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Sammenfatning  

Formål med denne forskningsartikel er at vise, hvordan regionale SMVere kan tilføre robust 
og bæredygtig innovation og reduktion af Cost of Energy (COE) gennem en fleksibel triple 
helix tilgang. Forskningen foretages på baggrund af 15 SMVere i perioden fra august 2011 til 
marts 2012. Gennem en primær kvalitativ tilgang  anvendes en triple helix model med tre 
parter bestående af henholdsvis regionale institutioner / EU til finansiering af aktiviteter, 
Syddansk Universitet til anvendelse af forskningsbaseret viden, og private SMVere med 
deres ønske om innovation og forretningsudvikling indenfor vindmølleindustrien. Det skabte 
en offentlig-private ramme for innovation og reduktion af COE. 

Forskningsresultaterne afdækker vigtige forudsætninger for robust og bæredygtig innovation. 
Der er behov for en fleksibel triple helix tilgang så forretningsmuligheder for SMVerne kan 
udvælges bedst muligt indenfor vindmølleindustrien. En anden forudsætning er behovet for  
varieret og meningsfyldt fortolkning af anvendelsen af den gensidige organisatoriske læring 
og viden. En tredje forudsætning er at skabe et rum for SMVernes arbejde med deres nye 
forretningsmodeller, hvor systematisk læring og viden kan opbygges. Et bidrag er hermed 
ydet til forståelse og indsigt af indvirkningen af en fleksibel triple helix tilgang for innovation 
og forretningsudviklingen af SMV leverandører til vindmølleindustrien. 

 

Nøgleord: Robust og bæredygtig innovation, triple helix, SMV, vindmølleleverandører, netværk 
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1. Introduktion 

Det blev klart fremhævet på EWEA (European Wind Energy Association) konferencen 2012 
af Conference chair Dr. Felix Ferlemann, CEO Wind Power, Siemens AG, at reduktion af 
’cost of energy’, populært kaldet COE, er en særdeles vigtig faktor for den fortsatte udvikling 
af vindkraft området:  

’Today, wind industry leaders are being challenged to bring down the costs of 
wind power and to make it competitive with conventional power generation. 
Innovation and industrialization are key levers for achieving this, and the 
industry has already invested billions of euros her. But to reduce wind power 
costs even further, massive additional investments are essential’.  

Dr. Ferlemann understreger investeringsbehovet i forbindelse med reduktion af COE, hvilket 
afføder et behov for politisk støtte og opbakning fra private og institutionelle aktører og 
investorer på vindkraft området. Hermed sættes en agenda for større politisk og institutionel 
bevågenhed for at kunne fremme området. I den forbindelse spiller små- og mellemstore 
virksomheder (SMVere), der er leverandør til vindkraftindustrien en vigtig rolle for reduktion 
af COE gennem muligheder for innovation og yderligere industrialisering af området.  

SMVerne spiller generelt en vigtig rolle i den økonomiske udvikling i EU. Det er estimeret, at 
99,7 % af virksomhederne, 66 % af de ansatte og 67,8 % af værditilvæksten kommer fra 
SMVere i EU (EIM (www.eim.nl) estimat baseret på Eurostat SBS 2006). Det er derfor 
interessant at se på muligheder for øget innovation og forretningsudvikling hos SMV-
leverandører til vindmølleindustrien. Vores forskningsspørgsmål har til formål at vise, 
hvordan regionale SMVere kan tilføre robust og bæredygtig innovation og reduktion i COE 
gennem en fleksibel triple helix tilgang.  Forskningsspørgsmålet udvider derved 
Leydesdorff’s opfattelse af N-dimensionale helixer indenfor det oprindelige triple helix 
begreb. Herved giver vi et bidrag til forståelse og indsigt omkring bæredygtig og robust 
innovation i en triple helix kontekst, hvor SMVere inddrages i den private del af helixen.  

Ifølge Krozer (2012) varierer omfanget af den regional udvikling meget på området for 
vedvarende energi i de europæiske lande. De perifere områder i Europa er tilsyneladende 
ikke så kraftigt med i udviklingen – f.eks. gælder det udviklingen i Danmark. Yderligere viser 
statistikken fra  Dansk Vindmølleindustri en reduktion i eksporten i 2012. 

Imidlertid steg de danske leverandørers eksport til vindmølleindustrien med 25 % 
(Branchestatistikken 2012). Det er derfor interessant at kigge nærmere på mulighederne for 
en systematisk innovations strategi for SMVere i Danmark og det øvrige EU indenfor 
vedvarende energi og hermed også for vindmølleindustrien. Triple Helix begrebet kan indgå i 
en sådan systematisk innovations strategi mellem offentlige institutioner, private 
virksomheder og universiteter. Det vigtige spørgsmål indenfor innovation i 
vindmølleindustrien er behovet for den kraftige reduktion af COE for at være 
konkurrencedygtig overfor andre energiformer og internationale spillere på området. 

Begrebet ’ cost of energy’ (COE) benyttes til at sammenligne omkostningerne fra forskellige 
energikilder. COE er defineret som den aktuelle kWh omkostning over hele projektets levetid 
med inddragelse af nutidsværdien af alle de omkostningskomponenter, der er nødvendige 
for at producere energien (www.ewea.org).  
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Omkostningskomponenterne listes generelt således: 

• Investeringsomkostninger inkl. planlægning og arbejde i forbindelse med opførelse. 
• Drift- og vedligeholdelses omkostninger. 
• Brændstof omkostninger - ikke del af drift og vedligeholdelsen 
• CO2 emissions omkostninger (European Trading System for CO2 (ETS)) 

Denne definition medfører fokus på det langsigtede niveau af COE – også kaldet LCOE. 
Specifikt for vindmølleindustrien er to af de nævnte omkostningskomponenter ovenfor 
relevante. Dels investeringsomkostningerne ved opførelse af offshore vindmøller og dels drift 
og vedligeholdelses omkostningerne af vindmøllerne - langt ud i fremtiden. Det er disse to 
omkostningskomponenter, der har en betydningsfuld indflydelse på LCOE for vindkraft. 
SMVerne kan her spille en vigtig rolle indenfor begge omkostnings komponenter ved at 
kunne tilføre innovative ideer og innovative handlinger til vindkraftområdet. I andre industrier 
( f.eks. Bioteknologi og IT) har det været muligt gennem bevidst anvendelse af SMV-netværk 
at holde trit med behovet for dynamisk udvikling af industrien (Miles and Snow, 1996; Asheim 
and Coenen, 2005). Behovet for reduktion af LCOE nødvendiggør også forskningsbaseret 
viden fra universiteter, der kan tilføre industrien ny viden og ny udvikling. Derfor er triple Helix 
(Etzkowitz 1998) tilgangen mellem statslige organer, universiteter og private SMV-netværk 
meget interessant at udforske nærmere for vindmølleindustrien. 

I vores forskningssammenhæng mobiliserer statslige organer økonomisk støtte til 
udviklingen og private SMVer er i den forbindelse interesseret i udvikling af forretningen og i 
udvikling af innovative kompetencer hos dem selv. De større aktører i vindkraftindustrien er 
interesseret i udvikling af hele industrien, så det interessante potentiale for vindkraft i 
Nordsøen kan udnyttes bedst muligt. Det medfører, at der opstår en strategisk afhængighed i 
det empiriske felt i forhold til universiteterne, som har den nyeste viden til at skabe den 
eftertragtede udvikling for alle parter. I universitetsregi dannes dermed et interessant 
empirisk forskningsfelt, hvor forskningen er finansieret og aktørerne foretager sig 
interessante tiltag, der kan udforskes og skabe yderligere ny viden for universiteterne. En 
sådan strategisk afhængighed mellem parterne er et vigtigt aspekt for udviklingen af nye 
forskningsområder indenfor universiteterne, som påpeget af Whitley (2012). Det er også 
blevet bekræftet af Clausen, Fagerberg og Gulbrandsen (2012) i forbindelse med deres 
forskning omkring hvordan nye forskningsfelter udvikles i universitets regi. Den strategiske 
afhængighed mellem parterne forstærker således universiteternes interesse i forskning i 
vindmøllefeltet. 

Denne artikel afdækker hvordan SMVere kan understøtte en bæredygtig og robust 
innovation i vindmølleindustrien gennem en fleksibel triple helix tilgang. Først gennemgås 
den anvendte teori og hypoteserne etableres. Herefter beskrives forskningsmetoden. 
Herefter vises resultaterne, som diskuteres og en konklusion afslutter artiklen.  
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2. Litteraturoversigt og hypoteser 

Triple Helix begrebet består af en model for transformationelle processer mellem 
universiteter, private virksomheder og statslige organer (Etzkowitz og Leydesdorff, 1998; 
Leydesdorff og Myer, 2006; Etzkowitz og Viale, 2010; Leydesdorff, 2012). Som fremhævet af 
Mowery og Rosenberg (1998) betyder den senere tids udvikling mod ’institutionalisation of 
innovation’ en ændring  af innovation og de til hørende processer i det 21 århundrede i 
retning mod et større omfang af fælles initiativer og processer mellem private virksomheder, 
universiteter og statsligt sponsorerede R&D tiltag. I vores forskning, tager vi et yderligere 
skridt til at udvide modellen for at afdække, hvordan SMVerne kan indgå i denne triple helix 
sammenhæng. Den enkelte SMV har typisk begrænsede ressourcer, men ved  deltagelse i 
netværk i en Triple helix sammenhæng skabes en interessant adgang til ressourcer. Her 
finansieres skabelse af ny viden for intensiveret udnyttelse af muligheder i en SMV 
forretningskontekst med kobling til de større aktører på området. 

2.1 Triple helix konteksten og firma netværk 

Deltagerne i vores forskning skitseres i triple helix modellen i figur 1. Her er  Syddansk 
Universitet, SMV leverandører i vindmølle industrien og statslige organer i EU & regionale 
organer i region syd ( her Offshore Center Danmark) repræsenteret i de tre roller som 
universitet, private virksomheder og statslige organer.  

Figur 1: Deltagere i Triple Helix modellen i vores forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre deltagerroller har typisk forskellige interesser i triple helix modellen (Leydesdorff og 
Meyer 2006). Universiteterne er interesseret i ’novelty production’. Virksomhederne er 
interesseret i  ’wealth generation ’ gennem forretningsløsningerne. De statslige organer er 
interesseret i ’public control’ af samfundet. Triple helix teorien understreger behovet for mere 
uskarpe og slørede grænser mellem de tre deltager roller. De tre interesser bevæger sig i tre 
forskellige retninger og det kan let føre til splittelse og fragmenterede løsninger. Når 
grænserne er mere slørede støttes de fælles initiativer af alle parter og mere fælles læring 
kan opstå. Behovet for en fortløbende balance mellem integration og differentiering af 
interesser og funktioner mellem de tre deltager roller er kontinuert til stede. Det betyder et 
tilbagevendende behov for refleksion blandt deltagerne for at finde den balance, der 
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muliggør innovation og læring mellem parterne (Etzkowitz og Leydesdorff, 2000). Syddansk 
Universitet har i vores forskning rollen som ’regional og local innovation organiser’ (Etzkowitz 
og Leydesdorff, 2000). Det betyder, at universitetet producerer et tilbagevendende 
’knowledge flow’ for ’novelty production’ i handlinger og refleksion for bæredygtig og robust 
innovation. I teorisammenhæng antages at udvælgelse af emner til innovation og 
forretningsudvikling enten er drevet af markedet, teknologien eller af koordinations 
mekanismer (Leydesdorff, 2006; Leydesdorff og Meyer, 2006). Drivkraften bag denne 
udvælgelse er en vigtig organiseringsmekanisme i løst koblede systemer - her SMV-netværk 
i vores forskning.  

I firmanetværk, kan SMVere organisere sig og sætte meget mere uskarpe grænser end 
større virksomheder har muligheden for. Podolny og Page (1998) definerer netværksformen 
på følgende måde:  

’We define a network form of organization as any collection of two or more 
actors that pursue repeated, enduring exchange relations with one another and, 
at the same time, lack a legitimate organizational authority to arbitrate and 
resolve disputes that may rise during the exchange’. 

(Podolny and Page, 1998 s. 59) 

Netværksteori belyser typisk netværksdeltageres mulighederne for at skabe værdi gennem 
deres netværksaktiviteter. Forudsætningen er, at netværksdeltagerne ofte indgår i løst 
koblede systemer med nem og fleksibel adgang til nødvendige ressourcer. Disse ressourcer 
ville SMVerne ellers ikke have adgang til. Det skaber en konkurrencefordel for dem, som det 
også konstateres af Burt (2000) i hans begreb omkring ’structural holes’, hvor løse 
forbindelser fremmer udviklingen.  

Forskellige perspektiver på værdiskabelse belyses i litteraturen. Blandt andet afdækker 
Polenske (2004) sammenhængen mellem ’competition’, ’cooperation’ og ’collaboration’ i 
firmanetværk på regionalt niveau. De tre omkostningsbegreber kan alle reducere 
omkostningerne i firmanetværk, ifølge Polenske (2004). ’Competition’ og ’cooperation’ blev 
oprindeligt fremhævet af Coase (1937) som en ’transaction cost’ tilgang og det blev senere 
uddybet af Williamsson (1996). Teorien om ’transaction cost’ sammenligner omkostningerne 
i forbindelse med to kilder for transaktion – det eksterne marked og den interne organisation. 
Fokus jævnfør teorien er at afgøre om det er mere omkostningseffektivt at koordinere 
transaktionerne gennem det eksterne marked (’competition’) eller at have en organisation til 
at koordinere (’cooperation’) transaktionerne. Det sidstnævnte er særlig relevant, hvis 
virksomheden har kernetransaktioner, der er strategisk vigtige for forretningen. Hvis det er 
tilfældet er det en strategisk ledelsesopgave i virksomheden at udnytte disse 
kernetransaktioner bedst muligt. I teorien er grænsen mellem det eksterne marked og den 
indre organisation defineret og administreret i forhold til den økonomisk fordel, der er 
forbundet med de to forskellige transaktionsløsninger. ’Competition’ fokuserer på, at 
virksomheden bliver en perfekt del af det etablerede system, så aktiviteterne i egen 
virksomhed kan blive så effektive som muligt. ’Cooperation’  fokuserer på samarbejde om 
ændringer og tilpasninger af selve værdisystemet for tilførsel af værdi til egen virksomhed og 
til hele værdisystemet. 

Værdi kan også tilføres jævnfør Polenske (2004) via ’collaboration’, der i hendes 
begrebsverden er beskrevet i forhold til et nyt omkostningsbegreb, som hun kalder ’adaption 
cost’. I henhold til Polenske (2004) fører samarbejde mellem firmaer ofte til interne 
langsigtede ’economics of scale’. Resultatet af ’collaboration’ har ofte på langs sigt en 
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nedadgående indflydelse på ’average cost curve’, men det vil ofte på kort sigt betyde højere 
omkostninger for firmaet. For eksempel gennem virksomhedssamarbejde om design og 
produktion af et produkt til et marked, kan to eller flere firmaer på lang sigt formindske deres 
omkostninger ved fremstilling og salg af tilpassede produkter og samtidig gøre det hurtigere, 
fordi flere parter bidrager med deres egen del i processen. Imidlertid vil samarbejdet i 
begyndelsen ofte betyde brug af ekstra timer og ekstra udgifter til afholdelse af møder og 
andre investeringer i forbindelse med at etablere et godt samarbejde. Samarbejdet fører ofte 
til kompetenceudvikling i egen virksomhed og lavere risikodisponering, da flere deler 
omkostningerne. Det betyder ofte, at forretningsmodellen kan ændres betydeligt for begge 
firmaer. Desuden kan omfanget af forretningen blive styrket på længere sigt gennem ny 
fælles udvikling af produkter og services. ’Collaboration’ begrebet har fokus på fælles 
etablering af forretningsmodeller for at gøre aktiviteter i eget firma efficiente og derved 
reducere omkostningerne og øger indtjeningen gennem ny værditilførsel på lang sigt.  

Hver af de tre omkostningsbegreber ’competition’, ’cooperation’ og ’collaboration’ har 
forskellig indflydelse på innovation og de afledte omkostninger. Ifølge Polenske (2004) har 
’competition’ and ’cooperation’ direkte indflydelse på vækst ved at supplerer andre 
virksomheder i værdisystemet gennem ’plug & play’ forbindelser og gennemførelse af 
effektive transaktioner. ’Collaboration’ har primært en indflydelse på vækst gennem fælles 
langsigtet udvikling af innovation og forretningsmodeller. Alle tre omkostningsbegreber er 
vigtige for innovation og reduktion af LCOE i vindmølleindustrien.  

Powell, Koput og smith-Doerr (1996) har igennem deres langvarige forskning indenfor 
bioteknologi fundet en gensidighed i læringscirklen (Arthur,1990) og de argumenterer for at: 

’as a result of this reciprocal learning, both firm-level and industry-level 
practices are evolving, with boundaries becoming ever more permeable’.  

(Powell, Koput og Smith-Doerr, 1996 s. 143) 

Et vigtigt begreb i Powell, Koput og Smith-Doerr (1996) citat er begrebet ’reciprocal learning’, 
som kan oversættes til ’gensidig læring’, hvor man har de to udviklingsprocesser på 
virksomhedsniveau og på industriniveau til at opstå samtidigt og tilbagevendende.  For det 
første bruger SMVerne i stigende grad netværk til at opnå adgang til specifik information, 
ressourcer og produkter. For det andet ser man tit at SMVere er mere åbne for at tage nye 
samarbejdspartnere ind i forretningsprocessen. Litteraturen på området peger således på 
følgende hypotese i forhold til SMV-leverandører i  vindkraftindustrien:  

H1: Jo stærkere drivkraft for organisering i en triple helix kontekst, jo mere gensidig læring vil 
opstå med innovation og reduktion af LCOE til følge. 

2.2 Viden og organisatorisk læring.  

Leydesdorff (2010) konstaterer at et meget vigtigt område i hele triple helix tilgangen er 
anvendelse af viden og den læring, der opstår som følge af det. Begreberne viden og læring 
er tæt sammenhørige og således to forskellige sider af samme sag. Dog er det vigtigt at 
notere sig den procesmæssige forskel. Viden er et ’lagringskoncept’, hvor man fastholder det 
man ved noget om. Organisatorisk læring er et ’proceskoncept’, hvor læringen skabes i 
processen, der så senere kan lagres, som viden.  De to begreber belyses i litteraturen i flere 
forskellige sammenhænge (Appleyard, 1996; Decorolis og Deeds, 1999).  Yderligere er 
denne begrebsforståelse blevet uddybet af Nonaka and Takeuchi (1995) i deres tanker om 
videns spiralen kaldet SECI-modellen, hvoraf læringselementerne fremgår i endimensional 
forstand. Boisot’s (1998) har udvidet dimensionerne til at bestå af tre dimensioner i hans 
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begreb om ’knowledge assets’, hvilket bidrager med yderligere teoretisk indsigt. Boisot 
(1998) opererer i modellen med et informationsrum kaldet ’I-space’ i hans terminologi. I I-
space sammenhæng opererer han med tre dimensioner med hver sin skala: 

’Codification’, hvilket svarer til kodning af information ind i adskilte begreber. 
’Codification’ skaber perceptuelle og konceptuelle kategorier, der medfører at 
de forskellige fænomener klassificeres. Skalaen går fra ’uncodified’ til ’codified’.   

’Abstraction’, hvilket  svarer til samling af de kodede fænomener i overordnede 
sammenhænge, modeller og teorier. ’ Abstraction’ skaber læring og viden om 
årsag og virknings sammenhænge. Skalaen går fra ’concrete’ til ’abstract’.  

’Diffusion’, hvilket svarer til spredning af information og viden til andre. 
’Diffusion’ medfører at alle deltagere i et område er nået med den information 
og viden man har om området. Skalaen går fra ’undiffused’ til ’diffused’.  

Figur 2: informationsrummet: Codification, Abstraction and Diffusion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Boisot’s (1998) begrebsverden har informationsrummet denne tre- dimensionale form, hvor 
alle tre dimensioner er til stede for at viden kan opbygges. Informationsdimensionen kan 
derved blive kortlagt og der forekommer bevægelser i  læringsprocesserne på alle tre 
skalaer. Herved opstår viden, der af Boisot (1998) beskrives i fire kategorier, henholdsvis 
som ’personal knowledge’, ’propriety knowledge’, ’textbook knowledge’ og ’commen sense’ 
(Boisot (1998) s. 59). I Boisot’s ((1998), s. 69) begrebsverden, er viden på den ene side 
frembragt i ’ordered regimes’ med en karakter af høj ’codification’, høj ’abstraction’ og høj 
’diffusion’. Denne måde til videns produktion er  fremherskende i universitets sammenhæng, 
hvor lærerbogsviden i høj grad anvendes. På den anden side kan viden frembringes i 
’chaotic regimes’ med karakter af ’uncodified’. ’concrete og ’undiffused’ information og viden. 
Det er i høj grad tilfældet i det daglige arbejde indenfor vindmølleindustrien. Her anvendes 
meget ’personal kvowledge’ hos den enkelte, der ved hvordan specifikke ting skal gøres. 
Midt i mellem eksisterer et ’complex regime of knowledge’  i de tre dimensioner med ’propiety 
knowledge’ (høj ’codification’, høj ’abstraction’ og ’undiffused’) og med ’common sense’  
(’uncodified’, ’concrete’ og ’diffused’).  

Source: Boisot (1999) kapitel 3.  
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Ifølge Boisot’s opfattelse sætter det en dagsorden for virksomheder: 

’Firms will have to learn to be comfortable in all regions of the I-space!. This 
will call for a major shift in the way we think about organizations, since it will 
modify every aspect of their operations. For one thing, it invites firms 
deliberately to allow for – indeed consciously to plan – the destruction of 
knowledge assets as well as their creation.  

(Boisot, 1998 s. 69) 

På linje med Boisot’s (1998, s. 116) argumentation, fremhæver March (1991, 2008) en 
interessant skelnen mellem forskellige måder at lære på i forhold til henholdsvist ’exploration’ 
og ’exploitation’. Boisot (1998 s. 116) forklarer forskellen mellem de to begreber således: 
’Exploration’  genererer mange forskellige resultater, skaber uvished  og legelyst, mens 
’exploitation’ generer et resultat, der er bedst og reducerer usikkerhed både i forbindelse 
med processer og resultater. Boisot’s (1990, s.116) fremhæver: 

’A blend of exploratory and exploitative learning are required as well as an 
ability to balance out the claim of each’. 

Afvejningen af disse to områder er afgørende for at innovation kan opstå. Der er behov for 
både nye kreative ideer og kontrol med ressourcerne, så et succesfuldt resultat kan opnås 
for virksomheden. 

En yderligere teoretisk vinkel på organisatorisk læring er modtagerens fortolkning af den 
viden, som personen modtager. Denne vinkel belyses af Håkansson og Waluszewski (2007) 
i forretningskontekst. Et særdeles vigtigt aspekt i den sammenhæng er, at man i  
forretningssammenhæng bruger viden på en meget specifik måde. Det betyder at ’diffusion’ 
af viden kan være vanskelig at opnå. Viden tilvejebringes, som fremhævet af Boisot (1998) 
ved ’codification’ og ’abstraction’. Når anvendelsen er så specifik kan denne ’codification’ og 
’abstraction’ være delvis ubrugelig i anden forretningssammenhæng. Selv, hvis modtagelsen 
af viden har været  en succes, kan anvendelsen hos modtageren af viden i den specifikke 
forretningssammenhæng, f.eks.  indenfor offshore vindmøller, skabe problemer og negative 
resultater. Hvis viden fra andre skal anvendes i ny forretningssammenhæng er der nødt til at 
være gennemført en meningsfuld fortolkning hos modtageren for at videns anvendelsen 
indenfor innovationen er bæredygtig og robust. 

Litteraturen på området peger således på følgende hypotese i forhold til viden og 
organisatorisk læring: 

H2: Jo mere SMVere arbejder på at skabe og destruere mening i den organisatorisk læring 
og viden, jo mere bæredygtig og robust innovation opstår.  

2.3 innovation og forretningsværdi skabelse. 

Som fremhævet i ”The Oxford Handbook of Innovation” (Fagerberg, Mowery og Nelson, 
2005) er innovation et meget bredt begreb  indeholdende mange forskellige tilgange fx 
forskellige systemiske tilgange (finans, IPO, geografi, globalisering), sektorspecifikke 
systemer, teknologier, services, konkurrenceevne, formidling, beskæftigelse, organisatoriske 
og politiske tilgange. I vores forskning, er innovation et vigtigt omdrejningspunkt. Vi tager 
udgangspunkt i en organisatorisk tilgang. Vores opfattelse af begrebet innovation er i 
overensstemmelse med Amabile et al’s (1996) definition på innovation:  
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’!the successful implementation of creative ideas within an organization. In 
this view creativity by individuals and teams is a starting point for innovation; 
the first is a necessary but not sufficient condition for the second'. 

(Amabile, Conti, coon, Lazenby and Herron, (1996, s. 1154-1155). 

Her fremhæver Amabile et al (1996) både den nye kreative ide og muligheden for at 
implementere ideen succesfuldt senere. Det betyder at både den kreative ide og 
organisatorisk læring samt en kontrolleret implementering er nødvendige ingredienser for at 
innovation kan opstå. Amabile et al.’s definition afspejler en organisatorisk tilgang  til 
innovation og forretningsudvikling for SMV-leverandører i vindmølleindustrien.  

Innovation og forretningsudvikling involverer mange forskellige forretningsmæssige 
overvejelser. Litteratur om forretningsudvikling er derfor typisk væsentligt og vanskeligt at få 
tid til at tilegne sig og anvende i SMV-regi. En grafisk tilgang til forretningsudvikling er blevet 
udviklet af Osterwalder og Pigneur (2010), der kalder deres model for ’ business model 
generation’. Selve modellen består af et  ’canvas’ på en enkelt side. Den meget fokuserede 
grafiske model gør det nemmere for SMVere at forstå de væsentlige elementer forbundet 
med forretningsudvikling. ’Canvas’ er centreret omkring værdipakke leveringen. På den ene 
side af værdipakken vises omkostningselementerne: nøgleressourcer, aktiviteter, og 
partnerskaber. På den anden side af værdipakken vises indtjeningselementerne: relationer, 
distributions kanaler og kundesegmenter. Illustrationen er nem at forstå intuitivt og derved 
velegnet for SMV deltagere med begrænset tid til at læse litteratur om forretningsudvikling. 
Modellen er udviklet i en Ph.d. afhandling af Osterwalder (2004) og forbedret gennem 
samarbejde med 470 praktikere, der alle har anvendt modellen og budt ind med 
forbedringsforslag til modellen. 

Figur 3: Elementerne i forretningsmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litteraturen på området peger således på følgende hypotese i forhold til innovation og 
forretningsudvikling: 

H3: jo mere SMVere har adgang til information om forretningsudviklingsmuligheder, i jo 
højere grad opstår innovation.  
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Vores litteratur gennemgang har givet os tre hypoteser indenfor tre forskellige teorirammer. 
Et overblik på hypoteserne er vist i figur 4, hvor det illustreres at triple helix & netværks 
rammen giver os nogle gode  basale muligheder for SMV interaktion. Her skabes en god 
forudsætning for deltagernes bæredygtige og robuste innovation. Endvidere illustreres at den 
organisatoriske lærings & videns ramme tilfører forudsætningerne for det kommunikations 
flow mellem deltagerne, der er væsentlig for at opnå innovation. Til sidst illustreres 
innovation & forretningsudviklingsrammen, der er i centrum for vores forskning Dette billede 
giver os en lagdelt forståelse af innovation, hvor en væsentlig del indgår i de forudsætninger, 
der er gældende for deltagerne i form af interaktion med interessante parter i 
vindmølleindustrien og igangsættelse af den nødvendige organisatoriske læring for at opnå 
innovation.  

Figur 4: Hypoteseoversigt.  

Empirisk er de tre hypoteser kvalitativt testet i otte netværksmøder for SMV leverandører 
afholdt i løbet af vores forskning i vindmølleindustrien.  
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3. Metode 

Artiklen at udarbejdet som et resultat af projektet "Energi på havet", der er finansieret af EU´s 
regionalfond og Region Syddanmarks Vækstforum. Vores forskningstilgang er primært 
kvalitativ, med deduktiv test af vores hypoteser. Vi har gennemført et interview med alle 
deltagende SMVere forud for netværksforløbet. Desuden er gennemført otte netværksmøder 
i perioden fra august 2011 til midten af marts 2012. I vores forskningstilgang ønskede vi så 
meget og så forskellig information som muligt og tæt på den primære kilde for informationen. 
Det betyder, at vi fra start planlagde, at den forskningsbaserede viden i universitets regi 
skulle være så varieret som muligt og være tilpasset deltagernes behov. Det betyder også, at 
SMV deltagerne fik rum på netværksmøderne til at udveksle viden og læring om udfordringer 
rejst i løbet af netværksmøderne. Deltagerne vægtede den interne information, udveksling og 
dialog på møderne højt. Det betyder endvidere, at vi gav rum på møderne til de kilder, som 
SMVerne gerne ville høre noget fra. Vi inviterede de pågældende til præsentationer og 
diskussioner af deres områder og det lykkedes at få fat på flere eksterne bidragsydere fra 
industrien. Det viste sig, at SMV- deltagerne ønskede at møde forskellige store aktører fra 
vindmølleområdet f. eks. vindmølle ejere, vindmølle producenter, første niveau leverandører 
og serviceleverandører. Triple helix modellen præsenteret tidligere i figur 1 blev derfor 
udvidet i løbet af de 8 netværks møder med store aktører fra vindmølle området, der kom 
med specifik viden på deres område til SMVerne. SMV-deltagerne udvalgte i høj grad de 
eksterne indlægsholdere ud fra markeds hensyn. Det betyder, at SMV deltagerne i høj grad 
opfattede viden om markedet som værende mest vigtig i forhold til innovation. Det har en 
indflydelse på forskningen idet  fokus herigennem blev meget fokuseret på markedet og de 
muligheder, der kunne afdækkes her. Den udvidede triple helix model er illustreret i figur 5. 

Figur 5: Udvidet Triple helix model - dialogforum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 illustrerer deltagernes rolle i den udvidede triple Helix model, hvor SMVerne har en 
selvstændig rolle. Det regionale organ /EU kontrollerer finansieringen – og juridiske 
spørgsmål, hvilket tilvejebringer grundlaget for deltagernes aktiviteter. Universitetet har den 
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nyeste og mest udviklede forskningsbaserede viden om emnerne, der er af interesse for 
SMVerne. SMVerne medbringer selv deres praktiske viden og behov for udvikling i egen 
kontekst. De store aktører tilbyder information om dem selv og deres egne og industriens 
forretningsbehov. Alle aktiviteterne i perioden foregik i dialogform med en så varieret 
informationsstrøm som muligt. I forløbet deltog ca. to personer fra ledelsen af hver af de 15 
vindmølle leverandører, i alt omkring 30 personer. I løbet af perioden besluttede fire af 
virksomhederne at forlade gruppen af forskellige årsager: finansielle problemer, overtagelse 
af virksomheden, og manglende tid i forbindelse med etablering af virksomhed i Kina og 
Brasilien samtidigt. Virksomhederne valgte selv at deltage i forløbet ud fra et 
informationsmøde, der blev holdt om projektet i juni 2011. En strategisk profil for hver 
virksomhed blev udarbejdet på et indledende møde hos hver virksomhed. Elementerne i den 
strategiske profil tog udgangspunkt i ’Business Model Generation’ og den canvas-model, der 
er et centralt element. Dette materiale blev samlet i en mappe til information for primært 
deltagerne, men også information til indlægsholdere og andre forskere om de deltagende 
SMVere. Fremgangsmåden tilvejebragte en åben platform for drøftelser på kryds og tværs 
omkring forretningsmodellerne samt en mulighed for refleksion hos de deltagende SMVere 
omkring deres egen forretningsmodel. Formålet med materialet var at støtte 
informationsstrømmen så hurtigt og effektivt, at deltagerne på netværksmøderne kunne 
komme godt i gang med interessante dialoger. Indenfor forskningsperioden og efterfølgende 
har vi efter anmodning fra enkelte SMVere deltaget i møder omkring uddybning af emner af 
interesse for SMVerne og af forskningsinteresse for os.  

Indholdet af netværksdagene er vist i figur 6. Mødetemaerne var besluttet fra starten af 
projektet af en styregruppe, der repræsenterede de regionale organer og større aktører på 
vindmølleområdet samt ansvarlige personer fra universitetet.  

Figur 6: Overblik over netværksforløbet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 viser de otte afholdte netværksdage. Alt andet end temaerne var fleksibelt i løbet af 
perioden. Vores forskning startede med det omtalte indledende møde på to timer, hvor de 
strategiske profiler blev beskrevet. Ud over interview til udarbejdelse af strategisk profil blev 
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også indhold, betingelser, administrative krav til deltagerne og generel information om 
forløbet drøftet med de deltagende personer fra ledelsen.  

På hvert netværksmøde blev deltagerne opfordret til at komme frem med problemstillinger 
som de gerne ville drøfte indenfor det overordnede tema på innovation og 
forretningsudvikling. Vi forsøgte ud fra deltagernes forslag at opfylde så mange af 
opfordringerne som muligt. Der blev indsamlet data fra præsentationerne og drøftelserne på 
netværksmøderne. Præsentationerne blev sendt elektronisk til SMV deltagerne efter hvert 
netværksmøde. Et semi- konstrueret spørgeskema indsamling med en 7 points Likert skala 
blev gennemført med deltagerne før det sidste afsluttende netværksmøde og resultaterne 
blev drøftet på det sidste netværksmøde i et fælles fokusgruppe interview. Dataene blev 
indsamlet, transskriberet i NVivo som materiale til test af vores hypoteser. Svarprocenten var 
på 68 % (15 ud af 22 mulige respondenter) er tilfredsstillende i betragtning af at vi har mindst 
et svar fra alle gennemførende SMVere.  

 

4. Resultater 

Generelt var evalueringen af netværksdagene positiv. Det bedste ved forløbet set fra 
deltagernes perspektiv, var den fleksible form, hvor information og viden på en lang række 
områder med tilknytning til vindmølleområdet blev diskuteret. Især markedsviden og den 
dybere viden om industrien blev af SMV deltagerne opfattet som vigtig viden, som de havde 
fået igennem forløbet. Hermed ser det ud til, at SMVerne’s udvælgelseskriterier først og 
fremmest går på markeds- og industriinformationer, som kan sætte dem i stand til at udvikle 
deres egen forretning. Deltagerne fremhævede ikke de to andre udvælgelse kriterier nævnt i 
litteraturoversigten: teknologi og/eller koordinering.  Det var viden om markedet og industrien 
der betød noget for dem. Mange af de deltagende SMVere var teknologisk velfunderede og 
havde også opgaver indenfor mere veletablerede industrier, hvilket betød, at de kunne 
udnytte en del af deres teknologiske viden derfra. Alt i alt betød det, at SMV-deltagerne 
havde et stærkt behov for at organisere deres aktiviteter og forretningsmodel på basis af 
information om markedet og industrien indenfor vindmøllesektoren. I forhold til hypotese 1 
var en stærk drivkraft for organisering tilstede blandt deltagerne.  

Tidsbegrænsningen på forløbet betød, at det var vanskeligt for deltagerne at nå en 
implementering af den opnåede viden i helt konkrete produkter og processer jævnfør 
deltagernes egne udsagn om implementeringsudfordringerne. Figur 7 viser information om 
den overordnede evaluering på netværksforløbets form, indhold og implementering.  

Figur 7: Overordnet evaluering af netværksdagene. 
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Figur 7 viser, at det sværeste område er implementering af den opnåede viden. Selvom 
implementeringsniveauet er forholdsvist højt – over halvdelen har anvendt den opnåede 
viden til noget konkret i egen virksomhed, så er der stadig plads til forbedring på 
implementeringsområdet. Det betyder i forhold til hypotese 1, at gensidig læring fandt sted 
for innovation og omkostningsreduktion på energi. Imidlertid kom den største del af 
indvirkningen gennem ’cooperation’ og kortsigtede implementerings gevinster i værdikæden, 
som f.eks. krydssalg til hinandens kunder og gensidigt ’cooperation’ omkring specielle 
forespørgsler fra kunder, som den enkelte SMV ikke selv kunne klare umiddelbart. 
´Collaboration’ omkring større og mere langsigtede indvirkninger blev startet op og også 
drøftet løbende på netværksmøderne af SMV deltagerne selv. Men det må konstateres, at 
tidshorisonten for vores forskning ikke var lang nok til at vise hvilken indvirkning dette 
potentiale eventuelt kunne få på de deltagende SMVere. Det tager længere end seks 
måneder at få afdækket indvirkningen af ’collaboration’ aktiviteter mellem SMV deltagerne i 
vindindustrien. Hypotese 1 er hermed understøttet igennem den empiriske forskning, men 
reelt kun i forhold til kortsigtede ’cooperation’ aktiviteter. Yderligere forskning vil være 
nødvendig for at kunne vise det langsigtede potentiale af en udvidet triple helix tilgang. Efter 
forskningsperiodens afslutning, har vi haft kontakt til flere af de deltagende SMVere på 
forskellig vis og her ser det stadig ud til, at det er de kortsigtede ’cooperation’ aktiviteter, der 
udmøntes i handling hos de enkelte deltagende SMVere.  

Viden blev i løbet af netværksdagene anvendt i alle områder af Boisot’s (1998) model af ’I-
space’, her også kaldet informationsrum. ’Concrete’ og ’undiffused’  kom SMV 
vindmølleleverandørerne selv med. Samme kategori af viden kom de store aktører med, når 
de fortalte om deres konkrete behov set i lyset af deres egen fortolkning af 
vindmølleindustrien. Kodificeret forskningsbaseret viden blev bearbejdet af universitetet 
sammen med SMVerne i forhold til deres forretningsudvikling. Universitetet anvendte også 
forskningsbaserede abstrakte modeller, der delvist udsprang af andre industrier til 
bearbejdning af SMVerne i vindmølleindustrien. ’Diffusion’ af viden skete således på 
netværksmøderne mellem SMV leverandører, store aktører indenfor vindmølleindustrien og 
universitetsforskere. Igennem ’diffusion’ blev SMV deltagernes viden øget og ind imellem 
blev noget af deres hidtidige viden også destrueret. Destruktion af viden skete, når SMVerne 
mødte viden, der gik imod deres egen opfattelse af, hvordan arbejdet i vindmølleindustrien 
kunne foregå, f.eks. anvendelsen af kvalitetskravene i PPAP (’Production part approval 
process’, der er en række standardprocesser udviklet i bilindustrien - ‘automotive supply 
chain’ - for at skabe tillid til komponentleverandørerne og deres produktions processer). 
PPAP vinder mere og mere indpas i vindmølleindustrien på grund af de meget høje krav til 
robuste og funktionsdygtige komponenter i det ekstremt hårde vejrlig i Nordsøen. Det 
betyder for SMVerne, at standardprocesser skal fastlægges og overholdes – ned i mindste 
detalje. Sådan arbejder mange SMVere ikke, så det betyder en helt anden tilgang til deres 
egne produktionsprocesser – deres hidtidige viden skal derfor destrueres og ny viden 
opbygges i hele SMV-organisationen.  Informationsrummet med de meget forskellige 
vidensfærer viste sig at være meget vigtig for deltagerne at få åbnet op for gennem 
netværksmøderne og det kunne lade sig gøre gennem de regionale organers finansiering af 
disse møder. I figur 8 er informationsrummets dimensioner skitseret, og deltagernes videns 
strøm gennem forskningsforløbet er listet. 
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Figur 8: informationsrum og videns strøm. 

Figur 8 understøtter hypotese 2, hvor jo mere SMV arbejde på at skabe og destruere 
meningen af organisatorisk læring og viden, jo mere bæredygtig og robust innovation opstår. 
I en SMV vindmøllekontekst, er der et behov for at tilvejebringe viden og behov for refleksion 
og fortolkning af den viden i egen SMV sammenhæng. Kommentarerne fra SMV deltagerne 
under fokusgruppemødet understreger fordelen ved en fælles fortolkning af 
forretningsmæssige udfordringer, som støtter implementering af forretningsmuligheder i egen 
virksomhed. Hypotese 2 er således understøttet gennem vores empiriske forskning. 
Yderligere forskning skal gennemføres for at afdække den begrænsning, der på et tidspunkt 
må forventes at dukke op i forbindelse med den kontinuerlige opbygning og destruktion af 
viden. Under hvilke forhold er begge stadig nødvendige og under hvilke forhold er kun den 
ene del nødvendig? 

Vigtigheden af opbygningen af videns anvendelsen for at opnå innovation i 
vindmølleindustrien blev i høj grad anerkendt af SMVerne. Det betød, at de fortsat ville  
arbejde med: 

• Mere formel ’cooperation’ og ’collaboration’  baseret på forretningsbehov, jævnfør 
Polenskes (2004) terminologi – både på kort og lang sigt.  

• At opnå innovation og forretningsudvikling gennem eksempelvis: 
o Forbedring af egen udvikling gennem anvendelse af de tillærte værktøjer. 
o Mere holistisk forretningsinformation, som giver flere muligheder og bedre 

udvælgelse af forretningsmuligheder. 
o Udvikle deres forbindelser til vigtige aktører i vindmølleindustrien for 

yderligere bearbejdning af egne innovations muligheder. 

Sammenfattende understøtter de hidtidige resultater af vores forskning nødvendigheden af 
et tæt samspil mellem deltagernes videns strøm og variationen af videns bidrag i triple helix 

!  ‘Concrete’ og ‘undiffused viden – anvendt og holdt  
      delvis implicit i vindmølleindustrien af  
  

"  SME leverandører 
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      indenfor vindmølleindustrien.  
        
 
!  Regionale organer gør det muligt gennem finansiering   
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     og viden. 
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sammenhængen for at kunne opnå innovation og forretningsudvikling. Det betyder, at 
hypotese 1 og hypotese 2 er tæt forbundne i et gensidigt samspil. Det skaber mulighed for 
en positiv selvforstærkende spiral for innovation og reduktion af LCOE. Det robuste og 
bæredygtige aspekt i forbindelse med SMV innovation er hermed forøget.  

Figur 9 viser en opsummeret oversigt over de elementer, der tilfører værdi til 
vindmølleindustrien. Her er reduktion af LCOE vigtig, men øget kvalitet, samt sikker og let 
vedligeholdelse viste sig også at være nøgle problemstillinger indenfor vindmøllemarkedet. 
En overlapning på denne værditilførsel ser ud til at være tilstede, hvor kvalitetsforøgelse og 
sikker vedligeholdelse på længere sigt kan reducere LCOE . 

Figur 9: Overordnet værdiudsagn i vindmølleindustrien.  

Figur 9 viser meget større variation i mulighederne for innovation for SMVerne end den 
isolerede fokus på reduktion af LCOE for vindmølleindustriens konkurrencedygtighed på lang 
sigt. Det er en stor udfordring at reducere LCOE, men de andre problemstillinger er 
komplementære og åbner yderligere forretningsmuligheder. Ideer til forbedringer og nye 
tiltag/ samarbejder, blev født i løbet af møderne. Det skete gennem adgang til information og 
direkte drøftelse af forretningsmuligheder på netværksmøderne, eksempelvis blev en 
interessant løsning på at levere en ’plug & play’ kabine til maling af vindmølledele 
præsenteret af en af SMV deltagerne (Air Tech link: http://www.airtech.dk/engelsk.asp ). Det 
affødte innovative diskussioner blandt de deltagende SMVere. Hypotese 3 er hermed 
understøttet ved, at jo mere SMVere har adgang til information om forretningsudviklings-
muligheder, i jo højere grad opstår innovation. Dog var tidshorisonten for kort i vores 
forskning til at kunne afdække, hvordan SMVerne kunne bruge de innovative drøftelser i eget 
regi. Affødte den nævnte drøftelse konkrete innovative tiltag? andre ’plug & play’ løsninger? 
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5. Drøftelse af resultater  

Resultater på innovation og forretningsudvikling blev opnået gennem et tæt samarbejde i 
løbet af netværksdagene. Nogle af aktiviteterne gav på kort sigt værdi for deltagerne.  Men 
den mere langsigtede indvirkning på ’collaboration’ og de affødte ’adaption cost’  er endnu 
ikke afdækket. Det vil kræver forskning i den langsigtede indvirkning af den erhvervede viden 
anvendt på innovation og forretningsudvikling. Det kunne konkret betyde en 
forskningsopfølgning et, to eller måske tre år frem i tiden hos vores deltagende SMVere. 

I universitets sammenhæng var netværksdagene krævende som følge af den meget fleksible 
tilrettelæggelse gennem den meget høje fokus på deltagernes behov og interesser. Imidlertid 
blev den fleksible tilgang til netværksdagene meget positivt evalueret af SMV deltagerne. Der 
er sandsynligvis en ’Hawthorne’ indvirkning tilstede. Det faktum, at forskningen sætter en høj 
grad af fokus på den enkelte deltagende SMV, vil sandsynligvis motivere dem til at anvende 
mere af den tilbudte viden end hvis forskningsfokus ikke var tilstede.  Her kan bias kun 
afdækkes gennem gentagne forskningsforløb, der kan ’normalisere’ fokus og følelsen af 
forskningsdeltagelsen hos den enkelte SMV. 

Det er interessant, at SMV deltagerne var mest fokuseret på at få information om markedet 
og vindmølleindustrien og ikke information om teknologi og koordineringsmekanismer, som 
tidligere fremhævet i litteraturen.  Grunden til det kan være størrelsen af deres virksomheder, 
hvor det kan være svært for SMVere at få adgang til vigtige markeds /og industri aktører. 
Universitetskonteksten gjorde dette muligt for SMV deltagerne. Alle SMV deltagerne var 
teknologisk velfunderet på deres respektive områder, så det kunne være en yderligere årsag 
for den begrænsede interesse i teknologi information. Koordination af viden og fælles indsats 
omkring mulighederne udgjorde en stor del af diskussionen hos SMV deltagerne – især i 
slutningen af netværksperioden - afsluttet marts 2012. SMVerne ser ud til at fortsætte efter 
vores forskningsforløb med mere intensive bilaterale aktiviteter på kryds-salg og kryds-
assistance så nødvendige ressourcer bliver tilgængelige for den enkelte SMV. Basalt set er 
der her tale om det Polenske (2004) kalder ’cooperation’. På nuværende tidspunkt 
(november 2012) ser det ikke ud til at der er foretaget skridt til et mere formaliseret 
samarbejde fra deltagernes side omkring koordinering og fælles udvikling af innovative 
fælleskoncepter – hverken helt eller delvist blandt deltagerne. Det manglende 
informationsrum, kan gøre det svært for SMVerne at fortsætte med en mere systematiseret 
innovation. Også omkostningerne samt nødvendigheden af at investere tid nu for at kunne 
opnå en måske usikker innovation på lang sigt spiller naturligvis en rolle for SMVere med 
begrænsede ressourcer. Det kan være en svær balancegang og måske ofte særdeles svær, 
fordi alle ressourcerne allerede er brugt på at opnå de kortsigtede innovationer. 

Yderligere forskning kan med fordel have fokus på flere elementer omkring integrationen og 
differentiering i organisatorisk sammenhæng, både indenfor egen virksomhed og i triple 
helix/ netværkskonteksten. Det fleksible udvidede triple helix koncept ser lovende ud gennem 
den integrerede information om markedet og vindmølleindustrien fra større aktører. Det 
medfører anvendelse af mere markedsmålrettede udvælgelseskriterier på 
forretningsmuligheder for den enkelte SMV og for hele SMV-netværket. Imidlertid er 
yderligere forskning nødvendig for at afdække SMV leverandørernes muligheder i 
vindmølleindustrien for at opnå robust og bæredygtig information.  
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6. Konklusion  

Vores  forskningsartikel har til formål at vise, hvordan regionale SMVere kan tilføre robust og 
bæredygtig innovation og reduktion i COE gennem en fleksibel triple helix tilgang. 
Forskningen foregik i forbindelse med otte netværksmøder med ca. 30 ledelses-deltagere fra 
15 SMVere i perioden fra august 2011 til marts 2012. Gennem en primær kvalitativ tilgang  
anvendes en triple helix tilgang med de tre parter på henholdsvis regionale organer/ EU til 
finansiering af aktiviteter, Syddansk Universitet for anvendelse af forskningsbaseret viden, og 
private SMVere med deres ønske om innovation og forretningsudvikling indenfor 
vindmølleindustrien.  

Forskningsresultaterne viser en positiv effekt af en fleksibel triple helix tilgang, hvor de større 
markeds- og industriaktører er integreret i en udvidet triple helix model. Det giver SMVerne 
værdifuld information til at forstå og udvælge forskellige forretningsmuligheder. Vores 
hypotesetestning afdækkede at organisering af innovation gennem en fleksibel triple helix 
kontekst gør gensidig læring nemmere, hvilket resulterer i forbedrede innovative tiltag. 

Forskningsresultaterne viser også vigtigheden af at tilbyde et informationsrum, hvor 
forskellige former af viden kan mødes for refleksion og anvendelse både i forhold til 
integration og differentiering af løsninger. Vores resultater viser behovet for anvendelse af 
mere varieret viden på en meningsfuld måde i forretningssammenhæng for gensidig 
organisatorisk læring og viden. Her er både den fleksible triple helix ramme og den varierede 
fortolkning af viden fra SMV deltagerne side en vigtig forudsætning for interaktion, så robust 
og bæredygtig innovation kan opnås.  

Forskningsresultaterne har indvirkning på deltagerne i den udvidede fleksible triple helix 
model. Udfordringen for universitetet har flere facetter, dels at kunne tilbyde et meget 
fleksibelt læringsrum, dels at skabe forskningsbaseret viden med henblik på abstraktion i nye 
modeller gældende for vindmølleindustrien, og grundig forståelse og kommunikation af 
anvendelsen i vigtige specifikke detaljer til vindmølleindustrien. Udfordringen for de regionale 
organer/EU er fremskaffelse af finansieringen til informationsrummet i den fleksible udvidede 
triple helix tilgang. Det vil her være nødvendigt med et mere langsigtet perspektiv på 
forskningen for at indvirkningen kan forskningsmæssigt afdækkes. Udfordringen for SMV 
leverandørerne i vindmølleindustrien er større bevidsthed om anvendelsen af 
informationsrummet, og behovet for at prioritere tid til refleksion over information og viden i 
det daglige arbejde. Yderligere vil en udfordring være at kunne afbalancere det kortsigtede 
ressource behov med de mere langsigtede muligheder, så der bliver mere tid til de 
langsigtede tiltag også. Udfordringen for de større aktører i vindmølleindustrien er prioritering 
af tid og rum til at give information videre til forskellige SMV leverandører, så de får mulighed 
for at arbejde med innovation og reduktion af LCOE i vindmølleindustrien. Mange større 
aktører er allerede meget bevidst om denne udfordring, men en generel mere åben holdning 
vil være interessant for alle parter. Denne forskningsartikels bidrag er at afdække den 
udvidede fleksible triple helix models indvirkning på robust og bæredygtig information samt at 
afdække vigtige elementer for robust og bæredygtig innovation og forretningsudvikling og 
hvad det betyder for de deltagende parter.  

Yderligere forskning kan med fordel fokusere på flere elementer af den udvidede fleksible 
triple helix model, anvendelsen af informationsrum i en vindmøllekontekst og indvirkningen 
heraf på den mere langsigtede robuste og bæredygtige innovation og forretningsudvikling.   
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