industri .

• Løbende dialog og fælles informationsakti-
vitet med Vækstfonden .

• Løbende dialog og fælles informationsaktivi-
teter med Det Danske Filminstitut om såvel 
de danske programmer som Spilordningen 
og filmstøtte som de europæiske program-
mer under Creative Europe .

• Nyt medlemskab af EU-DK Support netvær-
ket, dels for at kunne følge udviklingen i den 
nye generation af programmer, der bliver 
lanceret fra 2021, dels for at kunne styrke 
relationerne til de regionale Bruxelles-kon-
torer og forskerstøttefunktioner på uni-
versiteter, GTS’er og professionshøjskoler, 
da disse ofte udgør en stærk indgang til 
relevante videnmiljøer . 

• Udvikling af et investormiljø i Danmark, især 
inden for spil og ny teknologi, som kan sup-
plere fondene . Blandt de større investorer 
og publishers tæller internationale spilud-
givere som Tencent, Nintendo, Microsoft og 
LEGO Ventures .

1.5 VISION DENMARKS BIDRAG TIL 
SAMMENHÆNG I DEN OFFENTLIGE 
ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREM-
MEINDSATS

Modsat andre klynger og industrier har den 
digitale visuelle industri hidtil kun i begrænset 
omfang været omfattet af statslige klynge- og 
netværksprogrammer, dvs . programmer, der 
har til formål at fremme innovationssamar-
bejde og netværk på tværs af virksomheder 
og videninstitutioner . Kun animationsområdet 
har tidligere været omfattet af Innovations-
netværksordningen under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet med Animation Hub i 
Viborg .

Vision Denmarks bidrag til sammenhængen i 
den offentlige erhvervs- og innovationsfrem-
meindsats er:

• Den digitale visuelle klynge er en klynge 
med betydelig vækst og som i de kommende 
år forventes stor vækst i den globale efter-
spørgsel på alle fagområder .11 Det gør det 
relevant at tænke klyngen ind i den nationale 
erhvervs- og innovationsfremmeindsats .

• Der er et stærkt grundlag for at løfte den vi-
denbaserede innovation i klyngen – virksom-
hederne ønsker det og der stort potentiale 
for øget anvendelse af ny teknologi og for at 
skabe innovation i krydsfelterne mellem de 
forskellige fagområder .

• Der er en række barrierer for øget innovati-
on og vidensamarbejde som skal nedbrydes . 

11 Se Højbjerre, Brauer og Schultz (2019): ”Danmarks visuelle digitale industri – den samfundsøkonomiske betydning”

Kapitel I · Placering i økosystemet

Danske byggepladser er ikke omfattet af regeringens forbud 
mod at samles flere end 10 personer . Og på flere pladser arbej-
der mere end 600 håndværkere samme sted . For at forebygge, 
at byggepladserne bliver corona-fælder, har Rambøll lanceret 
et gratis computerspil til håndværkerne, som skal lære dem, 
hvordan de undgår at blive smittet med coronavirus .

Appen er udviklet af det digitale udviklingsselskab Kanda og 
fører håndværkeren gennem scenarier på den virtuelle byg-
geplads, hvor der skal tages stilling til hensynsfuld og sikker 
adfærd, så man ikke udsætter sig selv eller andre for smitte .

CASE: RAMBØLL
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Vision Denmark er efterspurgt af industriens 
medlemmer . Mere end 87 pct . af virksomhe-
derne svarer i IRIS Groups survey, at de i høj 
eller nogen grad ser en rolle for Vision Den-
mark . Det afspejler en bred efterspørgsel efter 
klynge- og netværksydelser .

Vision Denmark og klyngens partnere har en 
stor mulighed for at bidrage til den nationa-
le innovations- og erhvervsfremmestrategi, 
herunder ved:

• Vision Denmark og partnere kan være den 
samlende funktion i innovations- og er-
hvervsfremmesystemet, når det gælder  
den digitale visuelle industri . 

• Vision Denmark og partnere har overblikket 
over det samlede økosystem, som udover 
de klassiske innovations- og erhvervs-
fremmeaktører, finansieringskilder og 
virksomheder i værdikæden også omfatter 
vidensinstutioner, uddannelsestilbud samt 
kulturinstitutioner . 

• Vision Denmark og partnere kan hjælpe 
virksomheder til at opbygge netværk til 
forskere og andre virksomheder samt at 
gøre bedre brug af innovationsfremmepro-
grammer .

• Vision Denmark og partnere kan matche 
virksomheder og internationale investorer – 
og måske bidrage til at opbygge et stærkere 
økosystem for finansiering af innovation . 

• Klyngen kan evt . finansiere miniprojekter, 
som udbydes under Innovationsnetværkene 
for at øge samarbejde . IRIS Groups analyse 
har dokumenteret, at innovation i klyngen 
foregår på en måde, hvor det er vigtigt med 
en smidig og fleksibel adgang til finansie-
ring .

• Vision Denmark og partnere spiller en 
vigtig rolle i at kommunikere og synliggøre 
klyngens kompetencer – både internationalt 
og i forhold til andre industrier og offentlige 
institutioner .

ARTWORK FRA ”SCANDINAVIAN STAR”

Vision Denmark er efterspurgt 
af industriens medlemmer. 

Mere end 87 pct. af virksomhe-
derne svarer i IRIS Groups  

survey, at de i høj eller nogen 
grad ser en rolle for  

Vision Denmark.

Kapitel I · Placering i økosystemet

Kreditering:  
Nordisk Film, Danish 
Documentary, Tumble-
head Animation Studio .
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KAPITEL II
AKTIVITETERNES KVALITET  
OG EGNETHED
Vision Denmark klyngens aktiviteter er bygget op om 
klyngens vision og mål samt de strategiske indsats-
områder fra klyngeprogrammet, herunder digital 
og bæredygtig omstilling. I det følgende gennemgås 
klyngens vision og mål, klyngens virksomheders ud-
gangspunkt for innovation, konkrete aktiviteter samt 
klyngens KPIer.

THE DANISH GIRL  UNIVERSAL & WORKING TITLE

Kapitel II · Aktiviteternes kvalitet og egnethed
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2.1 STRATEGI OG MÅL

2.1.1 VISION, FORMÅL OG MÅL

Vision Denmark har som vision, at Danmark 
bliver et kraftcenter for teknologiske visuel-
le oplevelser, fortællinger og produkter – et 
Center of Digital Excellence . Vision Denmarks 
mission er, at den danske digitale visuelle 
industri

• efterspørges af forbrugere og erhverv i hele 
verden som leverandør af de bedste oplevel-
ser, fortællinger og produkter

• efterspørges af erhvervslivet og det offentli-
ge i forhold til at levere kompetencer, løsnin-
ger og services til den digitale omstilling

• har kapacitet og kompetencer, som gør det 
muligt at imødekomme efterspørgslen  

Som pejlemærke for, at vi lykkes med dette har 
vi opsat 5 langsigtede effektmål for klyngens 
arbejde frem til 2025 (opgjort ift . 2018) .

• I alt 7 .500 jobs i kernevirksomhederne,  
heraf 2 .500 nye 

• 10 mia . kr . i samlet omsætning  
i kernevirksomhederne 

• Sikre en kompetenceforsyning der  
udvikler 3 .000 nye talenter

• Etablere Danmark som testland for  
nye fortællinger og teknologier

(For et samlet overblik over Vision Denmarks 
effektkæde, se Bilag 6)

Vision Denmark vil i samarbejdet mellem  
klyngens medlemmer, videninstitutioner og 
lokale centre: 

• Arbejde for et økosystem, hvor investeringer 
i forskning og uddannelse understøtter virk-
somhedernes vækst og kompetencebehov .

• Accelerere spil, film, TV, animation, XR og 
musik-virksomheders vækst gennem be-
hovsdrevne tilbud og aktiviteter .

• Medvirke til at sikre forskningsfunderet tek-
nologisk og forretningsorienteret innovation 
i danske virksomheder indenfor spil, film, 
TV, animation, XR og musik .

• Tilbyde ydelser til spil, film, TV, animation 
og XR-virksomheder gennem en stærk 
lokal tilstedeværelse, der leveres i et tæt 
samarbejde mellem organisationer med 
lokale styrkepositioner, erhvervsfremme og 
vidensmiljøer .

• Arbejde for at sikre kompetencer og tiltræk-
ke talent på alle uddannelsesniveauer til 
danske spil,film, TV, animation og XR-virk-
somheder .

• Understøtte tiltrækning af finansiering  
til virksomhedernes innovation og vækst .

• Synliggøre klyngens betydning for en  
bæredygtig samfundsudvikling .

• Sikre internationalisering af økosystemet 
gennem eksportaktiviteter, projekter med 
andre klynger og samarbejde med aktører 
der markedsfører dansk kreativt DNA .

I det følgende vil klyngens virksomheders inno-
vationsgrad og -forståelse blive gennemgået . 

Vision Denmark har som  
vision, at Danmark bliver et 
kraftcenter for teknologiske  

visuelle oplevelser,  
fortællinger og produkter 

Kapitel II · Aktiviteternes kvalitet og egnethed

 ANIMATIONSSELSKABET SUN CREATURE        
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2.1.2 INNOVATIONSBEGREB  
OG -BEHOV

De danske brancher indenfor spil, film, TV, 
animation og XR står i disse år over for mar-
kante teknologiske omstillinger, som betyder, 
at de beslutninger der i dag træffes omkring 
arbejdsprocesser og teknologier, definerer 
branchernes og Danmarks konkurrencepo-
sition om 10-15 år . Det gælder i forhold til de 
kunstneriske og kreative udtryk, der giver de 
danske produktioner deres særkender og ska-
ber den økonomiske værdi både i den direkte 
og i den indirekte industri . Det gælder i forhold 
til den lynende udvikling indenfor digitalt drev-
ne forretningsmodeller . Og det gælder mulig-
heden for at både direkte og indirekte industri 
som f .eks . danske udviklere og udbydere af 
teknologiske løsninger kan sælge både til det 
danske og det internationale marked . 

INNOVATIONSBEGREB
For at styrke produktivitet og konkurrence i 
den digitale audiovisuelle industri er det derfor 
vigtigt, at Vision Denmark og de øvrige partne-
re i klyngen arbejder ud fra et innova¬tionsbe-
greb, der tager højde for industriens særken-
der: At innovation i denne industri i tilgift til 
teknologisk F&U og markedsmæssig transfor-
mation har en kobling til de kreative processer 
i den kunstneriske udviklingsvirksomhed, der 
er bærende i branchens lø¬bende udvikling af 
audiovisuelle og interaktive fortællinger . 

Innovationen kan blive udfoldet på alle led i 
værdikæden: fra udvikling af underliggende 
teknologier over anvendelse af disse i udvikling 
af nye kunstneriske udtryksformer og pro-
duktioner til nye modeller for distribution og 
indtjening .

FIGUR 5 · INNOVATION I DEN DIGITALE VISUELLE INDUSTRI

”De danske brancher indenfor 
spil, film, TV, animation og XR 

står i disse år over for markan-
te teknologiske omstillinger, 

som betyder, at de beslutninger, 
der i dag træffes omkring ar-

bejdsprocesser  
og teknologier, definerer  

branchernes og Danmarks  
konkurrenceposition om 

10-15 år.” 
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KUNSTNERISK 
UDVIKLINGSVIRKSOMHED

TEKNOLOGISK FORSKNING
OG UDVIKLING

FORRETNINGSMÆSSIG
TRANSFORMATION

INNOVATION

Allan Hansen, adm . direktør i Nordisk Film
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UDGANGSPUNKTET
Den digitale visuelle industri har en høj inno-
vationsgrad indenfor alle tre elementer . I den 
tidligere omtalte IRIS Group innovationsanalyse 
angiver over 85 % af virksomhederne, at de i 
perioden 2017-2019 har introduceret mindst én 
innovation . Det gælder særligt introduktion af 
nye produkter eller koncepter med 70 %, mens 
også introduktion af nye forretningsmodeller, 
produktionsmetoder og organisationsformer 
ligger højt med omkring 65 % . De 85 % er væ-
sentligt højere end erhvervslivet generelt, der 
ligger på 53 % . Den høje innovationsgrad går i 
IRIS analysen igen i alle virksomhedsstørrelser 
og alle brancher (inkl . reklame, der i analysen 
er trukket ud som selvstændigt område), men 
stiger med virksomhedens størrelse og er 
højest indenfor XR (se Bilag 11) . 

Blandt virksomhedernes motivationsfaktorer 
for at bedrive innovationer er følgende top tre: 

1 . At skabe produkter, formater og koncepter, 
der er unikke for markedet (71%)

2 . At skabe nye visuelle oplevelser og fortæl-
linger (63 %)

3 . At opnå kommerciel succes (58 %)

For så vidt angår forventninger til fremtidig 
innovationsaktivitet, forventer ingen virksom-
heder fald i innovationsaktiviteter . Tværtimod 
er der høje forventninger særligt til anvendelse 
af ny teknologi, udvikling af nye koncepter med 
fortælle/visualiseringsformer og analyser af 
brugeradfærd (der hænger nøje sammen med 
både konceptudvikling og forretningsmodeller/
markedsføring) . Se figur 6 . 

Kapitel II · Aktiviteternes kvalitet og egnethed

FIGUR 6 · VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN 
I INNOVATIONSAKTIVITETEN PÅ KONKRETE OMRÅDER

Udvikling af koncepter der kombinerer  
forskellige fortælle- og visualiseringsformer

Anvendelse af ny teknologi i udvikling  
af nye produkter/produktioner

Analyser af brugeradfærd og anvendelse af 
værktøjer til at opnå feedback fra brugerne

Struktureret overvågning og analyse  
af trends i markedet

Formaliserede aktiviteter og processer  
inden for kreativ idéudvikling

Brug af avnacerede metoder inden for kunstig 
intelligens, machine learning og big data

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MARKANT STIGNINGKILDE: IRIS GROUP, BILAG 11 NOGEN STIGNING UÆNDRET AKTIVITET NOGEN FALD MARKANT FALD
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Den høje grad af innovation i virksomhederne 
afspejler sig også i en høj grad af innovations-
¬samarbejder, der endvidere spænder bredt 
i forhold til samarbejdspartnere . Hvor det 
ge¬nerelle niveau for virksomheder der har 
haft innovationssamarbejder i Danmark ligger 
omkring 30 %, ligger niveauet i industrien på 
omkring 85 % . Heraf har 65 % haft samarbejde 
med danske virksomheder, 30 % med danske 
universiteter / videregående uddannelsesin-
sti¬tutioner og helt nede på ca .5 % for samar-
bejde med GTSer . Se figur 7 .

Uddybende interviews viser, at mange af de 
samarbejder, som virksomhederne opfatter 
som samarbejde om innovationsaktiviteter, 
bunder i kunde-/leverandør forhold . Det gæl-
der både B2B, hvor udviklingen af en ny pro-
duktion scopes i fællesskab, og i samarbejde 
med kulturinstitutioner og videninstitutioner, 
hvor leverandørforholdet kan gå begge veje: 
virksomheden som underleverandør af formid-

lingsydelser eller fagpersoner som leverandør 
af faglig viden til virksomheden . Endvidere 
udgør en stor del af samarbejdet med videnin-
stitutioner studenterprojekter og praktikfor-
løb, der både kan ses som led i innovation og 
i rekruttering, hvor virksomhederne bruger 
studentersamarbejdet til at sikre sig dygtige 
medarbejdere tidligt nok at kunne forme dem 
faglig og bruge deres aldersmæssige nærhed 
til målgrupperne til at ’høste’ gode idéer . Og 
i forhold til forventninger til fremtidige inno-
vationssamarbejder ligger forventningen til 
samarbejde med forskere om innovation eller 
anvendelse af ny teknologi væsentligt lavere 
end forventningen til samarbejde med andre 
virksomheder eller studenterprojekter . Se figur 
8 .

FIGUR 7 · ANDEL VIRKSOMHEDER, DER HAR SAMARBEJDET OM INNOVATIONS-  
OG UDVIKLINGSAKTIVITETER, OPGJORT PÅ SAMARBEJDSPARTNERE (2017-19)
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Virksomheder i Danmark

Virksomheder i udlandet

Kulturelle institutioner og organisationer

Offentlige institutioner og myndigheder

Universiteter / videregåede  
uddannelsesinstitutioner i Danmark

Universiteter / videregåede  
uddannelsesinstitutioner i udlandet

Godkendte teknologiske serviceinstitutter

Mindst et innovations- og  
udviklingssamarbejde
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KILDE: IRIS GROUP, BILAG 11
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Analysen ser også på muligheder og barrierer 
for, at virksomhederne kan realisere deres 
innovationspotentiale under overskrifterne 
ambitioner for innovationssamarbejde, adgang 
til finansiering og innovationskapacitet .
 
I forhold til ambitioner tæller mulighederne de 
positive forventninger til øget samarbejde med 
andre virksomheder, tværfaglige samarbejder 
og øget fokus på ny teknologi . Barriererne 
omhandler begrænset erfaring med vidensam-
arbejde og usikkerhed omkring IP-rettigheder i 
samarbejder . 

Ses der på finansiering er det positivt, at der 
er tale om generelt risikovillige brancher, hvor 
især spil- og XR-brancherne selv investerer i 
deres virksomheder og produktioner, og at der 
bør være potentiale for i højere grad at udnytte 
eksisterende innovationsordninger . Det hænger 
tæt sammen med, at den ene barriere angives 
at være manglende overblik over / kendskab 
til relevante puljer og programmer . Dertil 
kommer et fravær af et relevant investormiljø, 
særligt i spil og XR . For film, animation og VFX 
arbejde angiver virksomhederne yderligere, at 
de ikke er stillet lige i konkurrencen med ud-
landet, da Danmark som ét ud af kun fire lande 
i EU ikke har en ordning for produktionsrabat-
ter med nationale investeringer, der kan fast-
holde større danske produktioner og medvirke 
til at tiltrække internationale produktioner og 
co-produktioner til Danmark . 

Hvad angår spørgsmålet om anvendelse af og 
kendskab til finansieringsmuligheder viser 
IRIS-analysen, at et flertal virksomhederne 

faktisk henter tilskud til udviklingsaktiviteter, 
men at der primært er tale om midler fra ord-
ninger under Kulturministeriet rettet direkte 
mod brancherne som kulturelle erhverv, 
særligt ordningerne under Det Danske Filmin-
stitut, Public Service-puljen, Den Vestdanske 
Filmpulje og FilmFyn samt tilsvarende EU-pul-
jer, primært Creative Europe . Disse puljer er 
primært rettet mod film og TV samt 10 mio . år-
ligt til Spilordningen, der har en tydelig vinkling 
mod dansk kultur og dansk publikum . 

Det er kun en meget lille andel af virksomhe-
derne, der henter penge fra de vækstoriente-
rede støtteordninger som Innovationsfonden 
eller de virksomhedsrettede programmer 
udmøntet af Erhvervshuse, videninstitutioner 
m .fl . Spil og XR er højdespringere med hhv . 9 
% og 14 % af besvarelserne, der har hjemtaget 
midler fra Innovationsfonden, mens de øvrige 
brancher ligger under 6 % . Sammenligner vi 
med andre brancher, viser analysen, at den di-
gitale visuelle industri er underrepræsenteret 
i anvendelsen af innovationsfremmeordninger 
og strukturfremmeprojekter sammenlignet 
med industrien generelt . I lyset af den digitale 
industris høje innovationsgrad, er der således 
tale om en markant lavere anvendelse af ord-
ningerne end den øvrige industri .

I analysen blev også behovet for innovations-
aktiviteter undersøgt . Der blev spurgt til i 
hvilke innovationsaktiviteter, virksomhederne 
kunne se, at Vision Denmark fremadrettet 
kunne spille en understøttende rolle . Besva-
relserne viser, at virksomhederne gerne ser 
Vision Denmark som aktør, men afspejler også 

FIGUR 8 · VIRKSOMHEDERNES FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN I OMFANGET AF INNOVATIONSSAMARBEJDE
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Samarbejde med andre virksomheder om udvik-
ling og anvendelse af nye teknologier

Samarbejde med forskere om innovation eller 
anvendelse af ny teknologi

Studenterprojekter (samarbejde med studeren-
de på bestemte uddannelsesinstutioner)
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MARKANT STIGNINGKILDE: IRIS GROUP, BILAG 11 NOGEN STIGNING UÆNDRET AKTIVITET NOGEN FALD MARKANT FALD



  Ansøgning om midler til Vision Denmark 2021-2024    |    31

en prioritering af hvilke områder, der efter 
virksomhedernes mening bør arbejdes med . 
Der er stort fokus fra virksomhedernes side på 
aktiviteter, der ligger tæt på virksomhedernes 
hverdag: Styrket adgang til finansiering, konfe-
rencer og events for videndeling og erfarings-
udveksling samt hjemtage og formidle viden 
om internationale trends . De områder, der 
omhandler formaliserede netværk, samarbej-

de med studerende, fælles udviklingsaktivite-
ter og matchmaking med forskere er mindre 
efterspurgt . Dog er det bemærkelsesværdigt 
for en industri med meget begrænset erfaring 
med samarbejde med forskere og undervisere 
om innovation, at så mange virksomheder ser 
et behov for fx formaliserede matchmakingak-
tiviteter . Se figur 10 .
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FIGUR 10 · ANDEL AF VIRKSOMHEDER DER VURDERER, AT VISION DENMARK  
FREMADRETTET KAN SPILLE EN ROLLE I AT UNDERSTØTTE INNOVATIONSAKTIVITETER 

Afholde konferencer og events, der fremmer  
videndeling og erfaringsudveksling

Styrke adgangen til finansiering af  
udviklingsaktiviteter

Hjemtage og formidle viden om internationale trends 
og innovation hos globalt førende virksomheder

Formaliserede netværk inden for specifikke temaer 
af relevans for branchen, fx animationsteknikker, 
netværksteknologi mv.

Fremme samarbejde med studerende

Iværksætte fælles udviklingsaktiviteter, der kobler 
viden og teknologi forskellige dele af den visuelle 
digitale industri

Formaliseret matchmaking med forskere mhp.  
at iværksætte fælles udviklingsprojekter
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I HØJ GRADKILDE: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I NOGEN GRAD

FIGUR 9 · ANDEL VIRKSOMHEDER, DER HAR GJORT BRUG AF ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMMESYSTEMET  
I DEN DIGITALE VISUELLE INDUSTRI SAMMENLIGNET MED ANDRE ERHVERV (2014-18)

Den digitale visuelle industri

Industrien generelt

Videnservice
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KILDE: IRIS GROUP, BILAG 11
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2.1.3 STRATEGI FOR AT FREMME 
PRODUKTIVITET OG KONKURRENCE-
EVNE VIA INNOVATION 

På baggrund af Vision Denmark og klynge-
partnernes erfaringer og dialog med virksom-
hederne i branchen samt IRIS analysen har vi 
identificeret en række indsatsområder for de 
næste fire år . 

Helt overordnet er der tale om at styrke 
branchen indenfor tre makrotendenser, der 
er afgørende for industriens produktivitet og 
konkurrenceevne på tværs af brancherne i de 
kommende år: 

• Digital (visuel) omstilling
• Bæredygtig omstilling
• Forretningsskabelse gennem kunstnerisk 

udviklingsvirksomhed og innovation

Som drivere for at disse kan omsættes til kom-
mercielle succeser skal der arbejdes med

• Øgning og udvikling af nye former for inno-
vationssamarbejde mellem virksomheder 
og videninstitutioner 

• Kompetenceudvikling på både fagligt og 
forretnings-/ledelsesniveau

• Kommunikation og formidling af industriens 
kompetencer

• Nye forretningsmodeller, herunder bl .a . for-
retningsskabelse på tværs af fagområder og 
håndtering af rettigheder ved samarbejder / 
cross media produktioner

• Øget adgang til finansiering 
• Internationalisering

Under de tre overordnede makrotendenser 
organiseres aktiviteterne under en række 
temaer båret frem af fyrtårnsaktiviteter, der 
kan omfatte en eller flere af de forskellige 
aktivitetstyper under bevillingerne fra hhv . 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 
Uddannelses- og Forskningsministeriet . En 
række temaer er identificeret gennem dialog 

med klyngens virksomheder på nuværende 
tidspunkt, men disse vil blive revurderet og evt . 
udskiftet i forbindelse med udarbejdelse af de 
årlige handlingsplaner afhængigt af udviklin-
gen indenfor industrien . 

Vision Denmark og partnere er klar med en 
tre-trinsraket for aktiviteter: 

1 . En række aktiviteter kan gennemføres og 
bruges til promovering af klyngens aktivi-
teter umiddelbart efter bevillingens start . 
Disse aktiviteter er efterspurgte og ofte 
velafprøvede, og vi ved derfor, at de har 
branchemæssig relevans og bevågenhed

2 . Der er fra starten fælles rammer for videre-
udvikling af aktiviteter, samtidig med at der 
er stor frihed i forhold til formater, så vi kan 
udvikle tilbud, der imødekommer industri-
ens behov og samarbejdskulturer .

3 . Udvikling af nye temaer kan inddrages efter-
hånden som virksomhedernes efterspørgsel 
ændres . 

Forholdet mellem indsatsområder, temaer og 
fyrtårne samt eksempler på aktivitetstyper, der 
kan indgå, ses i tabellerne nedenfor . Efterføl-
gende uddybes de forskellige temaer, fyrtårne 
og aktivitetstyper . En samlet oversigt over 
de aktiviteter, der på nuværende tidspunkt er 
identificeret, samt deres kobling til bevillinger-
ne under hhv . Udannelses- og Forskningsmini-
steriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrel-
se, kan ses i Bilag 7 .

Kapitel II · Aktiviteternes kvalitet og egnethed

KHORA VR TESTSTUDIE
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Indsatsområde Digital omstilling

Temaer Virtual & realtime production Udgangspunkt i en digital verden Applied audiovisuals

Fyrtårne PICTURE THIS_ Digital Kids Today Science Visualization (Sci-Vi)

Architectural Visualization

Applied cartooning

Animated Health

Animated professionals

Eksempler på  
aktiviteter / drivers

Videnspredning etc .: Konference  
(inkl . omtale) og master classes

Matchmaking/netværksskabelse: 
tværfaglig styregruppe, faglige  
netværksgrupper og workshops

Samarbejdsprojekter: udvikling af 
use cases

Internationalisering (driver):  
Internationale cases og speakers

Videnspredning etc .: Konference  
(inkl . omtale) og masterclasses

Workshops

Internationalisering (driver):  
Internationale cases og speakers

Eks .: Sci-Vi: 

Videnspredning: Sci-Vi konfer-
ence & Sci-Vi Cases formidling

Matchmaking/netværksskabelse:  
Sci-Vi Community 

Samarbejdsprojekter: Sci-Vi 
Cases

Internationalisering (driver):  
Internationale partnere og 
speakers

Indsatsområde Bæredygtig omstilling

Temaer Bæredygtig Film og TV Produk-
tion (BFTP)

Bæredygtighed i spil Bæredygtighed i andre erhverv

Fyrtårne BFTP Alliance Playing for the Planet XR til at reducere  
klima & miljøbelastning

Eksempler på  
aktiviteter / drivers

Videnspredning etc .: Hjemmeside 
med videnbank & seminarer mål-
rettet forskellige faggrupper

Matchmaking/netværksskabelse:  
alliancegruppe, netværksgrupper 
indenfor særlige temaer

Samarbejdsprojekter: Feasibility 
/ baseline studier, udvikling af 
løsninger

Internationalisering (driver):  
Internationale cases og speakers

Videnspredning: konferencer / 
semarer / events med formidling 
af resultater fra alliance-partnere

Samarbejdsprojekter: Feasibility 
/ baseline studier, udvikling af 
løsninger 

Hackathons og etablering af net-
værk, identifikation af behov og 

INDSATSOMRÅDE DIGITAL OMSTILLING

INDSATSOMRÅDE BÆREDYGTIG OMSTILLING
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Indsatsområde Forretningsskabelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed og innovation

Temaer Nye trends, 
storytelling og 
publikums- 
udvikling

Better Business Bridging  
Industries

Styrket adgang 
til finansiering af 
innovations- 
aktiviteter

Internationali-
sering

Innovation

Fyrtårne Konferencen 
This . under 
Aarhus Series 
Festival

Growing X

SOLID X

Creative  
thirstdays

X Bar

MatchUp Vision Denmark

Cluster for  
Denmark’s  
Digital and  
Visual Industries

Samar-
bejds-projekter 
og kompetence- 
udvikling

Eksempler på  
aktiviteter / drivers

Eks .: This .

Videnspredning: 
Konferencen 
This . 

 

Match-making/

Netværks- 
skabelse ifm . 
this . 

Internationali-
sering (driver): 
Internationale 
cases og spe-
akers

Growing: 
Netværksska-
belse: seminarer 
/ workshops 
m .h .p . styrkelse 
af iværksætter-
kompetencer

SOLID:

Samarbejdspro-
jekt: Ledelse af 
DVI’er .

Videnspredning 
el . netværk-
saktiviteter: 
program for 
virksomheds-
ledere

Viden-spredning 
/ matchmaking / 
netværks- 
skabelse:  
Afholdelse af 
åbne arrange-
menter med  
skiftende temaer

Match-making 
arrange-ment 
ml . udviklere og 
investorer

Repræsentation 
af klyngen på 
inter-nationale 
konferencer, 

etablering af 
internationale 
F&U&I  
samarbejder, 

Eks: 

Udvikling af 
innovations- 
projekter  
mellem virk-
somheder og 
forskere/viden-
institutioner, 
fx udvikling og 
test af digitale 
værktøjer til  
øget musi-
komsætning, 
udvikling af ny 
XR teknologi, 
anvendelse af 
big data i spil-
udvikling, digital 
twins mm .

Styrkelse af 
innovations-  
og produktions- 
evne via fagspe-
cifikke forløb  

INDSATSOMRÅDE FORRETNINGSSKABELSE

SYBO Games er en af Danmarks største mobilspiludviklere, 
og medstiftere af foreningen Vision Denmark . Deres interna-
tionale kæmpesucces Subway Surfers udspringer oprindeligt 
fra et afgangsprojekt fra The Animation Workshop/VIA og 
er det seneste årtis mest downloadede mobilspil på globalt 
plan . Selskabet udvikler deres universer til bl .a . animation og 
merchandise, og Subway Surfers udkom sidste år som 
animeret serie på YouTube .

Med 100 medarbejdere i hjertet af København fordelt på mere 
end 25 nationaliteter, har de samlet nogle af verdens største 
talenter indenfor spilskabelse, animation og licensering i 
Danmark .

CASE: SYBO GAMES
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2.2 INDSATSOMRÅDER,  
AKTIVITETER OG INDIKATORER

2.2.1 INDSATSOMRÅDE:  
DIGITAL OMSTILLING

EKSEMPEL PÅ TEMAET VIRTUAL  
& REALTIME PRODUCTION
PICTURE THIS_: Den digitale visuelle industri 
bygger på digitale forudsætninger, men graden 
af digitalisering varierer . Særligt spil-, ani-
mation og XR-virksomhederne er i dag ”born 
digital” . Film og TV-serier distribueres via 
digitale kanaler og har således gennemgået 
en digital transformation på distributions- og 
forretningsmodeller, men selve produktions-
mønstrene er stadig analoge og tilrettelagt i et 
traditionelt lineært workflow, opdelt i faserne 
præproduktion, produktion, postproduktion . 
Det er omkostningstungt at optage, og da 
finansiering til større produktioner altid skal 
findes gennem samarbejder i udlandet, kræver 
film- og TV-produktion i international skala en 
del rejseaktivitet . Finder man undervejs ud af, 
at der skal laves ændringer i f .eks . tidligere 
optagelse eller præproduktion er det omstæn-
deligt og fordyrende . 

Nye digitaliseringsteknologier under over-
skrifterne Virtual & Realtime production gør 
det muligt at arbejde i mere fleksible, visuelt 
dynamiske og non-lineære produktionswork-
flows . Med dem kan en produktions kreative 
kerneteam løbende arbejde med f .eks . digitale 
tests og konstruktioner af locationer, lyssæt-

ning og effekter, og den simultane præ- og 
postproduktion kan understøtte instruktøren i 
hans/hendes arbejde med skuespiller . Hermed 
kan de interagere, iterere og samarbejde/kom-
munikere på mere intuitiv og effektive måder, 
så de i endnu højere grad kan skabe visuelt 
overvældende film og udforske ny fortællemå-
der samtidig med, at de maksimerer produkti-
onsværdien . 

Derfor er et væsentligt indsatsområde i den 
digitale omstilling at omstille Danmarks 
solide internationale styrker i særligt film- og 
TV-brancher til den nye teknologiske virke-
lighed . På initiativ af Nordisk Film Fonden har 
klyngen allerede udviklet et fyrtårnsprojekt 
med konferencen PICTURE THIS_, som handler 
om anvendelse af nye teknologier i udviklingen 
og produktionen af filmiske fortællinger . Over 
200 deltagere, fordelt på filmprofessionelle, 
studerende, repræsentanter fra videninstitu-
tioner og organisationer, præsenteres for den 
nyeste teknologi og erfaringer fra udlandet 
samtidig med at have eksempler fra den dan-
ske scene . 

Vision Denmark ønsker at videreføre konferen-
cen i klyngen og udbygge konceptet med at lade 
virksomheder og videninstitutioner sammen 
udforske, skabe og formidle ny viden om 
virtuelle produktionsmetoder og kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed i samarbejdsprojekter, 
matchmaking-seminarer og master classes . 
Og ved at understøtte virksomhedsbårne sam-
arbejdsprojekter og netværk m .h .p . at skabe 
use cases og mere anvendelsesorienterede 
workshops . 

Et væsentligt indsatsområde 
i den digitale omstilling er at 

omstille Danmarks internatio-
nale styrker i særligt film- og 

TV-brancherne til den nye  
teknologiske virkelighed

REALTIME VR LEGO MÅNELANDING · RIG21
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EKSEMPEL PÅ TEMAET UDGANGSPUNKT 
I EN DIGITAL VERDEN
Digital Kids Today: I forhold til at arbejde med 
udgangspunkt i den digitale verden har klyngen 
ved Filmby Aarhus udviklet konference-kon-
ceptet Digital Kids Today sammen med en 
af Danmarks succesfulde spilvirksomheder, 
Funday Factory . Digital Kids Today er en årligt 
tilbagevendende konference med fokus på 
børn og unges digitale oplevelser . Konferen-
cen zoomer ind på spil/TV/animation til børn 
og unge og sætter relevante problematikker 
under lup . Væsentlige speakere har deltaget i 
Digital Kids Today fra bl .a . Cartoon Networks, 
DR B&U, Toca Boca (Sverige), Play Institute 
(London) og mange flere . Tidligere års fokus 
har blandt været på at sammenkoble børn 
fysiske og digitale verden . Databeskyttelse og 
GDPR i forhold til en børnemålgruppe har også 
været under behandling, samt hvordan man 
kan profitere ved at lave indhold til børn på en 
etisk rigtig måde . Funday Factory har et stærkt 
netværk i branchen, og vi kan derfor hvert år 
sætte det mest relevante program sammen 
for vores publikum . Digital Kids Today har 
publikum fra hele Danmark, da det er eneste 
konference i Danmark med dette fokus . 

I forbindelse med klyngeindsatsen åbnes der 
op for at udvikle nye samarbejds- og arrange-
mentstyper i relation til og under overskriften 
Digital Kids Today . 

EKSEMPEL PÅ TEMAET 
APPLIED AUDIOVISUALS 
Temaet ”Applied audiovisuals” handler om at 
skabe match og møder mellem den digitale 
visuelle klynge med andre erhverv . Klyngens 
produkter, især inden for animation, spil og XR, 
kan anvendes til at skabe merværdi for andre . 
Eksempler er animationsfilmen ”Kender du en-
somheden” for Viborg Kommune, der bidrager 
til at aftabuisere emnet og bringe folk i kontakt 
med kommunen eller Aate VRs rehabiliterings-
værktøjer og VR-løsninger for børn med ADHD . 
Eksemplerne er mange – og der opstår stadig 
nye i takt med at flere af klyngens nye virksom-
heder og talenter arbejder med nye teknolo-
gier . Klyngens produkter kan bruges til alt fra 
formidling til produktion . 

”Applied audiovisuals” har et fast koncept, som 
handler om konferencer og seminarer, opbyg-
ning af netværk, og communities omkring de 
tværprofessionelle emner . Hvert emne har sit 
eget netværk, der inddrager flere relevante 
vidensinstitutioner . Formålet med aktiviteterne 
er at fremme digital formidling og kommu-
nikation samt at bruge den digitale visuelle 
industris kernekompetencer til at skabe eller 
øge innovationsevne, forretningsudvikling og 
vækst i de danske virksomheder inden for de 
relevante professionsfelter .

Inden for fyrtårnsprojektet har klyngen en 
række konkrete aktiviteter, som allerede er 

Animationsselskabet Happy Flyfish leverer 
animation der ikke bare underholder, men også 
ændre liv og holdninger – såkaldt “funktionel 
animation” . 

Deres film “Kender du Ensomheden?” er produ-
ceret for Viborg Kommune, som har et særligt 
fokus på at opspore ensomme ældre . Opgaven 
var at få afmystificeret ensomhedsbegrebet 
og få det gjort mere konkret og håndterbart . 
Og her kom animationsmediet til sin ret . Ved 
simpelthen at lave ensomhed blive til sin egen 
karakter i filmen .

CASE: HAPPY FLYFISH
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afprøvet og som udbygges i 2021 med nye part-
nerskaber og videninstitutioner . Det gælder 
især inden for områderne: Animated Health, 
Architectural Visualizing, Science Visualization, 
animated professionals og Applied Cartooning .  

Eksempler på denne aktivitetstype er uddybet 
via Visualizing Architecture og Science Visuali-
zation (Sci-Vi) konferencerne .

Visualizing Architecture udforsker, hvordan 
nye teknologier inden for computergrafik, 
animationsprocesser, spiludvikling og VFX-pi-
pelines kan skabe forstærket kommunikation 
og æstetisk, sensorisk og visuel perception af 
det virtuelle byggeri . I regi af Vision Denmark 
klyngen tænkes igangsat erhvervs- og udvik-
lingssamarbejder mellem arkitekttegnestuer, 
design studios, CG-artists, kulturelle instituti-
oner, uddannelses- og forskningsinstitutioner, 
animatorer, VFX-specialister samt virksom-
heder, som opererer med små, såvel som med 
stor-skala-byggerier . 

Science Visualization (Sci-Vi) samarbejder med 
bl .a . Novo Nordisk Foundation for Stem Cell 
Biology/Københavns Universitet, Institut for 
Kommunikation og Psykologi/Aalborg Univer-
sitet, InDiMedia Center for Interaktive Digitale 
Medier & Oplevelsesdesign/AAU om visuel 
forskningsformidling, identifikation af nye ph .d 
projekter indenfor området, afprøvning af nye 
visuelle genrer indenfor forskningsformidling 
gennem skabelse af netværk og udviklingspro-
jekter samt om samarbejdsinitiativer omkring 
kombineret efteruddannelse for virksomheder, 
visuelle storytellers og videnskabsfolk .

I forbindelse med klyngeindsatsen åbnes der 
op for at udvikle nye samarbejds- og arrange-
mentstyper i relation til og under overskrif-
ten Applied audiovisuals . Dertil kommer nye 
aktiviteter inden for animation samt aktiviteter 
med fokus på XR-virksomhederne og andre 
erhvervsområder . 

2.2.2 INDSATSOMRÅDE: 
BÆREDYGTIG OMSTILLING

EKSEMPLER PÅ TEMAET BÆREDYGTIG 
FILM OG TV PRODUKTION 
Strategien for at fremme bæredygtig omstilling 
bunder i en voksende opmærksomhed på dette 
i industrien, hvor især film- og TV-produktion 
udgør en vigtig del af den digitale visuelle indu-
stris klima- og miljømæssige aftryk . Optagel-
ser på fysiske locations, brug af materialer, 
generering af affald, transport af medvirkende 
og medarbejdere samt energi til lys og ge-
neratorer er alt sammen en del af film og 
TV-produktioners store miljøbelastning . Den 
bæredygtige omstilling hænger i nogen grad 
sammen med den digitale omstilling, idet f .eks . 
virtual scouting og virtual production, der på 
positiv-siden kan give mindre CO2 udledning på 
grund af færre flyrejser, omvendt kan have en 
potentiel negativ indflydelse på CO2-niveauet, 
fordi de kræver mere serverkraft .

Vision Denmark har i 2020 skabt en dansk 
alliance for bæredygtig film- og TV-produktion, 
som skal øge omstillingen indenfor film- og 
TV-produktion for at mindske branchens klima-
aftryk . Partnerne i alliancen er Producentfor-
eningen, Det Danske Filminstitut, DR, TV2, Den 
Vestdanske Filmpulje, Film Fyn, Discovery, 
NENT Group og Nuuday . Målet er, at partnerne 
tilsammen kan dokumentere den nuværende 
klimapåvirkning og efterfølgende udstikke 
nogle fælles mål og retningslinjer overfor de 
danske producenter og dermed sætte standar-
den for, hvordan den danske branche og dens 
leverandører arbejder med bæredygtighed og 
grøn omstilling i fremtiden .

Da der er tale om en større omlægning er 
klyngen i 2020 fokuseret på at skabe et viden-
grundlag og en opbakning til projektet . Der er 
således i 2020 påbegyndt et arbejde for at sikre 
dokumentation og et videngrundlag for arbej-
det, hvor der aktuelt arbejdes med, hvordan 
der kan etableres standarder for bæredygtig 
omstilling i branchen via en nulpunktsmåling af 
branchens klima- og miljøbelastning, og med 
en kommunikationskanal med viden og værk-
tøjer til virksomhederne . Projektet udvides i 
klyngeindsatsen i 2021 med videnspredning 
til og implementering hos flere virksomheder 
i filmbranchen, hvor det kan danne grundlag 
for flere innovations- og vidensamarbejder, og 
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erfaringerne fra film kan trækkes over i aktivi-
teter målrettet de øvrige brancher . 

Inden for spilbranchen ønsker klyngen at bygge 
videre på et strategisk bæredygtighedspro-
jekt ”Playing for the Planet, climate change 
awareness initiative”, hvor Vision Denmarks 
medlem og bestyrelsesrepræsentant SYBO har 
indgået partnerskab med 20 af verdens største 
computerspils producenter, herunder Sony, 
Microsoft, Google, UbiSoft, Supercell og Twitch, 
som skal opfordre unge gamere til at tage 
del i en bæredygtig udvikling . Initiativet blev 
lanceret i New York under FN’s Climate action 
summit i oktober 2019 . Vision Denmark klyngen 
vil sammen med SYBO, Nordisk Film Games 
og andre relevante aktører arbejde videre med 
bæredygtighedsdagsordenen . Blandt andet 
undersøges mulighederne for at etablere en 
nordisk certificeringsordning for virksomheder 
inden for spilbranchen, der skal skabe en øget 
bevågenhed på en bæredygtig udvikling . 

Endelig vil klyngen kunne levere løsninger til 
det offentlige og det øvrige erhvervsliv i forhold 
til at bruge særligt animationsmediet til at 
formidle, kommunikere og motivere den brede 
befolkning til at ændre adfærd mod en mere 
bæredygtig hverdag samt kommunikere kom-
plekse videnskabelige emner om klimaforhold 
mv ., så de bliver nemt forståelige for alle . 

Under bæredygtighedstemaerne vil vi allerede 
i 2020 undersøge mulighederne for at inddrage 
et eller flere videnmiljøer indenfor bæredygtig-
hed ved GTSer og universiteter samt klyngerne 
for energi- og miljøteknologi . 

2.2.3 INDSATSOMRÅDE:  
FORRETNINGSSKABELSE 

Vision Denmark klyngen arbejder med en bred 
tilgang til innovation, der både handler om 
proces- og produktudvikling, udvikling af nye 
forretningsmodeller i form af nye kunder og 
markeder samt distributions- og indtjenings-
modeller, alt sammen med udgangspunkt i 
det trebenede innovationsbegreb: kunstnerisk 
udviklingsvirksomhed, teknologisk F&U samt 
markedsmæssig transformation . Indsatsområ-
det forretningsskabelse er helt centralt for at 
sikre, at aktiviteterne under Digital og Bære-
dygtig omstilling omsættes til øget vækst . Ud-

over inspiration og fokus på nye trends indenfor 
storytelling og publikums-udvikling arbejder 
vi under forretningsskabelse med en række 
innovationsunderstøttende aktiviteter: better 
business, bridging industries, finansiering af 
innovationsaktiviteter og internationalisering . 

EKSEMPEL PÅ TEMAET INSPIRATION 
OG FOKUS PÅ NYE TRENDS INDENFOR 
STORYTELLING OG PUBLIKUMS-UDVIKLING: 
Nye fortællemåder som world building, nye 
måder at skabe fortællinger på som i VR og 
nye måder at sprede sine fortællinger på ved 
at gå cross media handler både om at udvide 
forretningsmulighederne, og om den refleksive 
praksis omkring og tilgang til udvikling af nye 
fortællinger, produkter og oplevelser . 

Konferencen this . under Aarhus Series Festi-
val “The future of storytelling and audience 
engagement” er et af klyngens fyrtårne for nye 
trends indenfor storytelling og publikumsud-
vikling . Festivalen afholdes om efteråret, hvor 
Filmby Aarhus danner ramme om et kreativt 
mediemekka i form af Aarhus Series Festi-
val . I løbet af tre dage bliver både branche og 
publikum præsenteret for fremtidens digitale 
historiefortælling . Udvikling og afholdelse 
af this . sker med afsæt i den digitale visuelle 
industris stærke position i regionen og med 
inddragelse af lokale og regionale aktører 
inden for den digitale visuelle industri i såvel 
udvikling som afvikling . Målet er at samle 
industriens og andre relevante deltagere til at 
diskutere fremtidens digitale historiefortælling 
på tværs af medie-, spil-, kommunikations-, 
samt film- og TV-branchen, så konferencen 
kan bidrage positivt til branchens udvikling i 
form af arbejdspladser og vækst regionalt og 
nationalt . I forbindelse med klyngeindsatsen 
åbnes der op for at udvikle nye samarbejds- og 
arrangementstyper for virksomheder i relation 
til og under overskriften this . 

EKSEMPLER PÅ TEMAET BETTER BUSINESS
Growing: Konceptet Growing Games er udviklet 
til spilbranchen og består af netværksmøder 
med typisk 30-40 deltagere, hvor der sættes 
fokus på en særlig udfordring for industriens 
virksomheder indenfor forretningsudvikling, 
finansiering af innovationsprojekter, adgang 
til nye markeder osv . Målgruppen er særligt 
iværksættere, men alle er velkomne . Konceptet 
er afprøvet og efterspurgt både i hovedstaden 
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og Aarhus, og andre geografier og brancher, 
f .eks . musikbranchen, ønsker at udvikle et til-
svarende tilbud målrettet deres iværksættere 
og virksomheder som del af klyngens tilbud . 

SOLID: Konceptet SOLID stammer ligeledes fra 
spilbranchen, hvor det oprindeligt betegnede 
et accelerationsprogram for mere etablerede 
virksomheder med indkøb af rådgivere som 
hovedaktivitet . En af de vigtige erfaringer 
fra programmet var, at der er et stort behov 
i branchen for viden om og kompetenceud-
vikling indenfor ledelse og forretningsudvik-
ling . Tilsvarende behov ses også i de øvrige 
brancher . I den nye klyngeindsats ønsker vi at 
ændre konceptet og i samarbejde med viden-
institutionerne etablere et samarbejdsprojekt 
m .h .p . udvikling af kortere uddannelsesakti-
viteter, andre videnspredningsaktiviteter samt 
netværkskabelse og matchmaking indenfor 
forretningsskabelse . Da SOLID-navnet er kendt 
og fortsat efterspørges, selvom programmet 
stoppede i 2017, bruger vi indtil videre dette 
som arbejdstitel . 

EKSEMPLER PÅ TEMAET BRIDGING 
INDUSTRIES 
Ofte har virksomheder behov for komplemen-
tær viden og know-how fra andre virksomhe-
der og institutioner end deres egne for at skabe 
innovation, men særligt i de mere kreative 
brancher er det ikke altid let at forudse, hvilke 
konstellationer der kan skabe den næste 

innovative idé . Derfor arbejder klyngen med at 
skabe relationer på mange måder i tilgift til de 
mere konceptuelle møder i de øvrige temaer . 
Det vil typisk ske i form af netværks eller 
matchmaking aktiviteter, og der arbejdes med 
en række forskellige koncepter/aktivitetstyper:
 
• Creative Thirstdays: Creative Thirstdays er 

Filmby Aarhus’ netværkskoncept, som er 
månedligt tilbagevendende . Hvert arran-
gement finder sted hos en virksomhed med 
bopæl i eller omkring Filmby Aarhus . Hver 
gang byder værten velkommen og præsen-
tere sit firmas udfordringer og muligheder . 
Derefter vil et kort oplæg give gæsterne 
fagligt indhold . Formålet med Creative 
Thirstdays er at styrke netværket på tværs 
af virksomhederne i Aarhus ved at lade dem 
besøge hinanden på skift . Værtsvirksomhe-
den kan synliggøre sig selv over for muli-
ge samarbejdspartnere eller kommende 
medarbejdere . 

• X Bar: Spilbar er en række netværksevents 
for spiludviklere, der kan finde sted hos vi-
deninstitutioner, kulturinstitutioner og andre 
virksomheder . Aktuelle temaer præsenteres 
af interne eller eksterne oplægsholdere og 
danner udgangspunkt for efterfølgende net-
working . Tilsvarende aktiviteter kan holdes i 
form af FilmBar, MusikBar eller på tværs af 
brancher . 

Final Cut For Real producerer high-end dokumentar- og spillefilm 
til det internationale marked . Selskabet har været nomineret til 
to Oscars med titlerne ”The Look of Silence” (2014) og ”The Act of 
Killing” (2012) .

Deres nyeste produktion ”Flee” bevæger sig i grænselandet mellem 
dokumentar og spillefilm . Med hjælp fra animationsselskabet Sun 
Creators fortæller de historien om en 11-årig dreng der tvinges på 
flugt fra Afghanistan . En historie om at få sin tilværelse revet op 
med rødderne, være på flugt, miste kontrollen over sit eget liv og 
samtidig skulle forholde sig til en spirende og afvigende seksualitet 
– ved hjælp af animation kan dokumentaren formidle følelsesmæs-
sigt svære emne med sparsom visuel dokumentation .
”Flee” forventes at få premiere i efteråret 2020 .

CASE: FINAL CUT FOR REAL
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Andre matchmaking og netværksaktiviteter 
kan være Game Developer Date Night, Film 
Freelancer Date night, matchmaking mellem 
film, spil og musik, særlige faggruppe-arran-
gementer og arrangementer, hvor studerende 
fra videninstitutionerne præsenterer deres 
produktioner for virksomheder m .h .p . samar-
bejde om studenterprojekter og praktikforløb . 

EKSEMPLER PÅ TEMAET STYRKET 
ADGANG TIL FINANSIERING AF 
INNOVATIONSAKTIVITETER
Bedre adgang til finansiering er en af de ting, 
der står højt på virksomhedernes ønskeliste . 
Vores aktiviteter her falder primært under 
aktiviteten ’Styrke virksomhedernes adgang 
til finansiering af innovationsaktiviteter’ under 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses 
bevilling . Afdækning af finansieringsmulig-
heder under f .eks . EU-programmerne kan 
også ske integreret i ’Internationalisering’ og 
’Samarbejdsprojekter’ under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet . 

Finansiering integreret i UFM-aktiviteter kan 
f .eks . omfatte deltagelse i EU-DK Support-
netværket, hvor der er meget stort fokus på 
finansiering af F&U-aktiviteter og samarbej-
de og innovation imellem videninstitutioner/
institutioner/myndigheder . Dertil kan komme 
deltagelse i informations- og matchmaking 
arrangementer i relation til relevante F&U støt-
teprogrammer ude og hjemme .  

Specifikke aktiviteter vedr . finansiering under 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sker 
i forhold til de to hovedtyper af finansiering 
støtteprogrammer og investorer . 

Støtteprogrammer omfatter som tidligere 
nævnt både de generelle erhvervsfremme-
midler samt de brancheorienterede . Film- og 
spilbrancherne er i høj grad opmærksomme 
på de brancheorienterede, og formidlingen af 
disse foretages allerede i høj grad af bl .a . Det 
Danske Filminstitut . Klyngen vil derfor have 
fokus på at øge virksomhedernes kendskab til 
og anvendelse af de generelle erhvervsfrem-
memidler og evt . sammenhængen mellem 
disse, de brancheorienterede ordninger og / 
eller investeringer . Det vil ske ved dedikerede 
informationsmøder samt som integreret aktivi-
tet i f .eks . Growing Games arrangementer . 

På investorsiden vil vi bygge på fyrtårns-kon-
ceptet MatchUp . MatchUp er et matchmaking 
arrangement mellem spiludviklere og investo-
rer . Frem til 2019 blev CPH MatchUp afholdt i 
forbindelse med Games Week Denmark, men 
fra 2020 er de to aktiviteter blevet skilt ad, så 
MatchUp i 2020 blev afholdt som selvstæn-
dig aktivitet, og Games Week Denmark sat 
på pause, mens behovet for et nyt format for 
branche-arrangement på spilområdet bliver 
undersøgt . MatchUp blev p .g .a . corona i 2020 
afholdt som digitalt matchmaking arrange-
ment . På trods af kort tid til omlægningen 
blev der afholdt knapt 400 møder mellem 75 
virksomheder og 30 internationale investo-
rer, og arrangementet fik endog meget gode 
evalueringer . Det fysiske møde er dog fortsat 
hovedprioriteringen, og der er stor interesse 
fra virksomheder og aktører fra de øvrige 
digitale visuelle brancher for at etablere tilsva-
rende fora for møde mellem virksomheder og 
investorer . 

EKSEMPLER PÅ TEMAET 
INTERNATIONALISERING
Klyngens arbejde med internationalisering 
rummer tre del-elementer: 

• Hjemtage og formidle viden om interna-
tionale trends og innovation hos globalt 
førende virksomheder til de danske virk-
somheder

• Repræsentere branchen i relevante interna-
tionale fora

• Styrke relationer og samarbejde mellem 
virksomheder og førende internationale vi-
deninstitutioner direkte eller via samarbejde 
med danske videninstitutioner . 

COPENHAGEN MATCH UP 2019
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Der vil blive arbejdet med internationalisering 
på tværs af temaer og aktiviteter, men særlige 
internationaliseringsaktiviteter under klynge-
indsatsen kan ske under både bevillingen fra 
Uddannelses- og Forskningsministeriet og fra 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse . 

Internationalisering under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet vil have fokus på etab-
lering og styrkelse af relationer med interna-
tionale videninstitutioner og klynger m .h .p . at 
etablere nye uformelle samarbejder, initiere 
formaliserede F&U- og innovationssamarbej-
der og udvikling af internationale uddannelse-
saktiviteter . 

Internationalisering under Danmarks Er-
hvervsfremmebestyrelse vil have fokus på 
at bringe viden om den danske digitale visu-
elle industri ud til potentielle internationale 
samarbejdspartnere med henblik på at skabe 
relationer og initiere samarbejdsprojekter 
mellem virksomheder og andre typer af part-
ner . Hvor hovedformålet vil være at arbejde 
med innovation i virksomhederne . Synlighed i 
relevante branchefora er den bedste måde at 
opnå dette på . Der vil blive fulgt op med henblik 
på at identificere muligheder for direkte B2B 
samarbejder samt virksomhedsrettede inno-
vationssamarbejder f .eks . under Innovations-
fonden, Creative Europe, Eurostars og Horizon 
Europe’s virksomhedsrettede støtteprogram-
mer under Finansieringsaktiviteterne . 

I forbindelse med den årlige handlingsplan 
vil det blive prioriteret, hvilke arrangementer, 
der skal satses på i det kommende år . Ek-
sempler på mulige arrangementer er: Cannes 
Filmfestival, Berlin Filmfestival, IDFA årlige 
konferencer, Games Com, Game Developers 
Conference (GDC), Annecy Festival, National 
French Animation Festival, Siggraph, Realtime 
Conference m .fl .

Det samlede klyngepartnerskab har stærke 
internationale relationer, som der vil blive 
trukket på igennem alle aktiviteter . En del af de 

allerede etablerede internationale samarbejder 
beskrives i Kapitel 4 . 

2.2.4 SÆRLIGT OM SAMARBEJDS-
PROJEKTER OG KOMPETENCEUD-
VIKLING

Som det fremgik af afsnittet om virksomheder-
nes innovationsbegreb og -behov er innova-
tionsgraden høj, men det faktiske innovative 
samarbejde med videninstitutioner begrænset, 
når der ses bort fra samarbejde med stude-
rende . Klyngepartnerne ser det derfor som en 
vigtig opgave at øge det gensidige kendskab 
virksomheder og videninstitutitioner imel-
lem, så klyngen kan bygge videre på de gode 
relationer som studenterstudenterprojekter og 
praktik til flere egentlige samarbejdsprojekter . 

På grund af branchens særlige innovationsbe-
greb og de begrænsede erfaringer med mere 
formaliserede samarbejder har klyngepartner-
ne ikke på forhånd defineret faste formater for 
samarbejdsprojekter . I stedet vil vi bruge den 
kommende klyngeperiode til at identificere og 
afprøve samarbejdsformater indenfor bevillin-
gerne fra Uddannelses- og Forskningsministe-
riet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse . 
Samarbejdsprojekter vil typisk være koblet til 
et af de udpegede temaer, alternativt knyttet 
særligt til en eller flere brancher . 
  
I samarbejdsprojekterne under Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet samles større 
grupper af deltagere under bredere temaer, 
der kan komme flere virksomheder og ger-
ne flere brancher til gode . De skal facilitere 
gensidig frugtbar overførsel af viden mellem de 
forskellige brancher og sektorer . Samarbejds-
projekterne vil typisk adressere to eller tre 
af de innovationselementer, der kendetegner 
branchen: kunstnerisk udviklingsvirksomhed, 
teknologisk F&U og markedsmæssig transfor-
mation . Det er derfor vigtigt, at de forskellige 
samarbejdsgrupper rummer kompetencer, der 
dækker hele innovationsbegrebet, f .eks . ved at 
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inddrage de kunstneriske eller humanistiske 
uddannelser i tilgift til teknologi-orienterede . 

I forhold til samarbejdsprojekter under Dan-
marks Erhvervsfremmebestyrelse, der har 
fokus på den mere markedsnære innovation, 
kan aktiviteterne både være for et mindre 
antal virksomheder f .eks . m .h .p . assistance til 
at implementere viden, der er kommet ud af 
Uddannelses- og Forskningsministeriet sam-
arbejdsprojekterne, eller for større grupper af 
virksomheder, f .eks . i form af hackatons, hvor 
der arbejdes kreativt med at skabe idéer, der 
kan danne grundlag for videre produktions-
udviklinger . Erhvervsfremme-samarbejds-
projekter kan være initieret og drevet af alle 
partnertyper, men vil ofte have en overvægt 
af brancheaktører til fagligt input og proces-
ledelse for at sikre det markedsnære fokus . 
For samarbejdsprojekter under bevillingen fra 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ligger 
der allerede velafprøvede formater for hacka-
tons indenfor flere af brancherne, f .eks . spil og 
XR . Vi vil bruge disse som platform til at nå ud 
til brancherne og som udgangspunkt for at vi-
dereudvikle koncepterne til de øvrige brancher 
og på tværs af brancher . 

Output fra samarbejdsprojekterne vil være ny 
viden, der f .eks . kan: 

• formidles videre ved videnspredningsakti-
viteter .

• viderebehandles i specialiserede faglige 
netværksgrupper under matchmaking / 
netværksskabelsesaktiviteter

• danne grundlag for ansøgninger om (er-
hvervs-)phd’er og postdocs samt udviklings-
projekter hos Innovationsfonden og Horizon 
Europe .

• omsættes til korte uddannelsesaktiviteter, 
der kan gennemføres i klyngen bekendt-
gørelsesbelagte uddannelser udbudt af 
videninstitutionerne alene eller i nationale 
/ internationale partnerskaber eller andre 
former for efter- og videreuddannelse .

Vision Denmark, forgængeren Interactive 
Denmark og Producentforeningen har indtil 
nu gennemført årlige målinger i .f .t . vækst, 
jobskabelse og omsætning i brancherne, og 
klyngen er i stigende grad blevet videnscenter 
for samlet viden om industriens kapacitets-
behov . Formålet er dels at skabe et bedre 
match mellem videninstitutionernes talent- og 
kompetenceudvikling og virksomhedernes 
efterspørgsel . Dels at sikre nye uddannelser og 
efteruddannelser, der tager højde for udvik-
lingen f .eks . inden for den digitale omstilling . 
Vision Denmark klyngen vil som national 
platform og videnbase opgradere sin doku-
mentation og viden om branchen og fortsætte 
arbejdet med at skabe grundlag for uddannelse 
af nye talenter og efteruddannelsestilbud, så 
medarbejderne kan få den nødvendige løbende 
opdatering . Dette arbejde vil ske i dialog med 
både uddannelsesinstitutioner og arbejds-
markedets parter . Endelig ønsker klyngen at 
afholde kortere fagspecifikke forløb, der skal 
styrke innovations- og produktionsevne hos 
virksomhederne .

ADAM UNITY
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2.2.5 KORT OM PLANLÆGNING OG 
PROJEKTLEDELSE SAMT KLYNGE-
UDVIKLING

Planlægning, projektledelse og klyngeudvikling 
er en bred aktivitetsgruppe . Der arbejdes med
 
• Løbende rekruttering og registrering af 

medlemmer
• Årlige surveys
• Indgåelse af samarbejdsaftaler
• Udarbejdelse af analyser, afhængigt af tema 

og formål 
• Økonomisk afrapportering
• Evaluering af arrangementer

2.3 KEY POINT INDICATORS

Som udtryk for Innovationskraft-indsatsen 
betydning for ”at styrke virksomhedernes - og 
særligt SMV’ernes - produktivitet og konkur-
renceevne gennem samarbejde om innovation 
og overførsel af viden mellem virksomheder 
og videninstitutioner Vision Denmark arbejder” 
har vi opsat nedenstående årlige indikatorer for 

indsatsens kortsigtede effekter for hhv . Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet og Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelses bevilling . Se 
tabellen på denne side .

Alle større aktiviteter vil indeholde eller blive 
fulgt op af evalueringer, og der vil årligt blive 
udsendt surveys, hvor indikatorerne vil blive 
fulgt . Hertil vil udviklingen indenfor branchen i 
forhold til de langsigtede mål blive fulgt i stati-
stikker og analyser .

For hver enkelt aktivitetstype har vi opsat 2-3 
aktivitetsindikatorer, der udstikker vores ret-
ningslinjer for omfang og rækkevidde af hver 
aktivitetstype . Indikatorerne er fastsat ud fra 
hensyn om, at de skal være lette at overskue og 
opgøre på tværs klyngepartnerskabet, og at de 
skal skabe sandsynlighed for, at vi kan nå vores 
kortsigtede effekter . Se tabel på side 44 .

Indikatorerne i tabellen på side 44 er et eksem-
pel på aktivitetsindikatorer . Det afspejler et 
årligt konservativt skøn over eksempelvis antal 
events og antal deltagere . Der er stor efter-
spørgsel på særligt større fyrtårnsaktiviteter 

Effektmål, kort sigte Årlige indikatorer

Antal medlemsvirksomheder der introducerer/anvender 
nye innovative produkter, processer, teknologier og 
services

UFM & DEB: 20 % af virksomhedsmedlemmer

Antal medlemsvirksomheder med øget salg i det øvrige 
erhvervsliv

DEB: 5 % af virksomhedsmedlemmer

Antal startups, der angiver at have fået ny viden og 
kompetencer

DEB: 70 % af deltagende start-ups

Antal personer, der angiver at have forøget deres 
kendskab til innovation / innovative teknologier / pro-
cesser

UFM & DEB: 70 % af klyngemedlemmer

Antal nye uddannelsestilbud UFM: 2 + DEB: 4

Antal internationale henvendelser til klyngen UFM & DEB: 30

KEY POINT INDIKATORS
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som for eksempel this . og PICTURE THIS_, 
MatchUp og faglige fora som Animated Health, 
Architecture Visualization mv . Derfor priorite-
res disse fyrtårne højt, suppleret af jævnlige 
mindre events og aktiviteter, som spredes ud 
over året . Der er i denne tabel derudover især 
taget højde for den type aktiviteter, som klyn-
gens medlemmer kender fra i dag, herunder 
særligt netværksaktiviteter, videnspredningak-
tiviteter og matching aktiviteter, og i mindre 

omfang nye aktiviteter som vil blive udviklet, 
særligt med de nye klyngepartnere og viden-
institutioner, såsom innovationsprojekter og 
samarbejder, kompetenceudvikling til at styrke 
innovation og lign . 
Tallene forventes derfor at blive revideret 
ved aflevering af klyngens handlingsplan til 
Erhvervsstyrelsen ultimo 2020 .  

Aktivitet Aktivitetsindikatorer UFM DEB

Videnspredning  
og formidling:

Antal events 12 12

Antal deltagere 300 600

Øvrige formidlingsaktiviteter 10 10

Styrke adgang til  
finansiering af  
innovationsaktiviteter

Antal events/aktiviteter N/A 10

Antal deltagere 200

Netværksskabelse/
matching 

Antal faglige netværk initieret 7 3

Antal events (netværk / konferencer / workshops m .m .) 
afholdt 9 11

Antal deltagere 300 200

Innovationsfremmende 
aktiviteter for iværksæt-
tere

Antal startup programmer / events 4

Antal deltagere N/A 100

Klyngeorganisation deltagelse i  
inkubatorer / acceleratorer 2

Samarbejdsprojekter Antal samarbejdsprojekter initieret 7 3

Antal virksomhedsmedlemmer, der deltager i alt 35 6

Internationalisering International repræsentation af Vision Denmark  
og den danske audiovisuelle industri N/A 6

Antal nye samarbejder med internationale partnere 
initieret 5 3

Tværgående indikatorer Antal medlemmer 115 Fælles med UFM

Matches lavet mellem klyngemedlemmer / -partnere 10

Antal dialoger med private medlemmer 30 % Fælles med UFM

Planlægning og  
projektledelse samt 
klyngeudvikling

Guldklyngecertificering (2022) 1 Fælles med UFM
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2.4 DELTAGERENGAGEMENT

Klyngens aktiviteter bygger på klyngens 
eksisterende aktiviteter forankret i regionale 
communities . Til klyngens netværksaktiviteter 
er historikken, at der altid er omkring 30-40 
deltagere . Til større arrangementer deltager 
60 - 100 og til de helt store events deltager 200-
500 . Vision Denmark er i forbindelse med klyn-
gekonsolideringen for 2019 og 2020 begyndt at 
formalisere samarbejde med disse virksom-
heder . Klyngen har i dag 50 skriftlige aftaler 
med virksomheder og forventer med udgangen 
af 2020 at have 90 medlemmer i klyngen fra 
industrien . En langt større gruppe virksom-
heder og personer tilknyttet industrien følger 
Vision Denmark klyngen . Facebook og twitter 
er branchernes foretrukne SoMe kanaler . På 
Facebook har alene Vision Denmark foreningen 
1 .057 følgere, og på forgængeren Interactive 
Denmarks twitter-profil, der fungerer som 
VD twitter konto i en overgangsperiode er der 
4 .523 følgere . 

Deltager-engagement er altafgørende for, at 
klyngeindsatsen kan bidrage til at opfylde de 
visioner, formål og mål, som er sat for Vision 
Denmark via vores bestyrelse og medlem-
skreds, der i kraft en stærk og bred virk-
somhedsforankring stiller krav om, at vores 
aktiviteter har den størst mulige relevans for 
de danske digitale visuelle virksomheder . 

Grundlæggende sikrer vi deltagerengagemen-
tet ad følgende veje:

• Vision Denmark klyngen arbejder efter-
spørgselsdrevet, dels ved at have en høj 
repræsentation af virksomheder i sin besty-
relse, dels via involverende events i forhold 
til strategi- og aktivitetsudvikling . Se Kapitel 
3 om organisering . 

• Vision Denmark klyngen følger løbende med 
i medlemstal, deltagerantal og tilfredshed 
med vores engagementer . Derudover vil vi 
følge med i, om vores arrangementer lever 
op til virksomhedernes forventninger og 
formål via de løbende evalueringer af arran-
gementer samt de årlige surveys . 

• Nye aktiviteter skal være efterspørgsels-
drevne . De kan blive formuleret på baggrund 
af dialog med virksomheder i forbindelse 
eller sideløbende med aktiviteterne . Det 
kan f .eks . være virksomheders ønske om at 

temaer, der arbejdes med i samarbejdspro-
jekter eller matchmaking/netværk, bredes 
videre ud i nye aktiviteter . Eller det kan være 
temaer, der formuleres af iværksætterne 
i inkubations-miljøerne, der løftes ind i 
klynge-indsatsen af brancheaktørerne . Når 
temaer og aktiviteter formuleres ud fra, hvor 
forsknings- og uddannelsesmiljøer er rigtigt 
stærke, vil brancheaktører og videninstituti-
oner samarbejde om at sikre relevansen for 
virksomhederne .

2.4.1 BRED DELTAGERKREDS 
BLANDT VIRKSOMHEDER, DER END-
NU IKKE ER INNOVERET / ALENE 
INNOVERER VED EGEN KRAFT

Som beskrevet tidligere har den digitale 
visuelle industri en meget høj innovationsgrad . 
Klyngeindsatsen for denne branche bør derfor 
fokusere på 

• at kvalificere innovationen
• at sikre sammenhæng mellem kunstnerisk 

udvikling, teknologisk F&U og markeds-
mæssig transformation 

• at skabe en højere grad af faktisk innovati-
onssamarbejde snarere end samarbejder 
baseret på leverancer downstream og up-
stream i værdikæden . 

Vi sikrer en bred deltagerkreds blandt andet 
ved at bygge videre på kendte fyrtårne, der al-
lerede har et etableret brand . Vi adresserer de 
mindre innovatives ønsker om at udvikle deres 
forretninger med f .eks . Growing X og MatchUp 
aktiviteter, så de bliver bekendte med og trygge 
ved at gå videre med deltagelse i de mere 
innovationstunge aktiviteter som samarbejds-
projekter og matchmaking/netværk . 

Samtidig har vi, fordi klyngen rummer bran-
cheaktører som Producentforeningen, hvis 
primære fokus ikke nødvendigvis er / har været 
innovationsfremme, allerede i vores alminde-
lige virksomhedsnetværk både virksomheder, 
der interesserer sig for at arbejde innovativt, 
og virksomheder, der endnu ikke har innoveret . 
Derudover har vi via samarbejdsaftaler med – i 
første omgang – Erhvervshusene i Midtjylland, 
Sjælland og Hovedstadsregionen mulighed for 
at sprede informationer om klyngens aktiviteter 
blandt en langt bredere kreds af virksomheder . 
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Endelig vil vi arbejde med medieomtale af me-
get konkrete og virksomhedsnære cases om 
f .eks . virtual location, virtual effects, applied 
audiovisuals m .m . for at også mindre innovati-
ve virksomheder og virksomheder, der primært 
har innoveret ved egen kraft, kan se sig selv i 
den udvikling, der er i industrien og de mulig-
heder, som er i klyngen . 

2.4.2. FORHÅNDSTILSAGN

Udover otte klyngepartnere har vi på forhånd 
identificeret og indhentet 

• 19 strategiske samarbejdsaftaler med ud-
valgte videninstitutioner, brancheaktører og 
erhvervsfremmeaktører 

• 50 støtteerklæringer fra virksomheder 

2.5. HIDTIDIGT OPNÅEDE 
RESULTATER I VISION DENMARK 

Vision Denmark blev stiftet i 2019 af de nu-
værende klyngepartnere, Filmby Aarhus, The 
Animation Workshop/VIA, FilmFyn, Producent-
foreningen samt private aktører, Nordisk Film, 
SYBO og Unity Technologies og Copenhagen 
Film Fund . 

Vision Denmark er kulminationen på flere års 
arbejde med at danne en national erhvervsalli-
ance for spil, film, TV, animation og XR . Således 
er denne formalisering et vigtigt resultat for 
industriens og industriens brancheoriente-
rede aktører . Vision Denmark og de stiftende 
partnere har gennem en årrække samarbejdet 
uformelt om aktiviteter til klyngens virksomhe-
der, herunder gennem spil-klyngen Interactive 
Denmark, som eksisterede med en afdeling Øst 
for Storebælt (Producentforeningen) og Vest 
for Storebælt (Filmby Aarhus) . Samtidig har der 
været stærke samarbejder med animations-
miljøet i Viborg med The Animation Workshop/
VIA og filmmiljøet på Fyn med FilmFyn . 

Vision Denmark og nuværende klyngepartnere 
samarbejder i dag om aktiviteter, herunder 
sikrer fælles koordinering af aktiviteter regio-
nalt, videndeling, udvikling af nye aktiviteter i 
fællesskab, spredning af aktiviteter over landet 
osv . 

Målet er, at klyngen skal udbygges med nye 
medlemmer, der ikke har været del af eksi-
sterende netværk, og det forventes at Vision 
Denmark med udgangen af 2020 har mindst 90 
medlemmer . Resultaterne er dokumenteret i 
første perioderegnskab for den bevilling som 
Vision Denmark har modtaget fra Erhvervs-
fremmebestyrelsen til klyngekonsolidering 
i andet halvår af 2019, og som afsluttes med 
udgangen af 2020 .

Aktiviteterne i forbindelse med at samle eksi-
sterende og nye medlemmer er bl .a .: 

• Integration af medlemmer fra de eksiste-
rende klynger og netværk

• Identificering af klyngen som helhed og 
potentielle nye medlemmer, herunder deres 
udfordringer og behov

• Opsøgende og formidlende arbejde til virk-
somheder som potentielle nye medlemmer

• Netværksaktiviteter for virksomheder – 
medlemmer og potentielle medlemmer

• Involvering af medlemmer i udvikling af 
klyngens aktiviteter, herunder forberedende 
innovationssamarbejder .

Resultaterne for Vision Denmark og partnere 
for den første periode af klyngekonsolideringen 
er blandet andet, at klyngen er kommet godt 
fra start med en stor industrievent den 18 . 
november 2019, hvor Vision Denmark klyngen 
blev præsenteret for ca . 100 deltagere fra 
industriens virksomheder og klyngens øvrige 
samarbejdspartnere, og hvor ca . 65 deltog i 
særlige workshops om klyngens fremadrettede 
strategi . Eventen var markeringen af klyngens 
opstart, og at klyngen var åben for medlemmer . 
Allerede i begyndelsen af året havde klyngen 
de første 20 medlemmer i hus og er i dag 
oppe på 48 medlemmer . I første periode har 

LABSTER VIRTUELT LABORATORIUM

Kapitel II · Aktiviteternes kvalitet og egnethed



  Ansøgning om midler til Vision Denmark 2021-2024    |    47

klyngen fusioneret Interactive Denmark ind i 
Vision Denmark ved nedlæggelsen af CVR nr . 
35180109 og 37582417, og den er godkendt til at 
overtage Interactive Denmarks BRONZE certi-
ficering under Cluster Excellence Denmark og 
ESCA . The Animation Workshop/VIA nedlæg-
ger herefter sin BRONZE certificering i periode 
2 . Derudover har klyngen i den første periode 
afholdt 14 events med over 700 deltagere og 
faciliteret 2 innovationssamarbejder . 

2.6. SAMMENHÆNG MED 
NATIONALE STRATEGIER

Klyngeindsatsen for den digitale visuelle klynge 
hænger sammen med flere af de nationale 
strategier, herunder: 

REGERINGENS VÆKSTPLAN 
FOR KREATIVE ERHVERV 
Ift . Regeringens Vækstplan for de kreative 
erhverv skal Danmark i 2025 ”være et interna-
tionalt førende vækstmiljø for kreative erhverv, 
hvor innovation skabes med mennesket og 
kloden i centrum” .

Der er særlige koblinger til vækstplanen inden-
for følgende indsatsområder:

• Kreative kompetencer og tværfaglighed skal 
styrke innovation

• Adgang til risikovillig kapital skal øge inve-
steringer i nye og digitale forretninger

• Offentlig-privat samspil skal sikre innovati-
ve udviklingsmiljøer

• Håndhævelse af immaterielle rettigheder 
skal fremme et velfungerende marked for 
kreativt indhold

• Internationalisering og en fælles fortælling 
om Danmarks kreative DNA skal skabe 
international synlighed og øget eksport

Samarbejdet vil i praksis ske i tæt samarbejde 
med bl .a . Lifestyle & Design Cluster og Creati-
ve Denmark .

REGERINGENS PLAN FOR DIGITAL VÆKST
Regeringens plan for digital vækst fra 2018 un-
derstøtter visionerne i en digital visuel klynge 
ved at bidrage til at skabe et center of excel-
lence inden for digitalisering . Vision Denmark 
klyngen bidrager til Digital Hub, herunder som 
del af deres ERFA gruppe, og samarbejder i 
den forbindelse inden for deep tech området 
”crea tech” . De konkrete aktiviteter vil være 
i forhold til markedsføring, delegationer og 
særlige initiativer, eksempelvis:

• Markedsføring: Samlet national digital 
fortælling, tiltrækning af tech-talenter og 
tech-alliancer

• Delegationer: Besøgsprogrammer og be-
søgscenter

• Særlige initiativer: E-Gov, AI og CO2-reduk-
tion .

Derudover har Vision Denmark indledt strate-
gisk samarbejde med DigitalLead klyngen .

FORSK2025
Den nationale strategi Forsk 2025 har en række 
centrale forskningsområder, som er relevante 
for den digitale visuelle klynge, herunder

• Nye teknologiske muligheder, fx arbejdet 
med big data, interaktionsdesign og brug-
barhed, samarbejde med robotteknologi mv .  

• Grøn vækst, herunder cirkulær økonomi
• Mennesker og samfund, herunder uddan-

nelse til fremtidens arbejdsmarked, tekno-
logiforståelse til børn og unge mv . 

NATIONAL ENERGI- OG KLIMAPLAN TIL EU
Klyngen ønsker at bidrage til regeringens plan 
om at nedbringe CO2-udledning i forbindelse 
med landet samlede strategi via indsatsområ-
det ”bæredygtig omstilling” . 
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KAPITEL III
ORGANISERING, KOMPETENCER 
OG KAPACITET 
Vision Denmark blev stiftet som privat forening i januar 2019 for at frem-
me den digitale visuelle industri og varetage klyngens interesser. Forud for 
dette ligger dog flere års intensivt arbejde med at samle og løfte industrien 
til nye højder, særligt blandt de nuværende klyngepartnere, The Animation 
Workshop/VIA, Filmby Aarhus, FilmFyn samt Producentforeningen, der med 
det statslige initiativ Computerspilzonen i 2009 lagde grunden for foreningen 
Interactive Denmark og siden Vision Denmark. 

HITMAN  IO INTERACTIVE
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Gruppen af stiftende partnere, som omfatter 
Interactive Denmark, Filmby Aarhus, The 
Animation Workshop/VIA, FilmFyn, Producent-
foreningen og Copenhagen Film Fund, har i 
forbindelse med den indledende proces været 
i dialog med private virksomheder, relevante 
organisationer i både ind- og udland og myn-
digheder om grundlæggelsen af en erhvervs-
klynge for spil, film, TV, animation og XR . Det 
resulterede sidste år i partnerskab med tre af 
industriens største selskaber; Nordisk Film, 
SYBO og Unity Technologies om etableringen af 
Vision Denmark . Ved udgangen af 2019 åbnede 
Vision Denmark op for nye medlemsskaber 
for danske og internationale virksomheder, 
universiteter, organisationer og andre, som 
har interesser i at fremme den digitale visu-
elle industri og Danmarks omstilling til digital 
vindernation . Vision Denmarks kendskab til 
brancherne er således bredt og dybt forankret, 
og som klyngeorganisation er Vision Denmark 
inkluderende og skabt af og for medlemmerne . 

Med denne ansøgning udvider Vision Den-
mark partnerkredsen, så den også rummer 
videninstitutioner, hvorfor der etableres en ny 
governance-struktur i klyngen . Denne gover-
nance-struktur skal sikre en sammenhængen-
de klyngeindsats og et stærkt engagement fra 
både erhvervslivet og videninstitutioner samt 
øvrige aktører .

3.1 GOVERNANCE-STRUKTUR,  
ORGANISATION OG BESTYRELSES-
SAMMENSÆTNING

Som det fremgår af figur 11 er klyngens orga-
nisation bygget op om fire enheder: generalfor-
samlingen, bestyrelse, sekretariat og klynge-
partnerskabet . De fire enheder i den formelle 
governance-struktur bliver suppleret af et 
repræsentantskab, der sikrer en løbende dia-
log med et bredere udvalg af virksomheder og 
samarbejdspartnere . Udover de formelle orga-
nisatoriske enheder findes klyngens betalende 
medlemmer, andre dedikerede medlemmer, 
som deltager aktivt i klyngens tilbud, samar-
bejdsprojekter og bidrager til strategiudvikling 
og støtter som supportere . 

FIGUR 11: KLYNGENS ORGANISERING
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GENERALFORSAMLINGEN 
= DE BETALENDE MEDLEMMER
Foreningen Vision Denmark er en åben med-
lemsorganisation, og medlemmerne udgør 
grundlaget for klyngen . Ifølge foreningens 
vedtægter kan danske og / eller internationale 
virksomheder, universiteter, organisationer og 
andre, som har interesser i at fremme den digi-
tale visuelle industri og Danmarks omstilling til 
digital vindernation være medlemmer . 
Foreningens øverste myndighed er Gene-
ralforsamlingen, hvor klyngens medlemmer 
inviteres til deltagelse . De betalende private 
medlemmer af Vision Denmark kan også indgå 
i gruppen af dedikerede medlemmer, se sær-
skilt afsnit om disse . Hvert betalende medlem 
har én stemme . 

Generalforsamlingen har følgende opgaver:
 
• Udpege medlemmer til bestyrelsen
• Endelig godkendelse af årsregnskab og 

budget
• Bidrag til klyngens handlingsplan og strategi
• Fastsættelse af kontingent
• Bidrage med input til bestyrelse, sekretariat 

og partnere

BESTYRELSE
Vision Denmarks bestyrelse består i dag af fem 
medlemmer, heraf tre direktører fra erhvervs-
livet (SYBO, Unity Technologies, Nordisk Film), 
hvoraf en varetager hvervet som formand, én 
repræsentant fra en videninstitution (TAW/VIA) 
og én repræsentant fra brancheorganisationen 
Producentforeningen . 

Bestyrelsens opgaver er at: 

• Sætte rammer for klyngens strategi og 
handlingsplan

• Sikre udvikling af klyngen, inkl . organisation 
• Godkendelse af ansøgninger
• Kvartalsvis opfølgning på mål og økonomi
• Godkende forretningsorden og forretnings-

gange for foreningens arbejde

Vision Denmark ønsker med udgangen af 2020 
at udvide bestyrelsen med flere medlemmer, 

herunder med min . 2-3 medlemmer fra viden-
institutioner med repræsentation fra øverst 
ledende niveau . Udvidelsen vil blive endeligt 
udformet på en ekstraordinær generalforsam-
ling i efteråret 2020 . 

De øvrige aktører er frie til at vælge repræsen-
tanter fra egen virksomhed/organisation eller 
udefra . Begge dele under forudsætning af, at 
de udpegede medlemmer lever op til kriterier-
ne for bestyrelsens kompetencer . 

Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et for-
mandskab, bestående af formand, næstfor-
mand samt et øvrigt medlem, som er i løbende 
dialog med sekretariatet og får mandat af be-
styrelsen til at træffe beslutninger vedr . daglig 
drift og virke . 

Bestyrelsens kompetencer skal som samlet 
hele indeholde følgende: 

• Erfaring med at drive privat virksomhed 
inden for den digitale visuelle industri (spil, 
film, TV, animation og XR)

• Repræsentation af både store og små virk-
somhedsledere

• Erfaring med eksport, investeringer/inve-
storer

• Gerne erfaring fra erhvervsområder uden-
for den digitale visuelle industri

• Kendskab til klyngens kompetencer og pro-
dukter samt potentiale til at skabe synergi/
match til andre fagområder

• Kendskab til ny teknologi
• Kendskab til kunstnerisk udviklingsvirk-

somhed
• Kendskab til innovationssamarbejder og 

innovationsfremmesystemet
• Erfaring med offentligt-privat samarbejde
• Ledelse af komplekse organiseringer, net-

værksledelse mv . 
• Kendskab til regionale styrker
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SEKRETARIAT
Bestyrelsen ansætter en direktør . Direktøren 
ansætter sekretariatets øvrige personale . 
Sekretariatet består på ansøgningspunktet af 
otte personer . 

Sekretariatet er sammensat med følgende 
kompetencer: 

• Ledelseskompetencer, herunder ledelse af 
klyngen samt opbygning af eksterne samar-
bejder

• Strategiudvikling
• Indgående kendskab til den digitale visuelle 

industri
• Erfaring med offentlig-private samarbejder
• Kendskab til erhvervs- og innovationsfrem-

mesystemet
• Relationsopbyggende og netværksskabende 

kompetencer
• Projektledelse, eventafvikling, koordinering 

mv . 
• Kommunikation og formidling
• Analytiske kompetencer
• Fundraising
• Administrative kompetencer
• Økonomistyring og bogholderi

Sekretariatets opgaver er: 

• Netværksledelse, herunder koordinering 
med partnere, udmøntning af bevillinger, 
etablering af nye samarbejder mv . 

• Udvikling af klynge, herunder udarbejdelse 
af strategi- og handlingsplaner i samarbejde 
med bestyrelse, klyngens parter, medlem-
mer mv .

• Administration og afrapportering ift . mål og 
økonomi

• Medlemsservice- og rekruttering
• Kommunikation og videndeling i klyngen
• Gennemførsel af regionale og nationale 

aktiviteter

ANDRE DEDIKEREDE MEDLEMMER  
– KLYNGENS VIRKSOMHEDER
Ved siden af de formelle fora og betalende 
medlemskaber har klyngen det store med-
lemskab, repræsenteret ved de dedikerede 
medlemmer  - virksomheder og andre aktører, 
der ikke nødvendigvis er betalende medlem-
mer af foreningen Vision Denmark, men del 
af klyngen og som deltager aktivt i klyngens 
aktiviteter, samarbejdsprojekter, strategiudvik-

ling mv . Vision Denmark og partnere har hver 
deres regionale miljøer af dedikerede medlem-
mer, som partnerkredsen fra 2020 er begyndt 
at samle i en fælles klynge . Der er indtil videre 
opnået 50 skriftlige aftaler med virksomheder 
fra de regionale styrkepositioner i landet, og 
det forventes, at der inden udgangen af 2020 er 
90 medlemmer i klyngen . 

Klyngens dedikerede medlemmer er vigtige for 
klyngens partnerkreds i forhold til at deltage i 
udvikling af aktiviteter, deltage i aktiviteter, del-
tage i innovationssamarbejder, konkrete fagud-
valg osv . Klyngens partnere har løbende dialog 
med de dedikerede medlemmer, og derudover 
holdes der min . en årlig event, som samler 
klyngens medlemmer på tværs af brancher 
for at drøfte Vision Denmark klyngens strategi, 
mål og fremadrettede aktiviteter . Dette årsmø-
de har klyngens partnere haft tradition for at 
afholde de seneste år, og der er således alle-
rede indført en uformel procedure, som Vision 
Denmark klyngen med den nye klyngestatus 
kan gøre formel . De dedikerede medlemmers 
input bruges således i både strategiudvikling 
og i udarbejdelse af den årlige handlingsplan .  

De dedikerede medlemmer, betalende såvel 
som andre, inddrages derudover i den udad-
vendte kommunikation og formidling, ligesom 
de inviteres til dialog med sekretariat, besty-
relse og partnere, herunder ved workshops 
i forbindelse med udvikling af strategi- og 
handlingsplan samt individuelle møder . 

For at give relevante virksomheder, instituti-
oner og organisationer mulighed for at stifte 
bekendtskab med klyngen, kan de inviteres ind 
i klyngens aktiviteter for en begrænset periode, 
hvor de får adgang til aktiviteter og netværk, 
dog ikke generalforsamling, strategi-udvikling 
og repræsentantskab . Med denne model gives 
der mulighed for en gradvis øgning af de enkel-
te virksomheder, videninstitutioner og andre 
aktørers aktive deltagelse i klyngen . 

Ved siden af de dedikerede medlemmer vil der 
være virksomheder, der deltager i klyngens 
aktiviteter uden indgåelse af partnererklæring 
såvel som virksomheder, der på anden måde 
deltager uformelt i klyngearbejdet . De vil indgå 
i opgørelsen af øvrige deltagende virksomhe-
der, men ikke som dedikerede medlemmer . 
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KLYNGEPARTNERSKAB
I klyngens projektaktiviteter indgår en række 
økonomiske partnere i større eller mindre 
omfang . Økonomiske partnere med væsentlige 
økonomiske, formelle og praktiske forpligtel-
ser i forhold til klyngens aktiviteter betegnes 
klyngepartnere og indgår i klyngepartnerska-
bet . 

Klyngepartnerne udpeger kontaktpersoner, 
der varetager partnernes overordnede dialog 
og koordination med sekretariatet i forhold til 
udarbejdelse af strategier, udvælgelse af ind-
satsområder, temaer og aktiviteter og klyngens 
udvikling i øvrigt . Kontaktpersonerne funge-
rer endvidere som kontaktpunkt til relevante 
videnmiljøer og nøglepersoner for aktiviteter i 
partnernes organisationer . 

For at sikre adgang til beslutningsfora for 
væsentlige økonomiske partnere i klyngen, vil 
de klyngepartnere, som ikke er repræsenteret i 
bestyrelsen blive inddraget på anden vis, enten 
i form af deltagelse i repræsentantskab eller 
lignende . 

REPRÆSENTANTSKAB
For løbende at sikre at klyngen agerer efter-
spørgsels- og videndrevet kan generalfor-
samlingen desuden nedsætte et repræsen-
tantskab, der dels består af virksomheder, 
dels af nøglepersoner fra klyngepartnerne . 
Repræsentantskabets medlemmer kan sparre 
med sekretariat og klyngepartnerskabet om 
udvikling af strategier og deltage i udviklingen 
af konkrete aktiviteter . 

3.2 KOMMUNIKATION  
OG VIDENDELING

Som det præsenteres ovenfor, er Vision Den-
marks organisering både kompakt og åben 
overfor klyngepartnere og brancheaktører i 
den digitale visuelle industri . Vi ser en styrke 
i at være en nyetableret, spirende klynge, da 
beslutningsprocesserne er korte og fleksi-
ble ift . branchernes behov . Sekretariatet er i 
løbende dialog og kontakt med virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder - 
både klyngemedlemmer og øvrige aktører – for 
at have en føling med erhvervslivets udvikling 
og efterspørgsel . Størstedelen af klyngens 
aktiviteter bliver udviklet i samarbejde med 

industriens virksomheder og organisationer, 
hvilket er en organisationsform vi vil fortsætte 
med fremadrettet .

Som beskrevet under afsnittet om Andre 
dedikerede medlemmer er der tradition for at 
afholde mindst et årligt event med dedikerede 
medlemmer og potentielle nye virksomheds-
medlemmer fra industrien . Derudover holdes 
bilaterale dialogmøder med de dedikerede 
medlemmer . Disse møder fordeles blandt 
Vision Denmark foreningen og de regionale 
partnere i Aarhus, Viborg, Aalborg og på Fyn . 

Vision Denmark kører med to kommunikations-
spor – et internt og et eksternt:

INTERN KOMMUNIKATION OG VIDENDELING – 
PARTNERE
Koordinering og videndeling internt mellem 
partnerne i klyngen sker ved at: 

• Vision Denmark har løbende dialog med 
klyngepartnerne og afholder i løbet af året 
en række statusmøder med klyngepartner-
ne vedr . aktiviteter, fremdrift, relevant viden 
og erfaringer .

• Partnernes mål og aktiviteter fastlægges i 
tilskuds- og samarbejdsaftaler med Vision 
Denmarks sekretariat .

• Vision Denmark er som netværksleder an-
svarlig for at holde sig opdateret på ny viden 
og dele denne med partnere – samt sikre 
videndeling på tværs mellem partnere/at 
partnernes viden tilføres klyngen .

• Klyngens partnere bidrager ift . udvikling af 
strategi- og handlingsplan . Processen løber 
hvert år med start i forår og afslutning i 
efteråret . 

INTERN KOMMUNIKATION OG 
VIDENDELING – MEDLEMMER
Foreningens betalende medlemmer inviteres 
til årlig generalforsamling samt til klyngens 
øvrige aktiviteter, herunder workshops om 
strategi og handlingsplan . 

Klyngens dedikerede medlemmer inviteres til 
min . et årligt event, hvor de giver input til særli-
ge udfordringer og ønsker til indsatser, visioner 
og mål som tidligere beskrevet . Derudover 
kommunikeres til medlemmer via løbende 
dialog, nyhedsbreve mv .  
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EKSTERN KOMMUNIKATION OG VIDENDELING 
Der kommunikeres løbende til alle – ekster-
ne såvel som interne – på Vision Denmark og 
partneres hjemmesider og sociale medier, om 
aktiviteter, nyheder i klyngen og om klyngens 
medlemmer mv . Sekretariatet udsender hertil 
løbende et nyhedsbrev med portrætter af virk-
somheder og nyheder fra den digitale visuelle 
industri . Nyhedsbrevet indeholder endvidere en 
eventkalender, som lister relevante netværks- 
og efteruddannelsesaktiviteter for spil, film, 
TV, animation og XR .

Vision Denmark klyngen har derudover en 
kreds af strategiske samarbejdspartnere, som 
klyngepartnerne løbende holder kontakt med 
ift . muligheder for samarbejde om aktiviteter, 
deling af viden og erfaringer, sparring samt 
videreformidling af viden om hinandens orga-
nisationer, aktiviteter og resultater via egne 
kommunikationskanaler . 

Internationalt vil Vision Denmark bruge inter-
nationaliserings-aktiviteterne til at formidle 
om klynge og industri til potentielle samar-
bejdspartnere for klynge og virksomheder på 
internationale festivaler, events, konferencer 
mv . Ligeledes vil vi arbejde for international 
omtale af aktiviteter med særlig international 
relevans, f .eks . MatchUp og større konferencer . 

3.3 NATIONAL TILGÆNGELIGHED

Der eksisterer i dag regionale centers of ex-
cellence inden for den digitale visuelle indu-
stri, fx Filmbyen i Aarhus, animationsmiljøet i 
Viborg, teknologiudvikling i Ålborg, spilmiljøet 
i Grenaa, filmproduktion på Fyn samt generelt 
i og omkring hovedstaden . Klyngen bygger på 
disse regionale centre og sikrer derfor opbak-
ning, aktiviteter og opmærksomhed i hele Dan-
mark . Alle partnerne har endvidere fokus på at 
udvikle og tilbyde både regionale og nationale 
tilbud . Det er partnernes erfaring, at digitale, 
visuelle virksomheder og kreative talenter er 
villige til at rejse efter de tilbud og muligheder, 
der er i landet . Dermed vurderes disse centre 
at være dækkende ift . at servicere industriens 
virksomheder og potentielle virksomheder . 
Klyngen vil sørge for, at de regionale styrker og 
kompetencer anvendes bedst muligt i gennem-
førsel og udvikling af nye aktiviteter . Samtidig 
vil klyngen arbejde for stærkere geografisk 

tilgængelighed og sammenhæng mellem 
aktiviteter . Det kan dels ske ved at afholde et 
præ-event i en anden by end hovedeventet, 
ved livestreaming af events i andre byer, ved at 
arrangere fælles transport/busser samt ved 
fælles kommunikation af tilbud og mulighe-
der hos de regionale parter . Endelig kan der i 
højere grad arbejdes med digitale løsninger, 
fx webinarer, digitale netværk og communities 
mv . Dels kan der arbejdes med udvikling af til-
bud, fx efteruddannelser, som forankres lokalt 
hos én operatør, men afvikles nationalt med 
moduler i hele landet . 

3.4 VISION DENMARK 
– KLYNGEORGANISATIONENS DRIFT

Vision Denmark arbejder som klyngeorgani-
sation med at minimere driftsomkostninger, 
således at organisationen er omkostningsef-
fektiv i forhold til antal medlemmer og med-
lemsservice . Redskaberne til dette er generelt 
at sikre en effektiv administration og styring, 
herunder både i Vision Denmarks organisati-
on og i forhold til afrapportering på vegne af 
klyngen . Dertil kommer en række øvrige tiltag, 
blandet andet indgåelse af partnerskaber, 
markedsafsøgninger og udvikling af aktiviteter 
med medlemmerne .

PARTNERSKABER MED ANDRE 
– EFFEKTIVT OG INDHOLDSRIGT
Vision Denmark forsøger så vidt muligt at indgå 
aftaler med partnere og brancheaktører ift . 
lokaler og venues til aktiviteter .

Til dagligt har Vision Denmark lejet sig ind i 
et enkelt lokale hos Producentforeningen i 
den ydre del af Frederiksberg, da denne har 
kontorlokaler og mødefaciliteter, der passer til 
Vision Denmarks behov og som er billigere, end 
hvis tilsvarende skal erhverves i Københavns 
centrum . Det er muligt at forlænge eller opsige 
dette lejemål uden omkostninger .

Derudover har Vision Denmark en mulighed 
for igennem et partnerskab med Copenhagen 
Film Festivals i København at benytte centrale 
eventlokaler for klyngens aktiviteter . Dette 
partnerskab aktiveres, hvis Vision Denmark 
har behov for det, og hvis det er økonomisk 
fordelagtigt ift . at leje lokaler andetsteds . 
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Endelig arbejder Vision Denmark generelt 
med at afvikle events i partnerskaber med 
medlemmer, eksempelvis ved at holde fysiske 
events hos medlemsvirksomheder . Dette giver 
både en indholdsmæssig gevinst i eksempel-
vis netværksaktiviteter, da medlemmerne ser 
hinandens virksomheder, og en økonomisk 
besparelse . 

Derudover arbejder Vision Denmark med at 
udvikle et speakers-netværk, som består af 
medlemmer fra virksomheden, der har særlige 
erfaringer/ekspertise, som de ønsker at dele 
med den danske klynge og til internationale 
events . Der vil ofte være tale om, at medlem-
merne stiller deres services til rådighed gratis, 
for et symbolsk gebyr eller ved betaling af 
transportudgifter . 

Således er Vision Denmark og partnerkredsen 
i klyngen vant til at arbejde økonomisk effek-
tivt for så få midler som muligt og på en given 
måde . 

MARKEDSAFSØGNING
For at sikre økonomisk sparsommelighed 
vil Vision Denmark følge retningslinjerne fra 
EU’s strukturfondsmidler og dermed foretage 
markedsafsøgninger for udgifter højere end pt . 
30 .000 kr . 

Markedsafsøgningen fordrer, at tilbudsgiver 
er præcis i sin efterspørgsel og derved får det 
bedst egnede produkt . Det skaber effektivitet 
både i administrationen og i økonomisk hense-
ende . 

UDVIKLING MED MEDLEMMERNE
 Aktivitetstyper udvikles så vidt muligt i dialog 
med klyngens medlemmer . F .eks . er MatchUp 
udviklet i samarbejde med blandt andre spil-
virksomhederne SYBO, Betadwarf og Ghosts-
hip Games samt investorer som Nordisk Film 
Games . Nye aktiviteter udvikles ud fra industri-
ens virksomheders aktuelle behov, således at 
klyngens aktiviteter er efterspørgselsdrevne . 
Dermed sikrer klyngens partnere, at der ikke 
bruges tid og ressourcer på de forkerte initia-
tiver . 

3.5 FORRETNINGSMODEL, 
LIKVIDITET OG GARANTISTILLELSE

Vision Denmarks forretningsmodel er at sikre 
basisdrift via medlemstilskud fra private inte-
ressenter og private bidrag . Disse geares med 
tilskud til konkrete projekter fra offentlige og 
private fonde og støtteprogrammer . 

Vision Denmark udarbejder tilskudsaftaler 
med partnere i forbindelse med udmøntning af 
tilskudsmidler fra staten . Det er aftalt med alle 
partnere på forhånd, at de selv stiller garanti 
for likviditet, samt at de selv oppebærer risiko-
en for eventuelle manglende godkendelser ift . 
deres aktiviteter . 

Vision Denmark foreningen skal således 
sørge for likviditet for sit eget budget . I Vision 
Denmarks finansieringsmodel er medfinansie-
ringen ift . medlemsbidrag sikret ved projektets 
start . Denne medfinansiering bekræftes for 
hvert nyt år inden årets start . 

Det estimeres, at der hvert år er op til ca . 3,5 
mio . kr . i likviditetsbehov, som Vision Denmark 
ikke for nuværende har i egenkapital . Dette 
beløb kan Vision Denmark låne af Producent-
foreningen, som dermed er garantistiller for 
beløbet i perioden 2021-2024 . Producentfor-
eningens regnskaber viser, at foreningen er 
solid og har likvide midler, der sikrer at aftalen 
kan opfyldes gennem hele perioden .

3.6 ØKONOMI

Vision Denmark og de øvrige nuværede 
klyngepartnere har tidligere haft aktiviteter, 
finansieret med decentrale erhvervsmidler 
fra regionerne, strukturfondsmidler, statslige 
bidrag, fx under Markedsmodningsfonden eller 
andre offentlige og private bidrag . Klyngens 
samlede partnerskab har således uformelt 
opbygget en national klynge af en vis størrelse 
forud for stiftelsen af Vision Denmark i 2019 . 

For at klyngen kan opfylde ambitionerne som 
præsenteret i Kapitel 2, estimerer vi, at der i 
klyngeindsatsen er behov for et årligt budget 
på i alt 27,6 mio . kr . Heraf udgør ansøgningen til 
henholdsvis SIU-bevillingen og de decentrale 
erhvervsfremmemidler udgør i alt 13,8 mio . kr . 
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Budgettet er fordelt med et ønske om 7 mio . kr . 
fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 
6,8 fra Uddannelses- og Forskningsministeriet . 
I UFM-bevillingen udgør videninstitutionernes 
andel 62 % . I bevillingen fra Danmarks Er-
hvervsfremmebestyrelse udgør videninstitutio-
nernes andel 20 % . 

Anskuet samlet har Vision Denmark søgt at 
skabe en balanceret model mellem bevillinger 
til klyngens partnere, hhv . brancheaktører og 
videninsitutioner . 

Vision Denmark har som netværksleder en 
række opgaver, som sikrer en professionel 
netværksledelse og partnerkredsinvolvering, 
markedsfører klyngen og klyngens medlem-
mer, udvikler nye innovationsaktiviteter og 
vidensamarbejder, varetager nationale opdrag 
som fx modne Danmarks investeringsmiljø ift . 
innovation, strategiudvikling, vidensudvikling 

hos klyngens medlemmer og meget mere . Det 
estimeres, at ca . 3 mio . kr . af bevillingen går til 
dette formål . 

De resterende 10,8 mio . kr . fordeles således, at 
videninstitutionernes andel udgør 5,6 mio . kr . 
samlet for begge puljer, mens andelen sam-
let for de regionale branche-klyngepartnere 
(Filmby Aarhus, FilmFyn, DPA/musikindustri-
en, Producentforeningen samt Vision Den-
marks regionalt orienterede aktiviteter) udgør 
5,1 mio . kr . 
At fordelingen giver en lille overvægt til viden-
institutionerne ligger i bevidst forlængelse af, 
at der er særligt behov for at styrke virksomhe-
dernes samarbejde med disse . 

ALLOKERING AF BUDGET
Som følge af udvidelsen af partnerkredsen i 
klyngen har Vision Denmark arbejdet med en 
to-strenget tilgang, der sikrer en ligelig for-
deling øst og vest for Storebælt, og inkluderer 
flere centrale videninstitutioner .

Den ene tilgang er på forhånd at fordele stør-
stedelen af budgettet mellem partnere . Vision 
Denmark har især i forhold til de nuværende 
partnere og brancheorienterede klyngepartne-
re indgået foreløbige aftaler om arbejdspakker 
i varierende størrelsesordener, fra 0,5 mio . kr . 
til 2,5 mio . kr . Pakkerne er afstemt ud part-
nernes rolle og regionale og nationale ansvar i 
forhold til at eksekvere klyngens strategi samt 
ansvar overfor klyngens medlemmer . Derud-
over er de fordelt ud fra en regional betragt-
ning . Således er der ved ansøgningstidspunktet 
afsat ca . 5 mio . kr . til aktiviteter i Jylland, 0,5 
mio . kr . på Fyn og 2 ca . mio . kr . i aktivitetsbud-
get til parterne på Sjælland . Klyngens net-
værksleder, Vision Denmark, har hovedkontor i 
hovedstadsområdet (Frederiksberg), hvormed 
den nationale andel tager sit udspring her, hvil-
ket naturligvis får en vis afsmitning ift . værdi 
og synlighed blandt klyngens medlemmer for 
hovedstadsområdet . 

Derudover har Vision Denmark indgået aftale 
med de øvrige videninstitutioner, der er nye 
klyngepartnere (AAU, KU og Truemax), om at 
deltage i klyngen mod et tilsagn om et mindre 
beløb til sekretariatsarbejde med deltagelse 
i klyngen . Klyngen har desuden afsat en pulje 
på 3 mio . kr . til videninstitutioner, som ikke er 
fordelt på forhånd . Puljen skal udløses i takt 
med, at de rigtige og mest relevante aktiviteter 
udvikles i klyngen . Fordelingen af midlerne vil 
især blive fordelt i forbindelse med udarbej-
delse af de årlige handlingsplaner . Fokus for 
denne pulje vil være innovationssamarbejder 
målrettet behovene i klyngen . 

I det omfang klyngeindsatsens aktiviteter fører 
til, at videninstitutioners udarbejder IP, der 
kommer enkelte virksomheder til gavn, vil der 
blive udarbejdet modeller for kompensation 
til videninstitutionerne fra virksomhederne i 
overensstemmelse Europa-Kommissionens 
meddelelse om rammebestemmelser for 
statsstøtte til forskning, udvikling og innovation 
(2014/C 198/01, pkt . 28) . Rammer for dette vil 
blive aftalt med videninstitutionerne . Tilsvaren-
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de vil virksomheder, der deltager i aktiviteter, 
der vurderes at falde ind under reglerne om de 
minimis belagt støtte, modtage en opgørelse af 
de minimis værdien af deres deltagelse . Vision 
Denmark vil vurdere de minimis relevansen 
i forbindelse med udarbejdelse af de årlige 
handlingsplaner .

MEDFINANSIERING
Der søges om 50 % statslig finansiering til 
det samlede budget, og Vision Denmark og 
klyngepartnerne står for 50 % medfinansiering 
til projektet, både under UFM-bevillingen og 
bevillingen fra de decentrale erhvervsfremme-
midler . 

Under de decentrale erhvervsfremmemidler 
har klyngen sammensat medfinansieringen 
med følgende satser: 

• 50 % medfinansiering via Decentrale Er-
hvervsfremmemidler

• 7 % i privat kontant medfinansiering
• 14 % i offentlig kontant medfinansiering
• 10 % privat egenfinansiering
• 19 % offentlig egenfinansiering

Under SIU-bevillingen har klyngen sammensat 
medfinansieringen med følgende satser:
 
• 50 % medfinansiering via SIU-bevillingen
• 9 % i privat kontant medfinansiering 
• 41 % i privat medfinansiering via medgået 

tid, rejser mv . 

AKTIVITETER MELLEM DANMARKS 
ERHVERVSFREMMEBESTYRELSE OG UDDAN-
NELSES- OG FORSKNINGSMINISTERIET
Vision Denmark vil i forbindelse med udmønt-
ningen af de statslige midler sikre, at midlerne 
fra hhv . Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
og Uddannelses- og Forskningsministeriet bli-
ver allokeret til de aktiviteter, der hører under 
de respektive bevillinger og bevillingsretnings-
linjer . Vision Denmark vil som netværksleder 
være tilsynsførende med partnernes budgetter 
og indgå særlige tilskudsaftaler vedr . disse . 
For nærmere overblik over de nuværende akti-
viteter fordeling henvises til Bilag 7 . 

Derudover vil der være visse opgaver, primært 
hos netværksleder, som kan placeres under 
begge bevillinger, herunder etablering og drift 
af hjemmeside, nyhedsbreve og anden kommu-
nikation for klyngen samlet set, institutions- og 
virksomhedsbesøg af generel karakter eller 
med formål, der dækker begge bevillinger, lø-
bende rekruttering og registrering af medlem-
mer, årlige surveys om klyngens samlede per-
formance, generelle samarbejdsaftaler, samlet 
afrapportering m .v . Vision Denmark vil ved et 
positivt tilsagn søge dialog med Erhvervssty-
relsen og Uddannelses- og Forskningsministe-
riet vedr . disse forhold med henblik på forde-
ling og den mest omkostningseffektive måde at 
håndtere disse aktiviteter på . 

Kapitel III · Organisering, kompetencer og kapacitet

COMPUTERSPIL MINION MASTERS · BETADWARF



  Ansøgning om midler til Vision Denmark 2021-2024    |    57

KAPITEL IV
PARTNERKREDS  
Vision Denmark har som tidligere beskrevet 
en bred partnerkreds bestående af klynge-
partnere og strategiske samarbejdspartnere . 
Øjebliksbilledet for den samlede aktørkreds 
fremgår af logovæggen på næste side .

Klyngepartnerskabet i Vision Denmark er på 
ansøgningstidspunktet bygget op om en gruppe 
af 8 klyngepartnere med indgående og komple-
menterende branche- og teknologikendskab, 
bred regional dækning og løbende, direkte 
medlemskontakt .  

Vision Denmark dækker i samarbejde med 
Producentforeningen klyngens aktiviteter øst 
for Storebælt samtidig med at varetage den na-

tionale sekretariatsfunktion . Vest for Storebælt 
varetages funktionen af en række nøgleaktø-
rer, herunder Filmby Aarhus, The Animation 
Workshop/VIA og FilmFyn . Disse fungerer som 
en decentral del af Vision Denmarks sekretari-
at og har ansvar for at afvikle og udvikle initiati-
ver i dialog med medlemmer, videninstitutioner 
og øvrige samarbejdspartnere samt udvikle de 
årlige handlingsplaner for klyngen .

Aalborg Universitet og Københavns Universitet 
indgår aktivt i udvikling og gennemførsel af 
klyngens videndrevne aktiviteter og fungerer 
desuden som kontaktpunkt for hhv . Aarhus 
Universitet og DTU, ITU og CBS . 
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Derudover er der udvalgt en national klynge-
partner inden for musikindustrien, som skal 
sikre den fremtidige involvering af musikindu-
strien i klyngen . Partneren, Danske Populær 
Autorer (DPA), repræsenterer desuden Musik-
forlæggerne, som er strategisk partner . 

I dette kapitel gennemgås regionale styrkepo-
sitioner og herunder klyngepartnerne og deres 
regionale kontaktflader, som rækker længere 
ud end de strategiske samarbejdsaftaler indgå-
et af Vision Denmark . Indsatsen med at tiltræk-
ke og aktivere medlemmer er også udlagt til de 
regionale partnere, derfor præsenteres også 
deres kontaktflade ud over klyngens partnere 
og strategiske samarbejdspartnere .  Procedu-
rer for inddragelse for klyngen som helhed er 
gennemgået i Kapitel 3 .

Til sidst i kapitlet beskrives partnernes inter-
nationale partnerskaber, og hvordan disse kan 
inddrages i klyngens aktiviteter .
 

4.1 REGION MIDTJYLLAND 
& REGIONALE PARTNERE

Vest for Storebælt ligger de danske regiona-
le styrkepositioner inden for industrien især 
i Region Midtjylland med Aarhus, Viborg og 
Grenaa som centrale knudepunkter . Her er er 
koncentrationer af spilvirksomheder i Viborg, 
Grenaa og Aarhus, af VR-virksomheder i Viborg 

og Aarhus, Animationsvirksomheder i Viborg 
og Film- og TV-virksomheder i Aarhus .

I Region Midtjylland findes mellem 50 og 60 
spilvirksomheder heriblandt internationalt 
anerkendte animationsstudier som Kiloo, og 
et stort antal virksomheder indenfor Film- og 
TV og reklame, fra reklamefilmsselskabet M2 
Film til store produktionsselskaber som Me-
tronome Aarhus eller SMV’er som Wasabi Film 
og Deluca Film . Derudover ligger der nogle af 
de stærkeste danske VR-virksomheder, der har 
fokus på løsninger til bl .a . industri, sundheds-
sektor og mere eksperimenterende indholds-
producenter, flere med internationalt format og 
gennemslagskraft, som for eksempel Kanda, 
Unity Studios, MANND og Aate VR . 

Styrkerne i regionen er, at virksomhederne 
generelt er på et højt internationalt niveau, når 
det gælder produktionskvalitet og brug af ny 
produktionsteknologi . De er også rigtigt godt 
med, når det handler om at producere til nye 
digitale platforme . Styrkerne ligger derudover 
især i omsætningen af kreativ storytelling til 
kommercielle produkter, et økosystem med 
mange komplementerende aktører og bredt 
samarbejde med regionens videninstitutioner, 
eksempelvis med spillet ’Lightmatter’ af Tunnel 
Vision Games, der har udviklet unik spiltekno-
logi sammen med Alexandra Instituttet .
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Udfordringerne for regionens virksomheder er 
blandt andet, at de mangler specialister, især 
inden for VFX, at der er for lille kendskab til, 
hvordan grafisk IP og IP universer handles og 
værdisættes på det globale marked, særligt ift . 
licencing-området, samt at mindre virksomhe-
der har brug for hjælp til at opbygge et interna-
tionalt netværk . 

4.1.1 FILMBY AARHUS

Forankret i Aarhus Kommune er Filmby Aarhus 
centrum for film- og medieproduktion i Jylland . 
Med 80+ medievirksomheder, to professionelle 
filmstudier, uddannelser og medieprojekter 
i en erhvervspark, der samarbejder på kryds 
og tværs, udgør Filmby Aarhus både en fysisk 
klynge og et center of excellence inden for digi-
tal visuel indholdsproduktion . Virksomhederne 
i Filmby Aarhus producerer alle facetter af me-
dieprodukter som spillefilm, dokumentarfilm, 
reklamefilm og meget mere . Filmby Aarhus’ 
mål og ambition er at fortsætte udviklingen af 
Filmby Aarhus som drivkraft for industriens 
udvikling i og uden for regionen .
Filmby Aarhus udgør også sekretariatet for for-
eningen Den Vestdanske Filmpulje, som støtter 
produktioner af kunstnerisk interessante film, 
der skaber udvikling i det regionale produkti-
onsmiljø . Den Vestdanske Filmpulje tiltrækker 
investeringer udefra, tiltrækker, fastholder, 
udvikler talenter og skaber arbejdspladser i de 
vestdanske regioner .

Filmbyen Aarhus’ flagskibe er blandt andet 
Ideas Lab, en inkubator for startups og talenter, 
der laver digitale oplevelser indenfor spil, film, 
lyd, 3D og animation, Aarhus Seriefestival samt 
konferencen og festivalen this ., som lægges ind 
i det nationale klyngearbejde . Filmby Aarhus 
har derudover kørt Interactive Denmark Vest, 
som er lagt ind i Vision Denmark klyngen i løbet 
af 2019 . 

Filmby Aarhus arbejder både med at hjælpe 
iværksættere med at skabe robuste virksom-
heder, som er gearet til at udvikle nye pro-
dukter, og med at tilvejebringe og vise kom-
mercielle muligheder for alle virksomheder i 
regionen . Eksempelvis samarbejder filmbyen 
med Erhvervshus Midtjylland, Vækstfonden, In-
novationsfonden, StartVækst Aarhus mv . om at 
styrke virksomhedernes konkurrenceevne via 
viden, netværk og adgang til risikovillig kapital . 
Ligeledes afholder Filmby Aarhus en lang ræk-
ke masterclasses, seminarer, match making 
med andre industrier, hackatons, workshops 
mv . Via fokuserede calls i Den Vestdanske 
Filmpulje og prototype-udbud via eksempelvis 
internationale EU-projekter skaber Filmby 
Aarhus initiativer, der genererer innovation i 
produkter og forretningsgange . 

Ved at samarbejde private virksomheder sikres 
tilbud til klyngens virksomheder rammer 
målgruppens ønsker og behov . Faste samar-
bejdspartnere her er Funday Factory, M2Film, 
MANND, Aate VR, Random Dragon Games og 
CopenX .  Desuden er der samarbejde med virk-

Produktionsselskabet MANND vil med deres 
VR-projekter skabe den næste æra for bran-
ded content, film og fælles oplevelser .

Deres produktion ”Xray Fashion” er en 
cinematisk VR-dokumentar, der fortæller den 
mørke historie om tøjproduktion i den globale 
modeindustri – fra catwork’en i New York til 
swatshop’en i Indien . Projektet har til hensigt 
at skabe samfundsdialog om tøjproduktion i 
tredjeverdenslande . Således hjælper det med 
at stille skarpt på kerneudforinger i mode-
industrien og potentielt bidrage til at løse 
problemerne .
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somheder uden for industrien, som eksempel-
vis Danske Bank og Beierholm, der kan bidrage 
til klyngens vidensprednings- og netværksak-
tiviteter . 

Blandt væsentlige nationale samarbejdspart-
nere- og aktiviteter i Filmby Aarhus er: 

Aalborg Universitet
Samarbejde om videnudveksling og forsk-
ningsprojekter

Aarhus University
Særligt samarbejde med Institut for kultur og 
kommunikation, institut for datalogi om viden-
udveksling og forskningsprojekter, deltagelse 
i undervisnings-, praktik- og specialeforbere-
dende forløb

DANBAN (Danish Business Angels)
DANBAN er del af Filmby Aarhus erhvervspark 
og kan bidrage til klyngens udvikling af investe-
ringsmiljø

Danmarks medie -og journalisthøjskole
Videnudveksling, deltagelse i undervisnings- 
og praktikforløb 

DOX: WORLD
Privat filmskole, samarbejde om udvikling af 
dokumentar-produktioner til film og web som 
genre

Regionale inkubatorer
Videndeling, netværksdeling og samarbejde 
om events med Ideas Lab, Game Hub, Aarhus 

Filmværksted, Arsenalet (Viborg), Business 
Aalborg, The Kitchen (Aarhus Universitet), 
Dania Games/Game Hub

Super 8
Privat filmuddannelse, samarbejde om inkuba-
tor og talentudvikling, via Aarhus Filmværksted

VIA University College
Særligt samarbejde med Multiplatform story-
telling and production uddannelsen ift . videns-
udveksling og forskningsprojekter, deltagelse i 
undervisnings, praktik- og specialeforbereden-
de forløb

Herudover har Filmby Aarhus et stærkt inter-
nationalt netværk blandt både videninstutioner 
og aktører, som indgår i beskrivelsen af inddra-
gelse af internationale parter i aktiviteterne i 
afsnit 4 .9 .

4.1.2. THE ANIMATION WORKSHOP / 
VIA UNIVERSITY COLLEGE

VIA University College er med den stærkt spe-
cialiserede og internationalt anerkendte The 
Animation Workshop både en stærk regional, 
lokal og international aktør . The Animation 
Workshop har spillet en central rolle etable-
ringen af Vision Denmark . Derudover er der 
mulighed for at udbrede samarbejdet med VIA 
University Colleges øvrige relevante aktiviteter 
og uddannelser bl .a . Multiplatform Storytelling 
and Production og softwareingeniøruddannel-
sen med fokus på AR/VR .
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Sun Creature er en ny dansk animationsvirksom-
hed (2015), startet i det kreative kontorfællesskab 
Arsenalet i Viborg, nu beliggende i København . 
Virksomheden opstod i Arsenalets inkubatorpro-
gram på baggrund af forløb i den pan-europæiske 
IP-accelerator Animation sans Frontiers (Creative 
Europe) . Sun Creature har med deres enestående 
visuelle stil erobret store projekter og internati-
onale kunder som Netflix, Riot Games, Amazon 
Studios og Coca Cola og sammen med instruktø-
rerne Christian Bøving-Andersen og Eva Lee Wal-
lberg skabt den succesfulde tv-serie The Heroic 
Quest of Prince Ivandoe for Cartoon Network .
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Det geografiske udgangspunkt for samarbej-
det er The Animation Workshop / VIA Univer-
sity College i Viborg . Lokalt er der cirka 40 
virksomheder inden for området, men med 
animation som fagligt udgangspunkt har Viborg 
har igennem mere end 30 år satset strate-
gisk på det visuelle område og udgør i dag et 
veludviklet økosystem med lokal forankring, 
national betydning som hele Danmarks center 
for animation og international fyrtårns-positi-
on . The Animation Workshop/VIA arbejder både 
med virksomheder, der arbejder med kerne-
professionerne inden for den digitale visuelle 
industri, der producerer underholdning baseret 
på animation, spil, CG-arts, VFX og digital 
fortælling, og med udvikling af formidling og 
kommunikation ind i andre brancher . 

Centrets store danske og internationale 
netværk, årelange erfaring, stærke brand og 
veletablerede begivenheder omfatter således 
Viborg Animation Festival inkl . konferencer og 
netværk indenfor Science Visualization (Sci-Vi), 
Architectural Visualizing , Applied Cartooning 
og Animated Health, der vil blive lagt ind som 
fyrtårnsprojekter og videreudviklet på i Vision 
Denmark klyngen . 

Udover afholdelse af kurser og uddannelser 
er The Animation Workshop/VIA også omdrej-
ningspunktet for artist residency, hvor mere 
end årligt 100 nye og etablerede kunstnere 
indenfor VFX og CG og andre filmområder kan 
bo og arbejde med deres kreative projekter på 
campus støttet af FilmTalent v . Filminstituttet, 
Nordisk Film Fonden v . Egmont samt Viborg 
Kommune . The Animation Workshop/VIA har 
fælles ledelse med og bestyrelsesplads i Arse-
nalet, som er et kontor- og virksomhedsfælles-
skab for animationsrelaterede virksomheder . 
Mange animationsvirksomheder i København 
og Århus har været start-ups i Arsenalet, som 
for eksempel Sun Creature, der i dag er en af 
Danmarks mest internationalt succesfulde ani-
mationsvirksomheder . Aktørkredsen i Viborg 
er særdeles stærk og giver Viborg en helt sær-
lig styrkeposition og unikke forudsætninger for 
at benytte billeders og historieformidlingens 
kraft kulturelt og erhvervsmæssigt . 

Blandt The Animation Workshop/VIAs væ-
sentlige nationale samarbejdspartnere- og 
aktiviteter er:

Aalborg Universitet
Institut for Kommunikation og Psykologi/InDi-
Media Center for Interaktive Digitale Medier & 
Oplevelsesdesign: Samarbejde med formål at 
identificere relevante fremtidige forsknings-
projekter inden for visuel formidling, herunder 
forskningsformidling . 

Aarhus Universitet
HealthD360 er et projekt om integration og 
analyse af sundhedsdata . The Animation 
Workshop indgår i arbejdspakke 7: Kommu-
nikation og Formidling, som leverandør af 
produktioner for visuel formidling af cases, 
forskningsresultater og udvikling af tekniske 
bidrag og løsninger .

Arsenalet 
I kontor- og virksomhedsfællesskabet bor 
omkring 30 animationsrelaterede virksomhe-
der . Arsenalet er desuden det inkubationsmiljø, 
hvor studerende typisk starter virksomhed 
efter de er dimitteret fra The Animation Works-
hop . 

Den Danske Filmskole
Samarbejde med Den Danske Filmskole om 
kompetenceudvikling til den digitale visuelle 
industri gennem de to institutioners respektive 
uddannelser

Filmtalent
Den landsdækkende paraplyorganisation, der 
samler alle de 4 danske filmværksteder, er en 
væsentlig samarbejdspartner i arbejdet med at 
lave koordineret talentudvikling til den digita-
le visuelle industri . The Animation Workshop 
huser datterselskabet Filmtalent Animation & 
Games, der har det nationale opdrag til at sikre 
talentudvikling til animationsområdet i hele 
Danmark, og er repræsenteret i bestyrelsen og 
i alle væsentlige arbejdsgrupper .

Fælles samarbejdsaftale
Aalborg Universitet, VILD, Institut for Kommu-
nikation, Det Kongelige Danske Kunstakademis 
Skoler for Arkitektur, Design og Konserve-
ring, Professionshøjskolen København, UCL 
Erhvervsakademi og Professionshøjskole . 
Samarbejdsaftalen skal styrke og udvide 
samarbejdet gennem gensidig udnyttelse af 
de kvalifikationer, ressourcer og den viden, 
parterne besidder inden for feltet .
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Københavns Universitet, DANSTEM
En flerårig samarbejdsaftale omkring udvikling 
og undersøgelse af visuel forskningsformidling 
og brobygning mellem visuelle storytellers/
animatorer og forskere . I aftalen ligger afprøv-
ning af nye animationsgenrer i en forsknings-
kontekst, eks . poetisk animation som indgang 
til forskningsformidling samt udvikling- og 
test af interdisciplinære kurser inden for visuel 
forskningsformidling målrettet forskere og 
animatorer .

Region Midtjylland 
Her arbejdes med sundhedssystemet og Re-
gional Udvikling . Centret indgår som innova-
tionsagent i en række sammenhænge inden 
for undervisning, talentudvikling, kultur og 
kommunikation . Typisk gennemføres 2 større 
årlige samarbejdsprojekter .

Viborg Kommune
Kommunen indgår centrets finansiering med 
3 forskellige partnerskabsaftaler: Viborg Ani-
mationsfestival, Open Workshop og Filmtalent 
Animation & Games . Desuden er der tæt sam-
arbejde imellem centret og Viborg Kommunes 
deltagelse i Vestdansk Filmpulje, Kontor- og 
virksomhedsfællesskabet Arsenalet, samt 
Viborg Kommunes Animationsstrategi . Der 
samarbejdes om erhvervsfremstød og tiltræk-
ning af virksomheder med Viborg Erhvervsråd, 
Invest in Viborg og Invest in Denmark . Viborg 
Kommune står også bag ved udviklingen af de 
to nye centerforgreninger; Viborg Visuals og 
Center for Eksperimenterende Digital Scene-
kunst .

Herudover har både The Animation Workshop 
og VIA University College generelt et stærkt 
internationalt netværk blandt både videninstu-
tioner og aktører, som indgår i beskrivelsen af 
inddragelse af internationale parter i aktivite-
terne i afsnit 4 .9 .4 .

4.2 REGION SYDDANMARK 
& REGIONALE PARTNERE

I Region Syddanmark er især Fyn et spirende 
knudepunkt inden for film- og tv-produktion . 
Det skyldes de seneste års udvikling inden for 
film- og tv-produktion med stor lokal opbak-
ning fra de fynske kommuner til at tiltrække 
filmproduktion til Fyn . Ambitionen er dels at 

udvikle erhvervsområdet, dels at bruge indsat-
sen som løftestang for udvikling af en stærk 
turisme- og servicesektor . 

Centrale aktører i området som bidrager til 
at styrke det regionale knudepunkt er særligt 
FilmFyn (partner i Vision Denmark klyngen), 
tilstedeværelse af TV-selskabet TV2 med ho-
vedsæde i Odense, samt inkubations- og talent-
udvikling inden for spil og film med Filmværk-
stedet i Odense . Regionen er i dag præget af at 
have en mindre andel af klyngens virksomhe-
der, og mange af dem er mindre virksomheder . 

4.2.1 FILMFYN

FilmFyn er en regional filmfond, der støtter 
og investerer i spillefilm, tv-fiktion og kort- og 
dokumentarfilm med det mål at skabe vækst, 
udvikling og oplevelser, der bidrager til film-
kulturen på Fyn og i Danmark . FilmFyn er et 
aktieselskab ejet af 9 fynske kommuner, Fyns 
Erhverv og TV2 Danmark . FilmFyns årsbud-
get på cirka 35 mio . kr . er finansieret med 11 
mio . kr . fra ejerkommunerne og 24 mio . kr . fra 
staten .

FilmFyns strategi er at anvende produkti-
onsstøtten som motor for 1) udvikling af nye 
permanente filmarbejdspladser på Fyn og 2) 
øge bosætning og turisme ved at styrke Fyns 

synlighed, regionalt, nationalt og internationalt .
FilmFyn har udviklet sig til at blive et kulturelt 
fyrtårn i regionen . Spillefilm, dokumentarfilm- 
og tv-fiktion dominerer den kulturelle dagsor-
den med produktioner, der skaber omsætning, 
store oplevelser og kan være med til at løfte et 
geografisk områdes kulturelle identitet, samt 
skabe grobund for filmturisme, der gavner 
området .

Nedenfor beskrives FilmFyns væsentligste 
samarbejder og partnere . Udover dem er der 

Ambitionen er at udvikle 
film- og TV-området på Fyn
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desuden løbende dialog for afsøgning af mulige 
fælles projekter med bl .a . Tietgenskolen med 
henblik på nye uddannelser, Destination Fyn 
med henblik på at bruge filmproduktioner i tu-
rismeindsatsen, Kommunernes turistorganisa-
tioner med henblik på samarbejde om konkrete 
filmtitler og Erhvervshus Fyn om styrkelse af 
virksomheder, der beskæftiger sig med film- 
og tv-produktion .

18FRAMES -DEN FYNSKE FILMSKOLE
Samarbejde med den private filmuddannelse 
om at skabe og bevare et filmmiljø i regioner-
ne uden for hovedstadsområdet, særligt om 
at opdyrke, initiere og inspirere det fynske 
talentmiljø .

Kulturregion Fyn
Samarbejde om indsatsområdet FYN ER FILM, 
bestående af 5 filmprojekter bl .a . EDIT24 .

Odense filmværksted, Odense International 
Filmfestival, SVEND – DANMARKS FILM- og 
KULTURDAGE under det fælles brand ”Fyn er 
Film”, der er Kulturregion Fyns indsatsområde 
for at styrke det fynske filmmiljø ud fra en mål-
sætning om at gøre Fyn til Danmarks førende 
filmregion . 

SDU
Om udvikling af manuskriptuddannelsen . 

SVEND  
– DANMARKS FILM-OG KULTURDAGE 
Den årlige festival i Svendborg, hvor FilmFyn 
bl .a . står bag en række filmfaglige arrange-
menter .

Svendborg Graphic
Økonomisk støtte til at udvikle det internationa-
le potentiale for en festival for tegneserier, spil 
og animation .

UCL Erhvervsakademi og  
Professionshøjskole
Samarbejde om kommende uddannelser til 
filmproducenter og underleverandører til film-
produktion f .eks . filmtilvalgsfaget til service-
økonomuddannelsen .

4.3 REGION NORDJYLLAND 
& REGIONALE PARTNERE

Ifølge det det nordjyske indspil til strategien 
for den decentrale erhvervsfremmeindsats 
2019 er IKT og Kommunikation det stærkeste 
vækstområde isoleret set i Region Nordjyl-
land . Her er andelen af vækstvirksomheder 
og potentielle vækstvirksomheder relativt høj . 
Særligt service- og konsulentvirksomhed, der 
også understøttes af en række stærke forsk-
ningsområder, fremhæves .  2020 strategien for 
Business Region North Denmark fremhæver 
de IKT-tunge klynger House of Energy og Life 
Science Innovation, mens de digitale visuelle 
industrier ikke fremhæves særskilt . Det er må-
ske ikke så mærkeligt i en region med stærke 
erhvervsmæssige udkantsudfordringer set i 
lyset af industriens status som spirende, og at 
den nationale klynge for den digitale visuelle 
industri på skrivetidspunktet var i konsolide-
ringsfasen .

I Region Nordjyllands Kulturplan 2019-2020 er 
der til gengæld fokus på samarbejdet mellem 
kulturlivet og andre sektorer med henblik på at 
synliggøre de samfundsøkonomiske effekter . 
Det fremhæves, at der er et uudnyttet potentia-
le i at bringe kulturen i forhold til innovation og 
nye løsninger i det øvrige erhvervsliv og andre 
vigtige samfundsområder . 

Aalborg Universitets indtræden i Vision Den-
mark klyngen ligger i god forlængelse af dette, 
og er et udtryk for at der regionalt satses på 
de digitale visuelle brancher . Dette kommer i 
høj grad til udtryk i både Aalborg Universitet 
og UC Nordjyllands prioritering af relevante 
uddannelser og forskningsmiljøer . På UCN er 
det bl .a . uddannelserne indenfor IT og design, 
Datamatiker, Digital konceptudvikling, Grafisk 
designteknolog, Multimediedesigner, Software-
udvikling og Webudvikling (Aalborg Universitet 
gennemgås nedenfor) . Samtidig er både Fre-
derikshavn Kommune og Hjørring Kommuner 
medlemmer af Den Vestdanske Filmpulje . 

Innovations- og erhvervsfremmesystemet i 
Region Nordjylland er præget af et særdeles 
stærkt samarbejde med Business Region 
Nordjylland som fælles omdrejningspunkt . 
Med Aalborg Universitet får Vision Denmark 
indgang til de øvrige aktører i Region Nordjyl-
land og samtidig vil Aalborg Aarhus Universitet 
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sammen med Filmby Aarhus varetage funkti-
onen som kontaktpunkt til Aarhus Universitet, 
indtil det forhåbentlig bliver tid til, at Aarhus 
Universitet også træde ind i klyngen . 

4.3.1 AALBORG UNIVERSITET
 
Aalborg Universitet har i Danmark markeret sig 
som en af de centrale videninstitutioner inden-
for fagområder af stor relevans for de digitale 
visuelle industrier samt musik i relation hertil 
med uddannelser bl .a . indenfor Information 
Studies, Innovative Communication Technolo-
gies and Entrepreneurship, Lighting Design, 
Medialogy (med specialiseringer Computer 
Graphics, Games og Interaction) samt Sound 
and Music Computing . Hertil kommer et stærkt 
fagligt miljø i det tværgående forskningscenter 
Center For Applied Game Research (CEAGAR), 
hvor mere end 40 forskere fra institutterne for 
Arkitektur, Design og Medieteknologi, Kommu-
nikation og Psykologi samt Læring og Filosofi 
samarbejder indbyrdes og med internationale 
forskere om innovation i udvikling, design og 
anvendelse af spil . Over de senere år er der 
desuden udviklet et laboratorium, som indehol-
der de allernyeste interaktive real-time medie- 
og spilteknologier .  

City Campus CREATE med mere end 1 .200 stu-
derende inden for Arkitektur, Industriel Design, 
Urban Design, Medialogi, Kommunikation og 
digitale medier, Art and Technology, Musikte-
rapi samt Musikvidenskab udgør kernen i de 
kreative og innovative uddannelser på AAU .

Aalborg Universitets faglige kvalitet er også 
anerkendt internationalt . Således er data-
logimiljøet på AAU placeret som nummer 1 
i Danmark på Leiden Ranking – videnskab 
(matematik og datalogi) og US News and World 
Report rankings – undervisning (datalogi) . Når 
det gælder tilgang til og forskning i uddannelse 
er AAU placeret på en suveræn førsteplads 
hos Times Higher Education Impact, der er 
en af verdens mest anerkendte ranking-lister 
over universiteter og deres bidrag til at nå FN’s 
verdensmål . Endelig rangerer AAUs forsk-
ning i bæredygtig energi højt på listen med en 
samlet placering som nummer 23 ud af over 
700 universiteter i hele verden . Det sidste ser vi 
i klyngen frem til at kunne inddrage i arbejdet 

med bæredygtig omstilling af film og de øvrige 
brancher .

Det høje faglige niveau kombineres med et 
strategisk fokus på problembaseret læring 
og aktive tilgang til at fremme videnspredning 
og industriel og kommerciel udnyttelse af sin 
forskning til både private virksomheder, offent-
lige institutioner, iværksættere og uddannel-
sesinstitutioner . Det har medført, at Aalborg 
Universitet i en analyse fra 2017 af IRIS Group 
blev udnævnt til det mest samarbejdende uni-
versitet i Danmark . Desuden indgår universitet 
et stort antal aftaler om kommercialisering af 
forskning med private virksomheder .

Aalborg Universitet har med etablering af cam-
puser i Esbjerg og København udviklet sig fra 
et primært regionalt til et landsdækkende uni-
versitet, selvom universitet stadig påtager sig 
et stærkt regionalt ansvar . Således ligger 37 
% af universitetets samarbejdsvirksomheder i 
Hovedstadsregionen, mens lidt over 25 procent 
af alle innovative nordjyske virksomheder 
samarbejder med Aalborg Universitet 1 . Hertil 
kommer studentersamarbejder og –praktikker .

For klyngen for spil, film, TV, animation og XR 
er det særligt campuserne i Aalborg og Køben-
havn, der er relevante . Her gik der hhv . 3 .281 
og 1 .380 studerende på tech-uddannelserne . 
Disse tal omfatter ingeniøruddannelser, der er 
relevante for den digitale visuelle industri .  

Aalborg Universitet har også et stærkt fokus 
på iværksætteri, der både omfatter universi-
tetets eget AAU Startup Program på tværs af 
campuser og deltagelse i inkubatoren Game 
Hub Denmark . 

Nedenfor gennemgås fire af de samarbejder 
af størst relevans for den digitale visuelle 
industri, som Aalborg Universitet driver eller er 
engageret i: 

VIZARTs – Visualization and  
Adaptive Real-Time Stories
I 2019-2020 driver Aalborg Universitet projektet 
VIZARTs hvor filmmagere, tekniske eksperter, 
forskere, spiludviklere, programmører, pro-
duktionsdesignere og andre relevante faggrup-
per sammen kan undersøge, teste og udvikle 
nye teknologier indenfor film og andre digitale 

1 https://irisgroup .dk/wp-content/uploads/2018/03/Aalborg-Universitets-vidensamarbejde-1 .pdf
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visuelle fortælleformer . Projektet er finansie-
ret af Nordisk Film Fonden og Samsung .

GameHub Denmark 
Inkubationsmiljø med lokationer i Grenå, Viborg 
og Aalborg i samarbejde med Erhvervsakade-
mi Dania og The Animation Workshop tilbyder 
kontorplads, vejledning, events . GameHub 
Denmark er etableret med midler fra Region 
Midtjylland, Norddjurs Kommune, Interreg ÖKS 
og Regionalfonden . 

DADIU
The National Academy of Digital Interactive 
Entertainment er et fælles uddannelsestilbud 
for kandidatstuderende fra Filmskolen, Det 
Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for 
Arkitektur, Design og Konservering, DTU, Kø-
benhavns Universitet, ITU, TRUEMAX Academy, 
Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og 
Aalborg Universitet . DADIU optager omkring 
100 studerende om året til meritgivende forløb, 
hvor de studerende får undervisning, deltager 
i workshops og laver mindre spilproduktioner, 
der ofte får både nationale og international 
anerkendelse i form af nomineringer og priser . 

4.4 REGION HOVEDSTADEN,  
REGION SJÆLLAND & REGIONALE 
PARTNERE

Størstedelen af klyngens virksomheder på 
tværs af brancher – ca . 70 % af virksomheder-

ne – ligger på Sjælland . Særligt inden for film/
tv-virksomheder er koncentrationen stor, hvor 
ca . 80 % af industrien befinder sig øst for Store-
bælt, mens det fordeler sig mere ligeligt på de 
interaktive brancher . 
Virksomhederne befinder sig overvejende i Re-
gion Hovedstaden . Ift . Erhvervshus Sjælland er 
der kun ganske få virksomheder inden for den 
digitale visuelle industri, og de der eksisterer i 
regionen er meget små, ofte kun repræsente-
ret af ejeren og uden ansatte . 

Klyngens virksomheder i hovedstadsområdet 
rummer alle typer virksomheder fra de helt 
store virksomheder og organisationer som 
Nordisk Film og DR over veletablerede og 
internationalt anerkendte filmproducenter som 
Zentropa, animationsproducenter som WIL-
FILM, der producerer for LEGO, de etablerede 
teknologivirksomheder som Unity Technologies 
eller de eksperimenterende XR-virksomhe-
der som Makropol, der eksperimenterer med 
digitale visuelle forestillinger, Rig21 der finder 
nye veje til digital visuel produktion og til de 
helt nye iværksættere og talenter inden for alle 
klyngens fagområder . 

For virksomhederne i Region Sjælland handler 
det i høj grad om at finde vej ind i det nationale 
økosystem og anvende tilbuddene der . Da der 
for nuværende ikke er grundlag for et særligt 
regionalt knudepunkt i Region Sjælland vareta-
ges kontakten til de sjællandske virksomheder 
af samme aktører som virksomheder i Region 
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RIG21 er et virtuelt filmstudie, der med nye 
digitale produktionsmetoder, bygger bro 
imellem gode ideer, bæredygtig udvikling og 
kommerciel produktion . Mottoet er ”Small 
Step, Giant Leap”, hentet fra RIG21’s første 
produktion for LEGO i anledningen af 50år 
jubilæum for månelandingen .

Rebel Nature Pictures er visionen om at 
bruge RIG21 studiet til at skabe IP’en Rebel 
Nature . En multi-platformsfortælling med 
udgangspunktet i FN’s 17 Verdensmål . En 
fortælling om og til vores børn og børnebørn 
med inspiration fra alle de udfordringer og 
muligheder vi står med på denne klode, -en 
flaskepost til fremtiden .

CASE: RIG21/ REBEL NATURE
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Hovedstaden med Erhvervshus Sjælland som 
samarbejdspartner og formidler af kontakter . 

4.4.1 VISION DENMARK 
– KLYNGEORGANISATION 
OG REGIONAL AKTØR

Vision Denmark er beskrevet under kapitel 3 og 
repræsenterer hele Danmarks digitale visuelle 
klynge i kraft af sine medlemmer inden for in-
dustriens virksomheder og inden for klyngens 
partnere . 

Vision Denmark samarbejder med alle partne-
re, klyngepartnere og strategiske partnere ift . 
at koordinere klyngens aktiviteter på landsplan 
og skabe nye innovationssamarbejder mellem 
parterne . 

4.4.2 KØBENHAVNS UNIVERSITET
 
Med Datalogisk Institut ved Københavns Uni-
versitet, DIKU, som klyngepartner får klyngen 
en stærk partner ombord indenfor forskning i 
datalogiens tre hjørner: algoritmer, mennesker 
og data, og dens anvendelse . 

Blandt de mange relevante forskningsområ-
der hos DIKU er bl .a . arbejdet med Computer 
Graphics & Simulation Lab, Natural Language 
Processing (NLP) og Decentralized Systems af 
stor relevans for både den direkte og indirekte 
industri, som Vision Denmark klyngen henven-
der sig til . 

I Computer Graphics & Simulation Lab forskes 
der bl .a . i avanceret matematisk modellering 
drevet af data og med fysiske og numeriske 
metoder med henblik på anvendelse i f .eks . 
computerspil, film, digital prototyping, mo-
dellering af mekaniske systemer og andre 
områder af direkte eller indirekte relevans for 
den digitale visuelle industri . I Decentralized 
Systems bliver der forsket og udviklet inden-
for effektive og sikre netværks/distribuerede 
computersystemer som f .eks . blockchain, Big 
Data, streaming og real-time databehandling . 
I Natural Language Processing (NLP) bliver 
der arbejdet med at forstå tekst ved hjælp af 
statistiske modeller og machine learning med 
henblik på anvendelse til f .eks . rettelse af 
grammatiske fejl, resumere dokumenter og 

oversætte tekster, hvilket f .eks . er højt anven-
deligt i såkaldt localization af ordrige compu-
terspil til andre sprog . 

I forlængelse af KUs strategi frem mod 2023 
om at skabe mere kreative læringsmiljøer og 
bringe viden i spil på tværs af fag og sektorer 
har DIKU i 2020 styrket området for Erhverv 
og Innovation, hvor DIKUs deltagelse i Vision 
Denmark klyngen bliver forankret . Erhverv og 
Innovation vil både fungere som kontaktpunkt 
ind i DIKU, til øvrige relevante uddannelser på 
Københavns Universitet samt til DTU, ITU og 
CBS som partnere i DTU Skylab Digital . 

I forhold til virksomhedssamarbejder har 
DIKU en Business Club med stærke virksom-
hedrepræsentanter, særligt fra internationale 
teknologi-virksomheder og større industrielle 
aftagere af digitale visuelle produktioner . Til 
gengæld vil Vision Denmark klyngen give DIKU 
adgang til et stort og nationalt netværk særligt 
af mindre virksomheder . 

Nedenfor gennemgås tre af de samarbejder af 
størst relevans for den digitale visuelle indu-
stri, som DIKU driver eller er engageret i: 

DADIU
Som Aalborg Universitet er også DIKU med i 
partnerkredsen om DADIU-uddannelsen . 

DTU Skylab Digital
KU, DTU, ITU og CBS etablererede i januar 
2020 samarbejdet den digitale hub DTU Skylab 
Digital, hvor studerende, forskere og virksom-
heder i hovedstadsregionen kan samarbejde 
om digital udvikling, forskningsprojekter og 
startups . Der vil være særligt fokus på kunstig 
intelligens og etiske aspekter, udvikling og 
sikker brug af internetteknologi og udvikling af 
blockchain som sporingsteknologi . Udover de 
fire universiteter er DTU Skylab Digital støttet 
af Uddannelses- og Forskningsministeriet, 
Erhvervsstyrelsen, Region Hovedstaden og 
Industriens Fond .

Virksomhedsrettede forskningssamarbejder 
DIKU er universitetspartner i et samarbejde 
med en af de største danske computerspilsud-
viklere IO Interactive og Alexandra Instituttet, 
der rummer flere af de ganske få erhvervs-
forsker-samarbejder, der er igangsat indenfor 
film, computerspil og innovation . 
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4.4.3 TRUEMAX

En del af talenterne indenfor kulturerhvervene i 
Danmark bliver uddannet på private uddannel-
sesinstitutioner . Med deltagelse af TRUEMAX 
Academy of Digital Arts har klyngen fået den 
første af disse med om bordet . 

TRUEMAX driver en 3,5-årig bacheloruddan-
nelse inden for visuel Art, computergrafik og 
animation, der i dag er Skandinaviens største 
uddannelsessted for 3D Visual Effects, spil og 
animation . Uddannelsen giver direkte afgang til 
kandidatuddannelser ved de bedste universi-
teter inden for vores fagområde i bl .a . Storbri-
tannien . Den er bygget op i henhold til bache-
lorbekendtgørelsens regler om optagelse, 
gennemførsel af undervisningen og afholdelse 
af eksaminer, SU-berettiget og har på linje med 
alle videregående uddannelser sit eget korps af 
eksterne censorer godkendt af Uddannelses- 
og Forskningsministeriet . TRUEMAX har på 
nuværende tidpunkt 79 studerende .

Hvert år udfører TRUEMAX et eller flere ud-
viklings/innovationsprojekter, hvor muligheder 
i brugen af nye teknologier afdækkes i sam-
arbejde med kommercielle aktører . Dette kan 
f .eks . omfatte aktiviteter rettet mod konceptuel 
formulering, planlægning og dokumentering af 
nye produkter, processer eller tjenesteydelser . 
Som eksempel kan et samarbejde med Pixy 
Film om udvikling og afprøvning af metoder til 
at flytte karakteruniverset i Familien Juul fil-
mene fra en traditionel fiktionsverden (juleka-
lender og spillefilm) til et 3D-baseret univers, 
der både ville kunne fungere som animations-
film og som computerspil . 

Derudover indgår TRUEMAX i flere samarbej-
der med andre uddannelsesinstitutioner bl .a .:

DADIU
Som Aalborg Universitet og DIKU er TRUEMAX 
med i partnerkredsen om DADIU uddannelsen . 

Den Danske Filmskole
Truemax har etableret et fast samarbejde med 
bl .a . animations-instruktørlinjen på den danske 
filmskole . De studerende på begge uddannel-
sesinstitutioner læser sammen i varierende 
forløb på flere semestre .

3D VISUALIZER
I samarbejde med Sputnik STU København, 
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for 
unge med autisme og psykisk sårbarhed, 
udvikler TRUEMAX en to-årig uddannelse 
for unge med særlige behov med fokus på 
3D-visualisering af industrielle processer og 
modeller . På Truemax Academy er man i løbet 
af de seneste år blevet opmærksomme på en 
gruppe unge med nogle særlige kompetencer . 
Det er unge, som alle har stærke evner til at 
arbejde i 3D- og visualiseringsbranchen, men 
som af personlige årsager ikke trives i det 
normale undervisningstilbud . Samtidig er der 
i erhvervslivet et stærkt voksende behov for 
medarbejdere med netop de kompetencer, som 
denne gruppe unge besidder . Derfor kortlæg-
ger de to uddannelsesinstitutioner mulighe-
derne for at tilbyde et uddannelsesforløb, der 
er skræddersyet til såvel de unge som til de 
kommuner, der skal visitere dem til uddannel-
sen - samt ikke mindst til de virksomheder, der 
skal være aftager . 

4.5. NATIONALE PARTNERE

4.5.1 PRODUCENTFORENINGEN

Producentforeningen er en brancheorgani-
sation i vækst, der arbejder for at styrke og 
udvikle danske producenter af film, tv, rekla-
mefilm og computerspil . Foreningen har ca . 
130 medlemmer fra Danmark og varetager 
medlemmernes interesser i forhold til politik, 
rettigheder og øvrige forhold, som har indfly-
delse på produktionsvilkårene . På den anden 
side - som arbejdsgiverforening - forhandler 
Producentforeningen overenskomster med 
de lønmodtagergrupper, der er relevante . 
Foreningen tilbyder desuden medlemmerne en 
række services som styrker deres forretning 
og mærkesager .

Gennem de seneste ti år har Producentfor-
eningen investeret i opbygningen af flere 
erhvervspartnerskaber for at udnytte det 
økonomiske og eksportmæssige potentiale fra 
danske indholdsproducenter af bl .a . spil, film 
& TV . I 2009 var Producentforeningen stifter 
og projektholder på Computerspilzonen, som 
lykkedes med at samle den danske computer-
spilbranche . I 2013 stiftede Producentforenin-
gen partnerskabet Interactive Denmark, som i 
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samarbejde med partnere over hele Danmark 
har opbygget et community med spiludviklere, 
andre kreative udviklere og teknologiselskaber 
der står centralt i den digitale visuelle indu-
stri . I dette regi er der bl .a . stærke relationer 
til økosystemet i dansk eSport, der har flere 
relevante grænseflader til danske spiludviklere 
og forretningsmodeller .

Producentforeningen og Interactive Denmark 
har sammen med den øvrige initiativtagergrup-
pe været med til at etablere Vision Denmark 
med det formål at skabe en erhvervsalliance 
for hele den digitale visuelle industri i Dan-
mark, der skal udvikle og udbygge Danmarks 
position som et center of excellence indenfor 
den digitale visuelle industri i hele verden .

4.5.2 MUSIKINDUSTRIENS  
NETVÆRK 

Musikindustriens netværk er et erhvervs- og 
eksportorienteret initiativ søsat af Danske 
Populær Autorer (DPA) og Musikforlæggerne i 
Danmark . Netværkets sigte er at øge væksten 
i den kommercielle musikindustri - dvs . styrke 
forretningen for de virksomheder, som skaber 
og udgiver musik på kommercielle vilkår - og 
dermed bidrage til at skabe danske arbejds-
pladser, omsætning og eksport . 

Netværket er igangsat af to organisationer: 

• DPA (Danske Populær Autorer) er en inte-
resseorganisation, der arbejder politisk for 
de bedste rammer for den musik, der retter 
sig mod markedet . DPA’s 1 .100 medlemmer 
er sangskrivere, komponister, producere og 
tekstforfattere inden for hele spektret af den 
populære musikgenre .

• Musikforlæggerne i Danmark er en bran-
cheorganisation for de professionelle mu-
sikforlag i Danmark . Foreningens medlem-
mer er professionelle, seriøst arbejdende 
musikforlag, som af foreningen anses for at 
drive almindelig musikforlagsvirksomhed .

Det er planen at udvide netværket med flere 
aktører fra musikbranchen, der repræsenterer 
andre grene af den kommercielle musikbran-
che, og som anerkender præmissen om at 
arbejde sammen mod en række fælles define-
rede mål . 

Musik er som tidligere nævnt en kunstform og 
en kommerciel industri på én og samme tid, 
og der findes en række forskellige organisa-
tioner, der arbejder for at fremme musikken 
på forskellige fronter . Der har dog ikke hidtil 
eksistereret et samordnet initiativ til fremme af 
den kommercielle musikindustri med fokus på 
rammebetingelser og vækstvilkår for musik-
ken som erhverv . Netop dét er formålet med 
netværket i musikindustrien, som er en sam-
menslutning mellem de aktører i branchen, 
som har en fælles målsætning og prioritet at 
skabe vækst, arbejdspladser og eksport – ikke 
mindst ført an af nye innovative forretnings-
modeller og nye tilgange til produkter, ydelser, 
arbejdsgange, kompetencer og markeder .  

De to musikorganisationer har et vidtforgrenet 
netværk og er i fast kontakt med den danske 
musikbranche – både på aktørniveau og på 
strukturelt niveau . Dertil har organisationerne 
et velforankret netværk ind i politiske systemer 
og offentlige interessenter såsom Erhvervshu-
sene og Vækstfonden m .fl . 
Organisationerne kender deres medlemmer 
indgående, og kender derfor også virksom-
hedernes behov . Parterne har indgående 
erfaringer med at planlægge, markedsføre 
og eksekvere målrettede aktiviteter inden for 
videnudvikling, netværk, kompetenceudvikling 
og partnerskaber . 

4.6 INDDRAGELSE AF ANDRE 
INTERESSENTER I KLYNGENS 
AKTIVITETER

Andre interessenter bliver inddraget i at tilret-
telægge og gennemføre klyngens aktiviteter på 
flere måder: 
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SAMARBEJDSPARTNERE 
I KONKRETE PROJEKTER: 
Som beskrevet ovenfor under hver partner har 
klyngepartnerne hver især en række samar-
bejdspartnere om konkrete aktiviteter . Nogle 
af disse aktiviteter – og dermed de involverede 
samarbejdspartnere – bliver inddraget som 
fyrtårnsaktiviteter under de forskellige ind-
satsområder . Ved udvikling af nye aktiviteter vil 
klyngepartnerne ofte trække på de etablerede 
partnerskaber, der derved efterhånden kom-
mer tættere på og f .eks . involverer sig direkte i 
klyngen . 

STRATEGISKE PARTNERSKABER
Som beskrevet i Kapitel 1 har klyngen en række 
strategiske partnere, der indgår i samarbejdet 
uden aftalt økonomi på forhånd . Der er både 
tale om videninstitutioner, brancheaktører, 
andre klynger og erhvervshuse . 

Der er indgået skriftlige samarbejdsaftaler 
med de fleste af disse, som er vedlagt som 
Bilag 9 . 

INVOLVERING I REPRÆSENTANTSKAB, 
STRATEGIPROCESSER OG AKTIVITETSUDVIK-
LING
Som beskrevet i Kapitel 3 inviteres faglige 
nøglepersoner fra klyngepartnere og betalen-
de virksomheder med i et repræsentantskab, 
hvor de kan sparre med sekretariat og klyn-
gepartnerskabet om udviklingen af konkrete 
aktiviteter . Derudover inviteres medlemmer til 
workshops om strategi og handlingsplan .

4.7 HVORDAN PARTNERKREDSEN 
FORPLIGTER SIG TIL AT BIDRAGE  
TIL AT EKSEKVERE KLYNGENS 
STRATEGI

Aktiviteter og målsætninger i nærværende 
ansøgning er udviklet i samarbejde med klyn-
gens partnere .  De er projektets økonomiske 
partnere og har på forhånd forpligtet sig på at 
eksekvere klyngens strategi og målopfyldning 
i ansøgningen . Der indgås særlige tilskuds- og 
samarbejdsaftaler, når et tilsagn foreligger . 
Heri aftales konkrete resultatkrav og budget 
samt krav til evaluering og opfølgning . Ved 
ansøgningstidspunktet har partnerne under-
skrevet en partnererklæring . Disse er vedlagt 
som Bilag 8 . 

Der er i budgettet reserveret midler til nye 
partnere og projekter . Dette indhold aftales 
år for år i de nationale handlingsplaner . Der 
indgås nye partnererklæringer og tilskuds- 
og samarbejdsaftaler for nye midler og nye 
partnere . 

4.8 HVORDAN PARTNERNE  
BIDRAGER MED KOMPETENCER  
IFT. MÅL OG OPGAVER

Alle klyngepartnere bidrager med faglig eks-
pertise i forhold til den digitale visuelle industri 
og i forhold til projektledelse og -koordination . 

Klyngens partnerkreds er sammensat, således 
at den tilsammen besidder følgende kompe-
tencer: 

• Indgående kendskab til den digitale visuelle 
industris virksomheder – deres karakteristi-
ka såvel som deres efterspørgsel, udfor-
dringer, behov mv .

• Indgående kendskab til industriens potentia-
le, både nationalt og internationalt

• Ekspertise i forhold til forskning, nye trends 
og udvikling inden for såvel kunstneriske 
udvikling og ny teknologi

• Erfaring med innovationssamarbejder 
• Erfaring med projektledelse og afvikling af 

fx netværksaktiviteter, videnspredningsakti-
viter, matchmaking aktiviteter mv . 

• Stærke formidlingskompetencer 
• Erfaring med klyngedannelse og -udvikling
• Bredt netværk både i og uden for den digi-

tale visuelle industri, eksempelvis til andre 
klynger, virksomheder inden for det øvrige 
erhvervsliv, kulturinstitutioner, offentlige 
myndigheder og videninstitutioner

• Internationalt netværk

I forhold til afvikling af netværksaktiviteter, 
videnspredningsaktiviteter, matching aktivi-
teter mv . repræsenterer partnerne følgende 
kompetencer: 

• Projektledelse og koordinering, fx inden for 
 − Netværksaktiviteter
 − Videnspredning/konferencer/seminarer
 − Workshops
 − Matchmaking

• Erfaring med udvikling af aktiviteter,  
herunder
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 − Konceptudvikling
 − Udvikling af aktiviteter med inddragelse 

af medlemmer
• Ekspertise inden for 

 − Forretningsudvikling
 − Ny trends og teknologier

• Kendskab til markedet og netværk,  
herunder:

 − Den digitale visuelle industri
 − Det øvrige erhvervsliv
 − Offentlige aktører

I forhold til internationale samarbejder og mar-
kedsføringsaktiviteter repræsenterer partner-
ne følgende kompetencer: 

• Erfaring med markedsføring af danske 
virksomheder inden for den digitale visuelle 
industri, herunder ift . 

 − Internationale festivaler, events, messer 
og expos 

 − Eksportfremstød
• Netværk inden for eksportfremmesystemet
• Samarbejde med internationale videninstitu-

tioner om projekter og uddannelser
• Samarbejde med andre europæiske klynge-

organisationer om projekter og aktiviteter

I forhold til uddannelse, videns- og innovati-
onssamarbejder repræsenterer partnerne 
følgende kompetencer: 

• Faglige kompetencer inden for hhv . de krea-
tive/kunstneriske og teknologiske fagområ-
der ift . at definere fagligt indhold og afvikle 
vidensforløb

• Undervisningserfaring
• Kendskab til danske og internationale eks-

perter, som kan anvendes i uddannelsesak-
tiviteter eller innovationssamarbejder

• Erfaring med 
 − innovationssamarbejder
 − Samarbejder på tværs af virksomheder 

og videninstitutioner

Generelle kompetencer, som partnerne besid-
der, i forbindelse med de fleste aktiviteter er:
 
• Kommunikation, herunder nyhedsbreve, 

SoMe, web, PR
• Økonomistyring 
• Evaluering og afrapportering
• Netværks- og relationsopbygning

4.9 HVORDAN INTERNATIONALE 
PARTNERE INDDRAGES I 
AKTIVITETERNE

Alle partnere i Vision Denmark klyngen har 
stærke og lange traditioner for at samarbejde 
med internationale partnere, og internationale 
partnere tænkes ind i alle typer af aktiviteter og 
i alle temaer . Derudover vil der blive arbejdet 
på et etablere nye internationale relationer af 
særlig relevans for Vision Denmark som natio-
nal klynge for spil, film, TV, animation og VR . 

I det følgende gennemgås modeller for ind-
dragelse af partnere på hhv . klyngeniveau, i 
aktiviteter og særligt for samarbejdsprojekter 
og kompetenceudvikling efterfulgt af udvalgte 
eksempler på internationale samarbejder, der 
kan bygges videre på det nationale klyngesam-
arbejde .

4.9.1 INTERNATIONALE PARTNERE 
PÅ KLYNGE-NIVEAU

Vision Denmark blev etableret som erhvervsal-
liance for den samlede digitale visuelle industri 
i januar 2019, og fokus har siden da været på 
konsolidering til national klynge . I projektpe-
rioden vil Vision Denmark identificere, priori-
tere og tage kontakt til matchende klynger og 
andre organisationer på internationalt niveau 
indenfor de enkelte brancher og industrien som 
helhed . 

Det vil være relevant at inddrage internationale 
partnere på klyngeniveau i tre typer af aktivi-
teter: 

• inddragelse i udvikling og gennemførsel af 
aktiviteter med fokus på forretningsskabel-
se

• åbning af døre til relevante virksomheder, 
videninstitutioner og andre brancheaktører

• erfaringsudveksling om klynge-udvikling
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4.9.2 INTERNATIONALE 
PARTNERE I AKTIVITETER 
MÅLRETTET VIRKSOMHEDER 
OG VIDENINSTITUTIONER

I alle de nævnte fyrtårnsaktiviteter indtænkes 
deltagelse af internationale speakers og cases 
som standard for at formidle den nyeste viden 
og eksempler på hvordan disse er anvendt . Det 
gælder i særlig grad de større arrangemen-
ter som konferencer og festivals, hvor netop 
kombinationen af nationale og internationale 
viden-input er afgørende for, at de imødekom-
mer virksomhedernes behov og efterspørgsel 
efter, at Vision Denmark som klynge bidrager 
til at hjemtage og formidle viden om internatio-
nale trends . 

I mindre omfattende videndrevne aktiviteter 
under Uddannelses- og Forskningsministe-
riets SIU-bevilling kan det være sværere at 
inddrage internationale partnere direkte . I det 
omfang, aktiviteterne kan lægges i forlængelse 
af andre tiltag med international deltagelse 
f .eks . i forbindelse med nogle af de nedenfor 
beskrevne internationale samarbejder, kan der 
opnås synergieffekt ved at inddrage deltagere 
fra udenlandske videninstitutioner m .m . i både 
’moder-projektet’ og klyngeindsatsen . Det kan 
f .eks . være internationale forskere, virksom-
hedsrepræsenter og kunstneriske fyrtårne . 
Dertil kommer at partnerne i forbindelse med 
corona har oplevet, at virtuel deltagelse kan 
bruges til at inddrage oplægsholdere, der 
ellers ikke ville være tilgængelige . 

I tilsvarende mindre omfattende forretnings-
orienterede aktiviteter under de decentrale er-
hvervsfremmemidler ved Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse vil det være vigtigt med 
jævnlig inddragelse af internationale erfaringer 
med f .eks . konkret anvendelse af nye teknolo-
gier, tendenser indenfor forretningsmodeller 
og finansiering af innovationsaktiviteter . Her 
vil de internationale input i højere grad komme 
fra virksomheds-repræsentanter fundet via 
medlemsvirksomhedernes og brancheaktører-
nes netværk . 

4.9.3 INTERNATIONALE 
PARTNERE SÆRLIGT I 
SAMARBEJDSPROJEKTER OG 
KOMPETENCEUDVIKLING

I samarbejdsprojekter er der særlige poten-
tialer for at indgå i mere forpligtende inter-
nationale samarbejder . Således ser klyn-
gepartnerne gerne internationale forskere, 
virksomhedsledere og kunstnere indgå i sam-
arbejdsprojekter både under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse, særligt når disse aktiviteter 
kan danne grundlag for nye samarbejdspro-
jekter, der kan finansieres af de nordiske og 
europæiske samarbejdsprogrammer . 

Det samme gælder udvikling af nye uddannel-
sestilbud i og udenfor klyngesamarbejdet . En 
lang række af disse vil primært have natio-
nal rækkevidde og interesse, men i analyser 
af kapacitetsbehov i industrien samt dialog 
med virksomheder og videninstitutioner vil 
Vision Denmark klyngen holde øje med behov 
for internationale uddannelser i og på tværs 
af brancherne og se på mulighederne for at 
realisere disse i Nordplus og Erasmus+ pro-
grammerne . Enten som enkeltstående kurser, 
fælles moduler i uddannelser eller hele fælles 
master-uddannelser . 

4.9.4 EKSEMPLER 
PÅ INTERNATIONALE 
SAMARBEJDSRELATIONER

Klyngepartnerne har tilsammen et netværk på 
flere hundrede samarbejdsinstitutioner under 
bl .a . Nordplus og Erasmus+ programmer samt 
en række specialiserede netværk indenfor ani-
mation med studenterprojekt pitching på bl .a . 
Short Film Pitches på Annecy Festival og pit-
ching af tv-serier på National French Animation 
Festival, som giver adgang til studerende og 
forskere bredt . Derudover indgår klyngepart-
nerne i en lang række relevante internationale 
samarbejder indenfor forskning, udviklings/
innovation og formidling . Her præsenteres blot 
enkelte af de partnerskaber, der kan bygges 
videre på i den nationale klynge .
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GAME HUB SCANDINAVIA
Et inkubationsprogram der i forlængelse af 
det danske Game Hub samarbejde tilbyder 
iværksættere og mere modne spiludviklere fra 
Midt- og Nordjylland og Västra Götalandsregi-
onen en one-stop-shop for inkubationsmiljøer, 
tværnationalt community og forskningsarbej-
der . Partnerne er Viden Djurs, Erhvervsaka-
demi Dania, The Animation Workshop, Aalborg 
University, Högskolan i Skövde (SE) og Science 
Park Skövde (SE) . Game Hub Scandinavia, der 
er det tredje projekt i en række, er finansieret 
af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak pro-
grammet og kører i 2019-2021 . Programmet er 
et godt eksempel på langvarigt internationalt 
samarbejde i spilbranchen og har mange vær-
difulde erfaringer, der kan bredes ud til andre 
brancher og geografier . 

VIPROS
Et samarbejde om at udvikle brancherettede 
kurser og undervisningsværktøjer, herunder 
bl .a . en Virtual Studio Set’-demonstrator og en 
samling af online undervisningsmaterialer for 
styrke sammenhængen mellem filmbranchen 
og de tekniske & naturvidenskabelige fag på 
relevante kreative uddannelser . Samarbejdet 
har foreløbigt resulteret i en Erasmus+ Strate-
gic Partnership-ansøgning og skal løbe over tre 
år med forventet start primo Q4/2020 . Samar-
bejdet omfatter Abertay University (Scotland), 
Adademy of Dramatic Art, University of Zagreb, 
Den Norske Filmskolen, Høgskolen i Innlandet 
(Norge), TRUEMAX, Nordisk Film, British Film 
Institute og Norsk Rikskringkasting . Samarbej-
det vil desuden inkludere førende virksomhe-
der, eksempelvis Epic og Nvidia . 

ANIMATION SANS FRONTIÈRES (ASF) 
Et 4 × 2 ugers workshop- og projektbaseret 
efteruddannelses- og acceleratorprogram, 
designet til at markedsmodne unge professi-
onelle europæiske animationstalenter og give 
en solid forståelse af europæiske og internati-
onale markedsmekanismer og finansierings-
modeller inden for animationsfilm, tv-serier og 
computerspil . Deltagerne udvikler personlige 
projekter der pitches for et panel af branche-
folk ved afslutningen i Paris . ASF er finansie-
ret af EU/Creative Europe og gennemføres i 
partnerskab med Gobelins l’école de l’image 
(Fr), Filmakademie Baden Wurtemmberg (D) og 
MOME Universitetet (Ung) .

CREATE CONVERGE 
Et EU-projekt, der skal give et boost til crea-
tive / digitale / tech industrier som animation, 
visuelle effekter, computerspil, film og virtual 
reality i Nordsø-regionen . I projektet skabes 
forbindelse mellem freelancere og virksom-
heder, så de kan arbejde sammen om at skabe 
gennembrud på nye markeder og teknologier . 
Partnerskabet omfatter: Dundee City Council/
TayScreen/Digital Dundee (Skotland), FilmFör-
derung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH, 
Screen South (England), Abertay University 
(Skotland), University of Hertfordshire (Eng-
land), Subatomic (Holland), Media Evolution 
(Sverige), VIA University College og Filmby 
Aarhus . 

CREATIVE PORTS 
Hovedparten af virksomhederne indenfor 
kunst, mode, forlæggervirksomhed, audiovisu-
elle og gaming virksomhederne i Østersø-om-
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rådet er SMVer, der ofte mangler det nødvendi-
ge netværk til at slå igennem på internationale 
markeder . Creative Ports projektet samler 
offentlige myndigheder, erhvervsfremmeorga-
nisationer, kulturinstitutioner og forskere for at 
styrke internationaliseringen af de kulturelle 
og kreative sektorer med viden, udveksling og 
udvikling af metoder til at træne og forbinde 
organisationer og myndigheder . Partnerskabet 
omfatter Vilinu City Municipality Administra-
tion (Litauen), Creative Estonia, Det Danske 
Kulturinstitut, European-Russian InnoPart-
nership, Goethe Instituttet, Hamburg Kreativ 
Gesellschaft, Westpomeranian Region, Media 
Dizjan Szczecin (Polen), Media Evolution City 
Malmö, ARS BALTICA, South-Eastern Finland 
University of Applied Sciences SBC, TalTech 
University, Tallin Business Incubators og Film-
by Aarhus .

Kapitel IV · Partnerkreds



  Ansøgning om midler til Vision Denmark 2021-2024    |    74

TV SERIE BROEN III · NIMBUS FILM OG DR

1 . Hovedansøgning

2 . Budget SIU

3 . Budget DEB

4 . Dokumentation for CVR

5 . ESCA rapport – plan for guldcertificering

6 . Effektkæde

7 . Aktivitetsoversigt

8 . Partnererklæringer klyngepartnere

9 . Strategiske samarbejdsaftaler

10 . Støtteerklæringer

11 . IRIS Group Innovations-analyse

BILAG


