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Indledning  
 

Grøn Energi er et emne som bliver omtalt mere end nogensinde før både i samfundet hos forbrugere men 

også hos virksomheder og politikerne. Det øgede fokus på Grøn energi er steget i takt med et øget fokus på 

de klimaudfordringer vi i dag står overfor.  

Grøn energi omfatter flere energikilder herunder blandt andet solcelleenergi, bioenergi samt vindenergi og 

har til det formål, at mindske udslippet af drivhusgasser. Danmark er et af de lande i verden som går forrest 

når det kommer til fokus på grøn energi hvilket afspejler sig i, at man fra den politiske side har vedtaget et 

mål om at mindst 30 % af det endelige energiforbrug skal komme fra vedvarende energi1.  

I erhvervslivet er der også med tiden opstået et øget fokus på miljøet og dermed også Grøn energi. Flere af 

de store virksomheder vil gerne deltage i, at tage hensyn til miljøet herunder kan nævnes virksomheden 

Arla, som blandt andet udarbejder grønne regnskaber, hvor man informerer om hvordan man arbejder 

med at styre samt begrænse påvirkninger af miljøet2.  

I Danmark har vi flere virksomheder som lever af at producere og levere alternative energikilder som 

eksempelvis vindenergi, som måske er med til at påvirke den store interesse danskerne har på dette 

område. En særlig stor spiller på dette marked er den danske virksomhed Vestas Wind Systems A/S, 

(herefter Vestas), som har eksisteret siden 18983. Vestas producerer og sælger vindmøller over hele 

verden, hvorfor denne virksomhed vælges som hovedemne til denne opgave.  

Problemstilling 
 

Vestas ligger i toppen blandt verdens største vindmølleproducenter og har i mange år været en virksomhed 

med stor vækst, men i dag er der ingen tvivl om at Vestas agerer på et marked med en relativ hård 

konkurrence om markedsandelene. I årene frem mod finanskrisen i 2008 opnåede Vestas en positiv 

fremgang, hvor Vestas på daværende tidspunkt var ledet af Ditlev Engel som øverste direktør.  

Ditlev Engel formåede at bringe Vestas’ aktien op på kurs 692, hvilket var det højeste nogensinde på 

daværende tidspunkt  Da Vestas som mange andre virksomheder blev ramt af finanskrisen faldt 

aktiekursen til 191 allerede i løbet af efteråret 20084.  

                                                           
1 http://www.ens.dk/politik/dansk-klima-energipolitik 
2 http://www.arla.dk/om-arla/vores-ansvar/gronne-regnskaber/ 
3 https://www.vestas.com/en/about/profile#!history 
4 http://www.business.dk/investor/vestas-i-laveste-niveau-siden-boersnotering-i-1998 
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Siden da fortsatte aktien med at falde og nåede helt ned på et skuffende niveau omkring 24,91 kr. i starten 

af 20135. Ditlev Engel forsøgte sig med en spareplan for at komme på rette spor igen, hvilket også betød 

nedskæringer i medarbejderstaben, men dette var ikke nok til at beholde posten som direktør. Man valgte 

derfor at ansætte en ny direktør i 2013, som er den nuværende direktør Anders Runevad6. Vestas oplevede 

i blandt andet 2009 et fald i markedsandelene som betød at konkurrenten GE Wind blot var 1% bagefter7.  

I vindmøllebranchen er der med årene kommet flere nye konkurrenter til, som udfordrer Vestas både på 

økonomi men også på de teknologiske komponenter. Disse udfordringer tvinger Vestas til at nytænke for at 

overleve i kampen om markedsandelene og dermed forblive på markedet.  

Problemformulering 
 

Hvordan skal Vestas agere for at opretholde/øge deres markedsandel?  

Metode 

I konstruktionen af denne opgave vil vi sikre en god struktur samt en klar planlægning heraf. Det er vigtigt 

for, at løse ovenstående problemformulering at muligheden for at danne sig et samlet indtryk af løsningen 

er afhængigt af hvor bevidst man er omkring brugen af de forskellige paradigmer, som inddrages i opgaven.  

Vi vil i denne opgave inddrage subjektive paradigmer samt objektive paradigmer for at pådrage os relevant 

viden af de tendenser som er aktuelle i forbindelse med Vestas og det marked virksomheden opererer på 

og samtidig for at inddrage forskellige statistikker, undersøgelser samt udregninger som vi vil anvende for 

at besvare vores problemformulering.  

For at skabe en rød tråd igennem opgaven, vil der blive tage udgangspunkt i følgende tre afsnit 

redegørelsen, analysen og vurderingen. 

Den redegørende del skal skabe viden og informationer som vi senere skal bruge til at kunne foretage vores 

analyse. I forhold til Vestas vil vi her se på virksomheden, deres historie, og hvad deres værdier og 

missioner egentlig går ud på, for at vi senere hen kan analysere og vurdere hvilken vej vi forestiller os de 

skal gå i fremtiden.  

Til den analyserende del vil vi gøre brug af deduktive metoder via teorier fra undervisning, samt vores 

lærerbøger, og dertil vil vi supplere med induktive data som vi selv finder og behandler fra forskellige kilder. 

                                                           
5 http://www.sydbank.dk/investering/kurser/aktier/historiske 
6 http://www.business.dk/green/ditlev-engel-ryger-ud-af-vestas 
7 http://npinvestor.dk/nyheder/vestas-taber-markedsandele 
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Vores data indsamling vil både bestå af interne og eksterne kilde, således at vi sikrer validiteten og 

realiteten og besvarer et kritisk overblik.  

Selve analysen vil blive behandlet med udgangspunkt i følgende modeller: 

Vi har valgt at lave en PESTLE-analyse som er et subjektivt paradigme for at undersøge de eksterne forhold, 

altså omverdenen. I denne opgave indeholder PESTLE modellen de politiske, økonomiske, sociale, 

teknologiske, lovmæssige og miljømæssige kendetegn i Vestas’ omverden.  

Brancheanalyse som vil bestå af porters 5 forces analysen, skal synliggøre markedsstrukturen for 

vindmøllebranchen og den konkurrencemæssige position i forhold til Vestas. Vi vælger at lave en 

brancheanalyse til at redegøre for Vestas strategiske valg i forhold at imødegå de kræfter der er i branchen 

og herefter analysere på hvordan de skal øge/opretholde deres markedsandele.  

Vi vil hernæst foretage en virksomhedsanalyse i form af en værdikædeanalyse for at give et overblik over 

Vestas’ aktiviteter for dermed at gøre det muligt at analyser hvor i den samlede proces virksomheden 

skaber værdi.  

Vi laver en regnskabsanalyse for at vise udviklingen og for at se om der særlige områder som Vestas skal 

være opmærksomme på i forhold til kampen om markedsandelen. Regnskabsanalysen skulle gerne give os 

en god baggrundsviden i forhold til når vi skal vurdere hvilke tiltag der skal fastholde/øge deres 

markedsandele.  

SWOT analysen anvendes for at opsamle på omverdens, branche og virksomhedsanalyse. Analysen bygger 

på virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Virksomhedens interne miljø, som de selv har 

kontrollen over er styrker og svagheder mens muligheder og trusler er virksomhedens eksterne miljø, som 

de ikke selv kan præge eller have kontrol over. Med SWOT analysen får vi et godt overblik over de 

aktiviteter i værdikæden, som ligger til grund for virksomhedens styrker og svagheder.  

Det sidste afsnit bliver den redegørende del. Analysen skal her danne ramme om diskussionen om hvilke 

fremtidige tiltag der vil være mest fordelagtige for Vestas med henblik på fremtidig vækst.  
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Afgrænsning 
 

I udarbejdelsen af denne opgave vil vi primært koncentrere os om det amerikanske marked, som vil fremgå 

af de kommende analyser. Dette har vi valgt da det amerikanske marked vækster i vindmøllebranchen og 

dermed afgrænser vi os fra et større omfangsrigt globalt vindmøllemarked. Vi har ligeledes valgt at 

koncentrere os om onshore markedet og derfor afgrænse os fra offshore markedet.  

Til vores regnskabsanalyse har vi medtaget årene fra 2011 hvor deres nye koncerndirektør Anders Runevad 

blev ansat, frem til det nyeste regnskab i 2015. Vi har valgt at gå tilbage til 2011 for at sammenligne årene 

før og efter Anders Runevad er ansat som ny direktør. Dermed er det interessant at se på den nye 

strategiplan og hvilke effekter denne måtte have for Vestas. Disse informationer er relevante for at kunne 

vurdere Vestas’ fremadrettede chancer i markedet. Vi vil ikke medtage alle tal i vores regnskabsanalyse, da 

de ikke er relevante for at kunne besvare vores problemformulering. Vi medtager kun dem, som vi ser kan 

hjælpe os til at besvare problemformuleringen, og disse tal vil være: egenkapitalens forrentning, 

overskudsgraden, afkastningsgraden samt vores egen omkostnings analyse.  
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Vestas igennem tiden.  
 

Historie 

Vestas’ historie går tilbage til 1898 i Lem, hvor Søren Hansen grundlagde sin smedevirksomhed. Han drev 

virksomheden sammen med sin søn Søren Hansen frem til 1945, hvor virksomheden blev omdannet til en 

et A/S under navnet Vestjysk Staalvarefabrik, som senere blev forkortet til Vestas. Igennem årene bestod 

en stor del af stålvarefabrikken af fremstilling af stålrammer til industribygninger, metalprodukter til 

specielt landbrugsvogne og hydrauliske kraner til lastbiler, men i 1980 kom overgangen til vindmøllerne. 

Stigende oliepriser og den økonomiske krise i 1970’erne betød at manges opmærksomhed blev rettet mod 

alternative energikilder, og da folketinget i 1973 vedtog, at give skattefradrag til virksomheder som 

udviklede vedvarende energi turde Vestas for alvor at tage springet som vindmølleproducent. Vestas får 

deres første store gennembrud i 1980, da USA indførte en støtteordning på 50% af vindmøllens pris, og de 

solgte herefter flere hundrede vindmøller til en virksomhed i Californien. Succesen blev dog kort, da USA’s 

støtteordning blev indstillet i 1985, sideløbende med at det danske statstilskud blev reduceret, hvilket 

betød at vindmøllemarkedet kollapsede og i 1986 gik virksomheden konkurs.  

Efter konkursen viste mange investorer interessere for en ny virksomhed inden for vindteknologi, og i 1987 

dannedes Vestas Wind Systems, med Johannes Poulsen som administrerende direktør. For at man ikke 

skulle være for sårbare ved blot at have et forretningsområde og et marked dannede de salgsselskaber i 

USA, Sverige og Italien, samt indgik joint venture selskaber med Spanien og Indien. Helt frem til 1995 var 

markedet dog stadig præget af usikkerhed, og de bevægede sig flere gange på randen til konkurs.  

I 1995 fik vindmøllerne deres officielle gennembrud, som en accepteret energikilde i både i-lande og 

vækstlande. Frem til 2010 blev den installerede vindkraft mere end tidoblet, og vækstpotentialet var fortsat 

stort, da man blot dækkede nogle få procent af verdens energi forbrug. Det store vækstpotentiale betød at 

flere virksomheder fik øjnene op for branchen og det betød at Vestas’s andel af verdensmarkedet 

kulminerede i 2004 med 34%. Blandt andet Siemens og Generel Electric gik for alvor ind i 

vindmøllebranchen, og allerede i 2011 var Vestas’ andel af verdensmarkedet nede på 11%. i 2004 

fusionerede Vestas med den næststørste danske vindmølleproducent Micon, og herfra blev der lagt fokus 

på en reel fusion med en strømlinet organisation med nye markedsorienteret tiltag som nye 
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vækstmuligheder i Asien og øget fokus på havvindmøller. Man etablerede desuden egne produktionsanlæg 

i alle hovedregionerne som er Nordamerika, Kina og Europa som blev betjent fra Danmark. 8 

Strategi:  

Finanskrisen og eftervirkningerne heraf skabte store udfordringer for Vestas. For at overleve skulle 

virksomheden igennem en hård turnaround periode hvor mange medarbejdere blev fyret, og 

organisationen i ledelsen blev betydeligt reduceret. Fremadrettet skulle lederstablen bestå af kun 5 

personer som hver især skulle have deres eget ansvarsområde og kernekompetencer. Som led i denne 

reorganisation ansatte man i 2013 en ny koncernchef - Anders Runevad. Hans opgave var først og fremmest 

at afslutte turnaround perioden, og skabe en ny begyndelse med en ny strategisk retning for Vestas. 

I 2014 præsenterede Anders Runevand den nye strategiplan ”Lønsom vækst for Vestas”, hvilket betyder at 

deres overordnede strategiske ambitioner er at sikre Vestas en rentabel vækst, samt at fastholde og udvide 

sin globale førerposition. Der blev i den forbindelse foretaget strategiske prioriteringer, og nødvendige 

tilpasninger.  

Selvom at Vestas er den største aktør på vindenergimarkedet og leverer en høj effektivitet og lønsomhed, 

vil de dog alligevel sætte mere fokus på konkurrencedygtige produktioner og serviceydelser til alle deres 

markeder.  

Vision 

At være den ubestridte globale leder inden for vindkraft, hvilket indebærer følgende: 

- At være markedsførende målt på omsætning.   

- At have branchens højeste marginer.   

- At have det stærkeste brand i vindenergibranchen.  

- At bringe vindkraft på lige fod med kul og gas. 9 

Mission 

Vestas mission er at levere branchens bedste vindkraftsløsninger og sætte takten i vindenergibranchen til 

gavn for deres kunder og miljøet.  

                                                           
8 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/vestas-1898-2011/?no_cache=1 
9 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/selskabsledelse/aktiona
erinformation/2016_01_shareholder_information_dk.pdf 
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Omverdens analyse 

PESTLE analyse  
I nedenstående afsnit vil vi anvende PESTLE analysen til at beskrive hvilke forhold og samfundsmæssige 

faktorer, som påvirker vindmøllebranchen og specifikt Vestas. Denne analyse bruges som et værktøj til at 

identificere de forhold, som kan have effekt på virksomhedens strategi og fremtidige udvikling. Som det ses 

i figuren nedenfor bygger analysen på følgende forhold: Politiske forhold, Økonomiske forhold, Sociale 

forhold, Teknologiske forhold, Miljømæssige forhold samt Lovgivningsmæssige forhold.  

Man vil se en sammenhæng mellem flere af de samfundsmæssige forhold, som har indflydelse på 

vindmølleindustrien. Et eksempel på dette er, at de politiske forhold også har en indflydelse på de 

miljømæssige og økonomiske forhold.  

 

(Figur 1: PESTLE-analyse: http://betabox.dk/onewebmedia/PESTEL.jpg)  

http://betabox.dk/onewebmedia/PESTEL.jpg
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Politiske og lovmæssige faktorer 
Politisk fokus på vedvarende energi har været stigende i en årrække, hvilket blandt andet må skyldes en 

stigning i råvarepriser samt af hensyn til miljøet. Fokus på forurening og den globale opvarmning har 

resulteret i et større fokus på alternativer til energikilder såsom vindmølleenergi. I og med at der har været 

et større fokus på vindenergi er det blandt andet resulteret i støtteordninger i flere vindmølleprojekter. 

Vindmølleindustrien er og har siden starten været afhængig af støtte fra staten samt at politikerne har vist 

deres interesse både på det økonomiske aspekt samt miljømæssige målsætninger herunder eksempelvis 

tilladelser til at oprette vindmølleparker. Vindenergi udvikler sig hele tiden og formår, at blive en mere 

konkurrencedygtig energikilde. Dog viser det sig, at som nævnt ovenfor at det blandt andet er de politiske 

beslutninger som har stor indflydelse på en virksomhed som Vestas. Igennem tiderne viser det sig, at de 

fleste vindmøller er opført med en eller anden form for støtte. Selvom der er en øget fokus på vindenergi af 

hensyn til klima og miljø er dette stadig ikke på et niveau hvor det prismæssigt ligger sammenligneligt med 

almindelige energikilder. Energipolitikken er derfor særdeles vigtig for en virksomhed som Vestas og 

vindmølleindustrien generelt.  

Årsagen til det øgede politiske fokus på alternative energikilder stammer både af en stigende forurening og 

den globale opvarmning samtidig med, at energikilder såsom olie og gas er begrænsede. Dette øgede fokus 

startede allerede i 1992, hvor størstedelen af verdens lande underskrev en rammekonvention om 

klimaændringer. Dermed blev FN’s klimakonvention også kaldt UNFCCC skabt. Formålet med denne aftale 

er at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser til et niveau, som skal forhindre farlige 

menneskeskabte klimaændringer10.  

Denne konvention resulterer i årlige klimakonventioner eksempelvis COP15, som blev afholdt i København i 

2009, hvor medlemslandene mødes for blandt andet at drøfte forpligtelser vedrørende 

emissionsreduktioner og overførsel af bæredygtig teknologi til udviklingslandende. Konventionen har 

normalt ikke til formål at diktere en grænse for udslip af drivhusgasser på møderne, men det møde man vil 

betegne som det vigtigste møde fandt sted i Kyoto i Japan i 1997, hvor man underskrev en aftale om at 

reducere udslippet af drivhusgasser frem mod 2010. Den fik navnet Kyotoprotokollen og trådte i kraft i 

2005. Aftalen var gældende for industrilandene med undtagelse af eksempelvis USA og Kina. Efter denne 

aftale trådte i kraft skulle industrilandene herunder Rusland og en række andre Central og Østeuropæiske 

lande nedsætte deres udslip med 5 % i forhold til 1990 i perioden 2008-2012. Langt de fleste lande har et 

mål om at reducere udslippet på mellem 6 – 8 % og EU-landene har yderligere en intern aftale omkring 

                                                           
10http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Milj%C3%B8_og_forurening/Internationale_af
taler,_konventioner_og_foreninger/Klimakonventionen 
 

http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Milj%C3%B8_og_forurening/Internationale_aftaler,_konventioner_og_foreninger/Klimakonventionen
http://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Milj%C3%B8_og_forurening/Internationale_aftaler,_konventioner_og_foreninger/Klimakonventionen
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fordelingen af reduktionsmålet som kaldes for ”byrdefordelingsaftalen”. EU har som helhed et mål på at 

nedsætte udslippet med 8% mens Danmark er helt oppe på 21%11.  

Selvom det ikke er alle lande i verden, som har valgt at skrive under på Kyotoaftalen betyder det ikke at 

man ikke tager hensyn og sætter mål for udslip.  

Kigger vi mod USA er der fornyligt indført en skatterabat igen, som ellers stoppede i 2014. Denne rabat får 

et års tilbagevirkende kraft og fortsætter frem til 2019. Denne ordning kaldes for PTC ordningen og har en 

relativt stor betydning for udviklingen af vindmølleindustrien i USA. Skatterabatten lyder på hele 30% og 

betyder, at der bliver installeret yderligere 19 gigawatt vindenergi i USA og føre til investeringer på op mod 

73 milliarder dollars i sol og vindenergibranchen12. Der hersker derfor ingen tvivl om at Vestas er meget 

tilfredse med at PTC aftalen er blevet forlænget i USA og eftersom at der er tale om en forlængelse på 5 år 

kan dette være med til at give en mere langsigtet stabilitet. Vestas vurderer også selv, at i takt med 

vindenergiens stigende konkurrencedygtighed over for andre energiformer samt forlængelsen at 

støtteordningen vil medføre en lys fremtid for vindenergi i USA13. Vestas har også valgt at bygge deres 

forretningsmodel således at de bedre kan håndtere de udsving der måtte komme i markedet som følge af 

ændringer i de politiske støtteordninger.  

Kina har det absolut største vindmøllemarked som sidste år udvidede med 30,5 gigawatt i ny opført 

vindenergikapacitet14. Ved udgangen af 2015 var 33,6% af verdens samlede vindmøllekapacitet installeret 

på det kinesiske marked, hvor USA kommer ind på andenpladsen med 17,2% kapacitet15. Dog er det på det 

kinesiske marked de lokale leverandører som har den største markedsandel med mere end 97%. Vestas er 

en af de 3 udenlandske leverandører som står for de sidste 3% og var i 2014 den største udenlandske 

leverandør, men dette har ændret sig de seneste år16.  

                                                           
11 
http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Jura/Landboret_og_milj%C3%B8ret/Kyot
oprotokollen 
12http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_2016/usas_sk
atterabat_ptc_til_vindenergi_bliver_forlaenget_fem_aar.html 
13http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_2016/usas_sk
atterabat_ptc_til_vindenergi_bliver_forlaenget_fem_aar.html 
14http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/318151/vestas_kina_overgik_de_vildeste_for
udsigelser_i_2015.html 
15 http://www.windpower.org/da/fakta_og_analyser/statistik/det_globale_marked.html 
16http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/318151/vestas_kina_overgik_de_vildeste_for
udsigelser_i_2015.html 

http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_2016/usas_skatterabat_ptc_til_vindenergi_bliver_forlaenget_fem_aar.html
http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_2016/usas_skatterabat_ptc_til_vindenergi_bliver_forlaenget_fem_aar.html
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/318151/vestas_kina_overgik_de_vildeste_forudsigelser_i_2015.html
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/318151/vestas_kina_overgik_de_vildeste_forudsigelser_i_2015.html
http://www.windpower.org/da/fakta_og_analyser/statistik/det_globale_marked.html
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Der hersker ingen tvivl om, at politik har en markant betydning for vindmølleindustrien, da usikkerheden 

omkring støtteordninger kan være svær at kalkulere med. Da man ikke kan se ud i fremtiden om hvorvidt 

der vil være støtteordninger af samme karakter i de kommende år kan det være svært at planlægge 

eksempelvis investeringer og produktion. Derfor er det vigtigt for vindmølleindustrien og specifikt Vestas, 

at udviklingen inden for den teknologiske verden og et øget fokus på konkurrencedygtighed er 

opadgående, så man kan blive mindre afhængig af den politiske støtte.  

Økonomiske forhold  
Efter at man i 1970’erne vedtog offentlig støtte til vedvarende energi, har vindmøllebranchen været 

afhængige af de økonomiske bidrag som støtteordningerne giver dem. De fleste lande har en interesse i 

vindenergi, så de kan blive uafhængige af andre landes energikilder som fx olie. Man er også blevet mere 

bevidste om det miljømæssige aspekt, og derfor tiltrækker vindenergien stor opmærksomhed. Dette har 

betydet at man efterhånden er ved at have støtteordninger i de fleste lande, som kan bidrage til ny opførte 

vindmølleparker.  

Støtteordningerne kan variere da de bliver besluttet af politikerne, og de bliver finansieret igennem staten. 

Som Vestas’ historie også belyste, så er støtteordningerne afgørende for virksomhedernes overlevelse, og 

man kan se hvordan efterspørgslen i branchen kan være meget svingende, alt efter støtteordningerne.  

I Danmark har staten valgt, at Energinet.dk på samfundets vegne skal opkræve for at finansiere tilskud til 

produktion og udvikling af vedvarende energi, heraf vindmølleenergi. Staten har lavet en lov om 

vedvarende Energi (VE), som blandt andet indeholder PSO-midlerne. PSO har til formål at give støtte til at 

producere miljøvenligt, støtte til tilslutning af miljøvenlig energi på elnettet, give forsyningssikkerhed, lave 

miljøundersøgelser vedr. havmøller og forskning og udvikling i VE. Tilskud til vedvarende energi udgør dog 

langt den største del af PSO, da det er meningen at det offentlige skal dække udgifter til nye energi 

teknologier som endnu ikke er i stand til at overleve på rene markedsvilkår. På den måde er producenterne 

sikret en fast pris (indtægt) uafhængigt af den aktuelle markedspris, og staten sikrer sig at alternativ og 

miljøvenlig energi har en chance for at overleve.  

PSO støtten bliver afregnet på en af følgende 3 måder:  

- Energinet.dk køber selv elproduktionen til en garanteres pris og sælger den derefter på Nord Pool 

Spot. Underskuddet heraf indgår i PSO omkostningerne. Denne afregningsform er den mest brugte. 

- Energinet.dk udbetaler et tilskud som afhænger af markedsprisen på el.  

- Energinet.dk supplerer producenternes indtægt op med garanteret afkast, når de selv sælger deres 

el på markedet. 
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Markedspriserne er selvfølgelig meget varierende, derfor bliver PSO støtten fastsat fire gange årligt for det 

kommende kvartal. Forventningerne til markedsprisen udgør den største ændring i støtten. 17 

USA anses som et af verdens største vindmøllemarkeder. De står for 17% af verdens samlede vindenergi18, 

og derfor vil det være relevant at kaste et blik på deres økonomiske støtteordning, også kaldet Production 

Tax Credit (PTC), som den amerikanske kongres tilbage i december 2015 vedtog endnu en forlængelse af de 

næste 5 år. En meget god nyhed for branchen og især Vestas som satser stærkt på det amerikanske 

marked, hvorefter de også opjusterede forventningerne til deres omsætning. Vestas salgschef udtaler at 

man har et stort ønske om stabilitet og en mere langsigtet ordning i USA, da hver gang at ordningen står til 

at udløbe, så falder markedet med omkring 80-90%. 19 

PTC ordningen er en statsstøtte, som giver vindmølleproducenterne en skatterabat, som på nuværende 

aftalte lyder på 23 dollar per produceret megawattime vindstrøm de første 10 år. I seneste ordning er 

betingelsen blot at projektet skal være påbegyndt, og ikke nødvendigvis færdiginstalleret for at man kan 

kvalificere sig til støtten i de pågældende 10 år. Alene i 2015 annoncerede Vestas ordrer i USA med en 

kapacitet på 1575 MW, samtidig med at de havde uudnyttede rammeaftaler med potentiale på mere end 

2000MW i yderligere ordrer, hvilket jo dermed hurtigt kan betyde PTC støtte på op mod en halv million 

danske kroner. 20 

Et andet aspekt af salg til det amerikanske marked er dollarkursen. Mange af de helt store 

vindmølleproducenter som Vestas, Enercon og Siemens er lokaliseret i Europa, hvor de også har deres 

produktion. 21 Det betyder at omkostningerne til produktionen af vindmøllerne typisk foregår i Euro, imens 

at afsætningen foregår i USA, hvor man har amerikanske dollars. Hvis dollarkursen så svækkes kan det have 

betydning for de europæiske vindmølleproducenters konkurrenceevne, i og med at de så skal sælge varen 

dyrere på det amerikanske marked for at opnå samme profit som hidtil, imens at amerikanske producenter 

kan bibeholde deres priser. Derfor må man formode at en svækkelse af dollaren kan betyde mindre salg i 

USA. 

Ligeledes har renteniveauet en betydning for udviklingen i vindenergi branchen.  Mange af Vestas’ og de 

andre store selskabers salgsordrer ligger i milliardklassen, og dermed er branchen også meget rentefølsom. 

                                                           
17 http://www.energinet.dk/DA/El/Engrosmarked/Tariffer-og-priser/PSO-
tariffen/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-PSO-tariffen.aspx 
18 http://www.windpower.org/da/fakta_og_analyser/statistik/det_globale_marked.html 
19 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/280490/vestas-
salgschef_aftaler_i_usa_uafhaengige_af_ny_ptc.html 
20 http://nyheder.tv2.dk/finans/2015-07-22-vestas-stoetteordning-bestaar-forhindring 
21 http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article6552359.ece 



Side 14 af 47 
 

I perioder med lav rente giver det mening at flere ville kunne få lånefinansieret nye vindmølleparker, og 

dermed vil det betyde øget salg for industrien. Samtidig vil en høj rente kunne have den modsatte effekt og 

det ville blive sværere at låne til projekterne og salget må man formode ville dale.  

Sociale forhold 
Det ses oftere, at både befolkningen og virksomhederne er blevet mere miljøbevidste, hvilket naturligvis 

også har en betydning for vindmølleindustrien. Virksomhederne vælger ofte at følge en miljøpolitik så man 

kan vise over for forbrugerne, at man tager hensyn til klima og miljø. Man ser også en stigende tendens hos 

forbrugerne, hvor de miljøvenlige produkter er blevet mere populære. Herunder kan eksempelvis nævnes 

økologiske fødevarer og elbiler som et foretrækkende transportmiddel. Forbrugerne køber ind på 

produkterne, som er fri for unødvendige tilsætningsstoffer og samtidigt bedre for vores miljø og derfor 

vælger flere virksomheder at producere miljøvenlige produkter.  

Selvom samfundet generelt er blevet mere interesserede i alternative energikilder, grundet 

klimaforandringerne i verden, kan der stadig opstå udfordringer i forbindelse med opsætning af vindmøller, 

da alle ikke altid er interesserede i at have udsigt til en vindmølle og måske er utilfredse med støjgener. En 

anden udfordring kan være, at nogle interessegrupper mener at opsætning af vindmøller kan påvirke 

naturen og dyrelivet i visse områder.  

Her kan det spille en vigtig rolle for vindmølleindustrien at man formår, at oplyse samfundet om de 

eksisterende klimaudfordringer og hvor vigtigt grøn energi er, for at opnå større forståelse at man er nødt 

til at være åben overfor alternative energikilder.   

Teknologiske forhold  
For at sikre en fremtidig vækst i industrien er det vigtigt at teknologien fortsat udvikler sig. Dette skal gøres 

ved at videreudvikle tidligere succeser, øge kapacitets faktorer og ikke mindst formindske omkostningerne.  

Et intenst udviklingssamarbejde imellem danske vindmøllerproducenter og forskere fra Aalborg Universitet 

har for nyligt udmundet i en ny sensorteknologi som giver mulighed for vindmøller med længere og lettere 

vinger, således at man bedre kan optimere kontrollen af vindmøllerne i drift. På nuværende tidspunkt bliver 

teknologien testet i Østerild vindmøllepark, og man regner med at det vil være klar til resten af det globale 

marked i 2018. Man forventer store eksportmuligheder hvis dette projekt bliver en succes. 22 

I USA har man nedsat ”the U.S. Department of Energy (DOE)” som er et vind program der har til formål at 

udvikle og udnytte en portefølje af innovative teknologier til ny indenlandsk el produktion, samtidig med de 

skal støtte den eksisterende industri i konstant at vokse. Vind programmet arbejder med industrielle 

                                                           
22 http://plast.dk/2015/08/to-aarigt-samarbejde-resulterer-i-ny-vindmoelle-teknologi/ 
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partnere for at øge ydeevnen og stabiliteten af næste generations vindmøller, samtidig med at prisen på 

vindenergi sænkes. Indtil videre har programmet øget den gennemsnitslige kapacitetsfaktor, hvor en 

installeret vindmølles kapacitet i 1998 i gennemsnit var på 22%, i 2000 fik de gennemsnittet op på 30%, og i 

dag har det nået de 33% på nye installerede vindmøller.  Omkostningerne har de også formået at reducere 

betragteligt, hvor det i 1980 kostede 55 cents per kilowatt time, har de i dag formået at bringe det ned på 

et gennemsnit på 2,35 cents. 23 

Miljømæssige forhold 
Vi kommer ikke udenom, at de miljømæssige forhold delvist hænger sammen med andre forhold såsom 

politiske og økonomiske forhold, som vi også har nævnt tidligere i analysen. Flere nationer har sat fælles 

mål vedrørende eksempelvis udslip af drivhusgasser bl.a. i forbindelse med Kyotoaftalen.  

I EU er klima og energipolitik et centralt arbejdsområde. Politikken er bygget op i 3 grundpiller: 

forsyningssikkerhed, konkurrencedygtighed og bæredygtighed, som i øvrigt er sammenligneligt med 

Danmarks klima og energipolitik. Generelt har Europa én fælles energipolitik, hvor de overordnede 

målsætninger er følgende:  

 At modvirke globale klimaforandringer som konsekvens af udledningen af drivhusgasser 

 At sikre EU's forsyning af energiforsyning 

 At styrke konkurrencen på EU's indre marked for energi 

Der er udarbejdet en handlingsplan for at nå ovenstående målsætninger, som går ud på at EU-landende i 

fællesskab blandt andet skal lykkedes med, at reducere udledningen af klimaskadelige drivhusgasser med 

20% inden 2020, nedbringe energiforbruget med 20% inden 2020 samt indfase 20% vedvarende energi i 

EU’s samlede energimiks inden 202024. 

Danmark har ligeledes en række klima- og energipolitiske målsætninger og forpligtelser. I marts 2012 indgik 

regeringen en historisk bred energiaftale med ambitiøse energipolitiske initiativer for perioden 2012-

202025. Aftalen indebærer blandt andet, at i 2020 skal en andel på mindst 35% af det endelige 

energiforbrug bestå af vedvarende energi og har til formål at investere mere i vedvarende energi i form af 

flere vindmøller, mere biogas og mere biomasse. 

Det interessante for Vestas og vindmølleindustrien generelt er, at aftalen indeholder et mål om at 50% af 

                                                           
23 http://energy.gov/eere/next-generation-wind-technology 
24 http://www.ens.dk/politik/europaeisk-klima-energipolitik/energipolitik-europa 
25 http://www.ens.dk/politik/dansk-klima-energipolitik/politiske-aftaler-pa-
energiomradet/energiaftalen-22-marts-2012 

http://www.ens.dk/politik/europaeisk-klima-energipolitik/energipolitik-europa
http://www.ens.dk/politik/dansk-klima-energipolitik/politiske-aftaler-pa-energiomradet/energiaftalen-22-marts-2012
http://www.ens.dk/politik/dansk-klima-energipolitik/politiske-aftaler-pa-energiomradet/energiaftalen-22-marts-2012
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forbrugernes elforbrug skal komme fra vindenergi. Dermed er aftalen en vigtig beslutning som skal hjælpe 

med at ændre på Danmarks energiforsyning herunder el, varme, industri og transport til vedvarende energi 

i 205026.   

Lovmæssige forhold 
I Danmark er der som regel en del protester fra berørte borgerne når nye vindmøller skal opsættes. Dette 

har medført en række lovbestemmelser for at imødekomme borgerene på bedste vis, samtidig med at 

vindmøllebranchen får en chance. Der er nedsat krav i forhold til afstanden til nærmeste beboelse, en 

vindmølle må blandt andet ikke placeres tættere på beboelse end fire gange møllens højde. Derfor hvis 

vindmøllen er 150 meter høj, så skal den altså være placeret mindst 600 meter væk fra nærmeste 

beboelse.27 Ligeledes er der krav til det støjniveau, som en vindmølle må udsende. 

Vindmøllebekendtgørelsen siger at en vindmølle ikke må støje mere end den grænser. Der er grænser for 

den almindelige støj som vindmøller udsender og grænser for lavfrekvent støj.  Støjgrænsen ved almindelig 

støj er er: 

- For boligområder, sommerhusområder mv.: 39 dB (ved 8 m/s) og 37 dB (ved 6 m/s) 

- For nabobeboelse i åbent land: 44 dB (ved 8 m/s) og 42 dB (ved 6 m/s) 28 

Ved begge af ovenstående områder er grænsen for lavfrekvent støj på 20 dB, både ved 8 m/s og 6 m/s.  

Op til klimatopmødet COP21 tilbage i december indsendte præsident Obama et forslag til en ny amerikansk 

klimaplan til FN. Aftalen skal sikre et fald i USA’s klimagasser, og helt konkret skal deres drivhusgasser i 

2025 være 26-28% lavere end de var tilbage i 2005. Klimaplanen er endnu ikke vedtaget fordi 27 delstater 

har nedlagt protest hos højesteret, da det selvfølgelig vil have en effekt på driften af deres kulkraftværker, 

som er et af de mest CO2 forurenende energikilder. Hvis planen bliver vedtaget vil det øgede krav til 

klimaet betyde et større fokus på vindenergi og et potentielt større marked for Vestas. 29 

Lars Løkke Rasmussen er for ganske nyligt vendt hjem fra et møde med Obama med en underskrevet aftale 

om vindenergi. Debatten om den nye klimaplan har medført et øget fokus på grøn energi i USA lige nu, som 

har gjort dem interesseret i at trække på Danmarks erfaring inden for vindmøller og især havvindmøller, da 

                                                           
26 http://www.efkm.dk/sites/kebmin.dk/files/klima-energi-bygningspolitik/dansk-klima-energi-
bygningspolitik/energiaftale/Faktaark%201%20-%20energiaftalen%20kort%20fortalt%20final.pdf 
 
27 https://erhvervsstyrelsen.dk/placering-af-vindmoeller 

28 http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/vindmoeller/regler-for-stoej-fra-vindmoeller/ 

29 http://politiken.dk/udland/ECE3061570/usas-hoejesteret-forsinker-obamas-klimaplan/ 

http://www.efkm.dk/sites/kebmin.dk/files/klima-energi-bygningspolitik/dansk-klima-energi-bygningspolitik/energiaftale/Faktaark%201%20-%20energiaftalen%20kort%20fortalt%20final.pdf
http://www.efkm.dk/sites/kebmin.dk/files/klima-energi-bygningspolitik/dansk-klima-energi-bygningspolitik/energiaftale/Faktaark%201%20-%20energiaftalen%20kort%20fortalt%20final.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/placering-af-vindmoeller
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/vindmoeller/regler-for-stoej-fra-vindmoeller/
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vi er blandt de førende i verden. Den underskrevet aftale lyder på at Danmark stiller sin viden om 

vindenergi til rådighed for de amerikanske myndigheder. På den positive side betyder dette igen at øget 

fokus på grøn energi i USA gør at markedet for Vestas bliver større, på den negative side kan det dog 

betyde at amerikanerne bliver lige så dygtige som danskerne, og de derfor kun vil benytte sig af deres egen 

vindmølle industri. 30 

Brancheanalyse - Porters 5 forces 
 

For at kunne analysere vindmøllebranchen og de konkurrencemæssige forhold som der kan give Vestas 

udfordringer vil vi gøre brug af Porters 5 forces. Konkret giver den os en viden og forståelse for branchen, 

hvilke konkurrenter der er af betydning, og hvilke trusler og styrker Vestas står overfor når vi skal vurdere 

hvorledes de i fremtiden kan opretholde og øge deres markedsandel.  

Analysemodellen er udviklet af Michael Porter som mener, at der er 5 konkurrencemæssige kræfter, som 

har indflydelse på lønsomhed samt konkurrenceintensitet. De 5 kræfter er følgende:  

 Leverandørerne og deres forhandlingsstyrke 

 Kunderne og deres forhandlingsstyrke 

 Truslen fra nye udbydere 

 Trusler fra udbydere af substituerende produkter  

 Truslen fra eksisterende konkurrenter på markedet 

Denne model vil vi bruge til, at fremhæve hvordan ovenstående punkter har effekt på vindmølleindustrien 

og herunder Vestas’ fremtidige muligheder31.  

                                                           
30 https://www.information.dk/telegram/2016/05/danmark-laere-usa-vindenergi-haandtryk-
obama 
31 Kilde: Peter Lynggaard, Driftsøkonomi 7. udgave 2008, s. 274 kapitel 10 
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(Figur 2: Porters Five Forces: http://hduddannelse.dk/porters-five-forces/) 

 

Leverandørerne og deres forhandlingsstyrke 

 

Generelt er virksomheder meget afhængige af deres leverandører hvilket betyder, at leverandøren har en 

relativt stærk forhandlingsstyrke. Dette kan medføre, at virksomhedens forhandlingskraft over for 

leverandøren svækkes. Dog afhænger dette meget af hvor mange leverandører virksomheden kan vælge 

mellem på markedet samt kvaliteten af produkterne. Er der få store leverandører på markedet vil dette 

betyde, at de har en stærkere forhandlingsstyrke end hvis der var flere leverandører til at konkurrere om 

ordrerne.  

Vestas har tidligere satset på at producere alle vindmølledelene selv, men dette var en plan som blev 

besluttet før finanskrisens udbrud og derfor satsede man dyrt på at investere i at opbygge egne fabrikker 

for at sikre sig, at man havde de nødvendige dele til at producere de vindmøller, som blev bestilt i den 

kvalitet der kræves. En vindmølle består af mange teknologiske og komplekse komponenter og i takt med 

at Vestas med årene er blevet mere omkostningsbevidste har man valgt at ligge mere arbejde ud til 

underleverandører fremfor at producere det hele selv. Dette sker i takt med, at branchen er blevet mere 

professionel og derfor kan underleverandørerne levere de komponenter i den kvalitet som Vestas 

efterspørger32. 

                                                           
32 http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article6657287.ece 

http://hduddannelse.dk/porters-five-forces/
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Vestas producerer selv de centrale komponenter men bestiller de resterende komponenter hos 

leverandører, som er nøje udvalgt igennem en omhyggelig udvælgelsesproces for at sikre sig at man får 

produkter der lever op til kvaliteten33. I 2015 har Vestas endda øget brugen outsourcing af 

nøglekomponenter, såsom blade på flere geografiske områder for at omkostningsminimere.  

Som tidligere nævnt stiller Vestas store krav til deres leverandører, hvilket betyder at brug af 

underleverandører ikke må ske på bekostning af en forringet kvalitet af komponenterne, samt at det er 

vigtigt at de tager hensyn til menneskerettigheder og bæredygtighed34.  Dette indikerer blandt andet, at 

Vestas ikke er bange for at sætte betingelserne op for leverandørerne, hvis de fortsat ønsker at levere 

komponenter til virksomheden. Som en af verdens største producenter af vindmøller må man også antage, 

at Vestas er en vigtig kunde for en underleverandør og derfor kan de tillade sig at stille store krav til en 

leverandør.  

Selvom Vestas er en stor spiller på markedet er de stadig afhængige af et godt samarbejde med deres 

underleverandører. Virksomheden er afhængige af, at komponenterne bliver leveret til tiden og i den rette 

kvalitet for at de kan levere deres vindmøller til deres kunder til rette tid. Et godt samarbejde kan 

formentligt også medføre en større fleksibilitet, som også er et ønske fra Vestas’ side.  

Man må antage, at Vestas skifter leverandøren ud med en anden hvis ikke de lever op til deres krav da det 

vil være en dyr omgang at lave for mange fejl i de ordrer de skal levere ud mod deres kunder. Derfor vil vi 

ikke vurdere, at leverandørernes forhandlingsstyrke er ret stærk i denne branche.  

 

Kunder og deres forhandlingsstyrke  
 

For at Vestas skal overleve skal de selvfølgelig kunne afsætte deres produkter og skabe profit. Prisen som 

en virksomhed kan tage for sine produkter er afhængig af styrkeforholdet mellem virksomheden og 

kunden. I Vestas tilfælde vil kunden typisk ligge i B2B segmentet, og alt efter hvor stor en ordre den enkelte 

kunde ligger udgør de en betragteligt del af deres samlede salg. Vestas’ salg ligger ofte i milliardklassen, 

hvilket giver deres kunder en stor styrke i og med de ved hvor vigtige disse ordrer er for dem.  

Vestas har i de seneste år oplevet at de får færre nye kunder, men til gengæld er salget øget hos deres 

største kunder. For at styrke samarbejdet med dem har man introduceret et key account management 

program, hvor filosofien bag har været at komme tættere på kunderne, samtidig med at kunderne får 

                                                           
33 Vestas Annual Report 2015, s. 43 
34 Vestas Annual Report 2015, s. 48 



Side 20 af 47 
 

mulighed for at komme tættere på Vestas. Som effekt heraf har dette program faktisk medført at kunderne 

i dag føler sig mere afhængige af dem, og en af deres største franske kunder har udtalt følgende. ”I dag 

taler vi næsten sammen hver dag, og opbygger tillid med god og vedvarende dialog. Med KAM programmet 

kan jeg ikke forestille mig at vi får nogle uløselige problemer, og jeg ser ingen grund til at afslutte 

samarbejdet med Vestas”. 35 

KAM programmet har gjort det muligt for kunderne at være med til at udvikle nye teknologier netop efter 

deres individuelle ønsker. Blandt andet havde det franske firma i længere tid efterspurgt en speciel mølle, 

som Vestas udviklede til dem på baggrund af samarbejdet.  

Vestas tager KAM-programmet meget alvorligt og er dybt afhængige af deres KAM kunder, som i 2015 

udgjorde 48% af deres samlede ordre indtagelser. 36 Vestas’ afhængighed af kunderne forbedrer 

selvfølgelig deres forhandlingsstyrke betydeligt, men heldigvis for branchen er der lovkravene til mængden 

af VE, som betyder at de ikke blot kan gå ud og vælge kulkraft eller andre substituerende energikilder hver 

gang, hvis ikke de kan blive enige om en pris. Lovgivningen udjævner en alt for stor forhandlingsstyrke hos 

kunderne.  

Der findes i dag en del vindmølleproducenter hvilket betyder at kunderne typisk vil undersøge markedet 

inden de træffer en beslutning om hvem de vil handle med. Den teknologiske udvikling har i dag betydet at 

man selv nemmere kan tillære sig viden om vindmøllebranchen og sammenligne de forskellige 

leverandører og deres produkter og priser. En investering af denne størrelsesorden vil oftest også medføre 

at kunderne indhenter tilbud fra de forskellige producenter forud for en beslutning. Med dette i 

baghovedet tvinger det Vestas’ til at lave nogle konkurrencedygtige tilbud, da de ellers bare vil tabe ordren. 

Vindmøller er for mange kunder standardiserede, og derfor kan det blive svært for Vestas at differentiere 

sig på anden vis. Dog har Vestas øget deres fokus på salg af langvarige service og forsyningsaftaler og dette 

har vist sig at blive en vigtig måde at differentiere sig på. For det første fastholder det kunderne, og for det 

andet kan der være forbundet store skifteomkostninger ved valg af anden leverandør.  

Slutteligt vil vi vurdere kunderne og deres forhandlingsstyrke til at være ret store, men alligevel 

begrænsede af de lovmæssige krav. Vestas skal formå differentiere sig og lave langvarige kontrakter, 

således de fastholder kunderne og ikke giver dem for store forhandlingsstyrker.  

                                                           
35 http://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Inside/No22010/Inside/?Page=31 
36 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/
160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf s. 031. 

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
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Truslen fra nye udbydere 
 

Når man analyserer på truslen fra nye udbydere skal man ind og vurdere på hvor let det er for en ny 

virksomhed at komme ind i branchen – altså hvor høje adgangsbarriererne er. Er der få adgangsbarrierer vil 

det dermed være let for nye aktører, at komme ind på markedet. Dette vil have en stigende effekt på 

konkurrencen, hvilket kan true de eksisterende aktørers markedsandele.  

I vindmøllebranchen er der ingen tvivl om, at det kræver en relativ stor kapital til etablering af blandt andet 

produktionsfaciliteter. Kapitalkravet må anses, som en af de største adgangsbarrierer i forbindelse med 

opstart på dette marked, da der ud over etableringsomkostninger også skal afsættes kapital til udvikling af 

produkter for at være konkurrencedygtig.  

De fleste store vindmølleproducenter der findes på markedet i dag, har efterhånden eksisteret i flere år og 

har dermed opbygget en stor viden inden for processerne, der skal til for at producere og udvikle 

vindmøller, som må defineres som et relativt komplekst produkt. Denne viden er endnu en stor 

adgangsbarriere, som kan være svært for nye aktører at hamle op med. Dog er teknologien og 

vidensniveauet på et helt andet stadie, end på det tidspunkt Vestas startede deres produktion af 

vindmøller, hvilket det betyder at det trods alt er lettere at samle den viden der skal til for at komme ind på 

vindmøllemarkedet. I takt med, at Vestas har eksisteret i mange år, betyder dette at de har opbygget et 

stærkt brand som er kendt over hele verden. Dette betyder også, at det er lettere at vise resultater frem for 

at bevise overfor nye kunder at man kan levere det ønskede produkt. Derfor kan dette også medvirke at 

det er svært for nye udbydere at komme ind og tage markedsandele fra en udbyder som Vestas.  

På trods af at der er flere store adgangsbarrierer, er det alligevel lykkedes for en virksomhed som Siemens 

at trænge ind på markedet da de i 2004 opkøbte Bonus Energy A/S og grundlagde Siemens Wind Power37. 

Siemens var i forvejen en stor spiller på det teknologiske marked, med en stor kapital og havde derfor den 

fordel at man var klædt på til at håndtere store projekter. Med den erfaring samt kapital var det lettere for 

Siemens, at trænge ind på vindmøllemarkedet selvom der er mange adgangsbarrierer. Siemens har været 

på markedet en del år efterhånden og derfor må det antages at de ikke ses som en ny konkurrent.  

Truslen fra helt nye konkurrenter vil vi vurdere til at være relativt lav, grundet de store adgangsbarrierer 

medmindre at det samme som med Siemens sker, hvor en i forvejen succes virksomhed opkøber en mindre 

producent af vindmøller og dermed starter en vindmøllevirksomhed.  

                                                           
37 http://w3.siemens.dk/home/dk/dk/cc/omsiemens/historie/Pages/Historie1.aspx 
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Truslen fra udbydere af substituerende produkter 
 

Som tidligere nævnt findes der mange vindmølleproducenter, som kan true Vestas med substituerende 

produkter. Derfor vil vi starte med at dele de substituerende produkter op i kategorier, den første vil være 

de traditionelle energikilder, som blandt andet indeholder kulkraft, hernæst vil det være vedvarende energi 

(VE), som blandt andet også indeholder solenergi, og til sidst vindenergien som indeholder Siemens og 

andre konkurrenter.  

De traditionelle energikilder er også defineret, som dem der udleder mest CO2 og her er der tale om olie og 

naturgas, kulkraft og atomkraft. Førhen var truslen fra disse substituerende energikilder stor, i og med 

priserne på disse energikilder næsten altid har været lavere end prisen på vindenergi. Dog er en ændret 

miljøbevidsthed i samfundet med at formindske truslen, da kunderne er blevet mere bevidste på CO2 

udslippet, og derfor søger mange af dem nu mod vedvarende energi. Ligeledes hjælper det også at der 

bliver stillet flere og flere lovkrav til mængden af VE i den samlede energiproduktion, og at de økonomiske 

støtteordninger som der blev belyst i PESTEL analysen udgør muligheden for at VE kan lave en mere 

konkurrencedygtig pris i forhold imod de traditionelle energikilder.  

De vedvarende energikilder er de CO2 neutrale, som blandt andet udgør bioenergi, bølge- og 

vandkraftenergi, vindenergi og solenergi. Specielt solenergi befinder sig i et kraftigt book, og i USA så man 

denne branche vokse med 20% fra 2014 til 2015. I USA er man begyndt med at lave borger-solprojekter, 

som går ud på at man kan købe en andel i byens solpaneler, og på den måde opnå rabat på deres elregning. 

Fordelen ved disse projekter er også at borgerne slipper for selv at skulle opsætte de knap så flotte solceller 

på deres huse. 38 På nuværende tidspunkt er det dog noget dyrere at producere solenergi i forhold til 

vindenergi, men begge dele er stadig billigere end blandt andet gas. På 3 år er der dog sket en halvering af 

omkostningerne ved Solenergi i USA, så Vestas bør se dette område som en stor trussel. 39 

Generelt bør man se de forskellige vedvarende energikilder som en trussel på grund at de strammere krav 

til mængden af VE ud af den samlede energi produktion.  

 

                                                           
38 http://www.globalen.dk/#!USA-Solenergi-skabte-job-12-gange-hurtigere-end-resten-af-
%C3%B8konomien/c16m6/56c183c70cf2bb3e1332d921 
39 http://www.demetra.dk/finansblog/solenergi-sektoren-boomer-i-usa/ 
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Truslen fra eksisterende konkurrenter på markedet 
 

Truslen fra eksisterende konkurrenter på markedet også kaldet rivalisering afhænger blandt andet af 

antallet af konkurrenter, konkurrenternes størrelse og indflydelse, vækst i branchen, muligheden for at 

differentiere sig, konkurrencens forskellighed samt udgangsbarrierer40.  

På vindmøllemarkedet ændrer markedsandelene sig relativt hurtigt. Når man skal måle markedsandelene 

på dette marked er det ofte den installerede vindmøllekapacitet MW i året som anvendes som målepunkt. 

Dette er gældende for de tre vindkonsulentfirmaer Make Consulting, BNEF og Navigant Research, som hver 

især har analyseret på markedsandele inden for vindmølleindustrien. Dog skal det siges, at man ikke bruger 

samme kriterier i udregningerne, hvilket vi vil komme nærmere ind på i det kommende afsnit.  

 

 

(Figur 3: Oversigt over markedsandel blandt de ti største vindmølleproducenter i 2015. Data baseret på 

analyse fra Make Consulting41)  

Ovenstående graf viser, at Vestas havde den største markedsandel hvis man kun måler på onshore 

opsætninger og når opgørelsen er målt på møller som er sat i drift. Det er konsulentfirmaet Make 

Consulting der står bag denne analyse, hvor man har valgt disse kriterier at måle på. Ser man på 

konkurrenterne til Vestas er det Goldwind og GE som anses som de største.  

                                                           
40 http://hduddannelse.dk/porters-five-forces/ 
41http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/323983/ny_analyse_goldwind_var_stoerre_e
nd_vestas_i_2015.html?hl=YToyOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO2k6MjtzOjEyOiJtYXJrZWRzYW5kZ
WwiO30 
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Hvis vi sammenligner med nedenstående graf som er udarbejdet på baggrund af tal fra konsulentfirmaet 

BNEF, viser det sig at det er Goldwind der i 2015 havde den største markedsdel. Årsagen til denne forskel 

er, at BNEF har nogle andre kriterier som danner rammen for deres resultat. Forskellen er her, at BNEF 

tæller møller med som blot er leveret og ikke nødvendigvis idriftsat.   

 

(Figur 4: Oversigt over markedsandel blandt de ti største vindmølleproducenter i 2015. Data baseret på 

analyse fra BNEF42) 

Siemens rykker fra en 7. plads til en 4. plads hvis man følger kriterierne fra BNEF, mens GE holder sig på 3. 

pladsen med en markedsandel på 10,2%. Goldwind sniger sig som nævnt op på en 1. plads og bytter 

dermed plads med Vestas som må se sig tilfreds med en 2. plads.  

Siemens har en højere markedsandel hvis man inkluderer offshore vindmøller i udregningerne som 

konsulentfirmaet Navigant benytter sig af. Her stiger Siemens’ markedsandel fra 5,3% til 7,7%. Goldwind 

ligger fortsat nummer 1 med Vestas lige i hælene som er 0,8 % point efter. Dette ses i grafen nedenfor:  

                                                           
42http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/323983/ny_analyse_goldwind_var_stoerre_e
nd_vestas_i_2015.html 
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(Figur 5: Oversigt over markedsandel blandt de ti største vindmølleproducenter i 2015. Data baseret på 

analyse fra Navigant43) 

Generelt for de 3 grafer er det gældende, at der er tæt kamp om at nå førstepladsen. Vestas’ største 

konkurrenter er uden tvivl Goldwind, GE og Siemens som alle 3 er store spillere på markedet, som har en 

stærk kapital. Dette udgør en relativt stor trussel mod Vestas da de har muligheden for at overtage større 

dele af Vestas’ markedsandel hvis ikke man formår at holde konkurrenterne ude.  

Kinesiske Goldwind stormer frem på det kinesiske marked, som stod for en vindkapacitet på lige over 30 

gigawatt i 2015 sammenlignet med hele Europa som har en vindkapacitet på 142 gigawatt. Kinas 

hjemmemarked er i vækst og det går hurtigt med opsætningen af vindmøller. Goldwinds store 

markedsandel skyldes blandt andet, at man i Kina gerne vil bruge kinesiske leverandører samtidig med at 

man har prisen i højere fokus end kvalitet44.  

GE Wind er et amerikansk selskab, som er en del af GE Energy der blandt andet leverer energi inden for kul, 

olie, naturgas, atomenergi samt vedvarende energi herunder vind og sol. Siemens Wind Power er en del af 

koncernen Siemens AG, som er en stor teknologikoncern på verdensplan. Siemens har på samme måde 

som GE flere forretningsområder ud over vindenergi såsom bygningsteknologi, løsninger til 

sundhedssektoren samt transport og logistik. Siemens er i øvrigt en stærk spiller når det kommer til 

offshore vindmøller som også afspejlede sig i grafen ovenfor. Fordelen for både Siemens og GE er, at de 

                                                           
43http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/323983/ny_analyse_goldwind_var_stoerre_e
nd_vestas_i_2015.html?hl=YToyOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO2k6MjtzOjEyOiJtYXJrZWRzYW5kZ
WwiO30 
44 http://www.business.dk/energi/vestas-faar-rekordordre-men-mister-vindtronen 
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modsat Vestas ikke er afhænge af kun at have et produkt i deres portefølje. Siemens er ligesom Vestas en 

global virksomhed mens GE primært har fokus på det amerikanske marked. GE er klart den største 

konkurrent for Vestas på det amerikanske marked.  

Hvis Vestas skal opretholde deres markedsandel, er det vigtigt at de formår at videreudvikle sig således at 

de ikke bliver overhalet af konkurrenterne, som måske kan tilbyde kunderne møller som kan levere mere 

kapacitet end Vestas’ møller. I og med at konkurrencen er hård i vindmøllebranchen og der er flere store og 

dygtige spillere på markedet vil vi vurdere, at truslen fra eksisterende udbydere er høj og at dette er et 

forhold som er yderst vigtigt for Vestas at være opmærksom på.   

Porters værdikæde  
 

For at kunne analysere Vestas interne aktiviteter har vi valgt at gøre brug af Michael Porters værdikæde. 

Modellen hjælper os til at identificere hvilke led i deres værdikæde der tilsammen skaber den største værdi 

for kunderne og deres produkter, således at Vestas kan udnytte dette og skabe nogle konkurrencemæssige 

fordele og dermed kan sikre sin markedsandel.  

 
(Figur 6: Porters Værdikæde)  
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Som man kan se ud fra ovenstående model er værdikæden opdelt i to hovedgrupper, deres primære 

aktiviteter som er opdelt i fem delaktiviteter, og deres sekundære aktiviteter som er opdelt i fire 

delaktiviteter. De primære omfatter områder som er forbundet til den fysiske frembringelse af produktet, 

og de sekundære aktiviteter, som man også kalder støtte aktiviteterne, understøtter de primære 

aktiviteter.  

Primære aktiviteter 

Til at starte med vil vi analyse de primære aktiviteter, som omfatter indgående logistik, produktion, 

udgående logistik, salg- og marketing og service.  

Indgående logistik 
 

Vestas valgte tilbage i 2012 en ny strategiplan, som fremadrettet skulle fokusere mere på videreudvikling af 

eksisterende møller, nedbringe den tid det tager at producere dem, reducere de tilhørende investeringer, 

outsource en større del af produktion og øget brug af standardkomponenter. 45 Disse 

markedsføringsstrategier skulle blandt andet hjælpe til at kunne reducere omkostningerne pr produceret 

kW-time (cost of energy) hos deres kunder, og dermed øge deres konkurrenceevne og et hårdt presset 

marked. For at kunne realisere disse mål oprettede man enheden Manufactoring & Global services, som 

sammen med deres for Technology & Service Solutions skulle stå for deres egne produktioner af blandt 

andet vinger og generatorer, samtidig med at det gode samarbejde med deres leverandører skulle 

bibeholdes. På baggrund af det mangeårige samarbejde er leverandørernes kapacitet også vokset, og der er 

kommet flere internationale leverandører til, hvilket har gjort det muligt for Vestas at levere den 

påkrævede kvalitet og mængde til tiden. På baggrund af den opbyggede tillid til leverandørerne ønsker 

Vestas at uddelegere en større del af deres produktion og dermed opbygge en endnu stærkere 

forretningsrelation med dem. Målene var at reducere deres investeringer og antallet af medarbejdere, og 

blot producere til antallet af ordrer og herigennem nedbringe pengebindingen i deres varelagre.  

At producere til ordrer, kalder man også Just in time efter Pull princippet. Her producerer man den bestilte 

varer i den rette kvalitet og mængde, efter at kundebestillingen er foretaget. Det er altså kunderne der 

trækker bestillingerne igennem forsyningskæden. For at dette princip skal fungerer med succes, kræver det 

en stor tillid til sine leverandører. Vestas har en ambition om at arbejde endnu tættere sammen med sine 

leverandører, for at forbedre kvaliteten af forsyningskæden yderligere. Vestas vil øge deres effektivitet ved 

                                                           
45 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2013/aarsr
apport/teknologi%20og%20servicel%C3%B8sninger%202013.pdf 
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at udnytte deres stordriftsfordele og skabe færre men større leverandører, således at de kan købe større 

mængder komponenter og komponentsæt til lavere pris, uden at gå på kompromis med kvaliteten.  

Netop fordi at Vestas er så afhængige af deres leverandører vil man på samme måde som man har indført 

et key account management program til sine største kunder, forsøge at indføre det til sine største 

leverandører, således at man skaber nogle tætte partnerskaber, og involverer dem i processen når nye 

produkter skal udvikles. Vestas ser også en fordel i leverandørernes mangeårige viden og erfaring og mener 

at de kan drage bedre nytte af hinanden herved. 46 

Produktion 
For at forbedre Cost Of Energy har Vestas foretaget en række tiltag vedrørende deres produktion. 

Størstedelen af deres produktion er blevet outsourcet til deres leverandører for at dele 

produktionskapaciteten og optimere den, endvidere har de har valgt at anvende standardkomponenter for 

at nedbringe produktionsomkostningerne, og så har de valgt at være tættere på kunderne ved at have 

produktionsfaciliteter i Nordamerika, Latinamerika, Europa og Asien. Vestas fandt som led i deres nye 

strategiplan hele 100 områder hvorpå de i produktionen kunne spare penge. Helt konkret blev der blandt 

andet lavet en begrænsning i udvalgt at skruer (standardkomponenterne) for at spare tid, værktøj og 

lagerplads, og så lykkedes det dem at justere V112-møllens design, således at det lettede fremstillingen og 

alene reducerede samletiden af møllen med 20 timer, og materialeudgifterne med 29.000 Euro. 47 

2015 var et travlt år for Vestas. Antallet af producerede og afskibede MW nåede 7946 som svarer til 3330 

vindmøller, hvorimod tallet i 2014 var 6125 MW, som svarer til 2727 vindmøller. Særligt efterspørgslen i 

USA var skyld i denne stigning, hvor de producerede og afskibede MW steg med 70%.   

Grundet den stigende ordretilgang har det være nødvendigt for Vestas at øge produktionen pr 

medarbejder. For at kunne opnå dette har Vestas hævet deres kapitalintensitet ved at implementere et nyt 

produktionssetup, som bestod af nye støbeforme og nye produktionslinjer. I 2014 lykkedes det dem at 

hæve antallet af afskibninger med 36% imens at produktiviteten pr medarbejder steg med 22%. 48 

                                                           
46 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/
2015_annualreport.pdf 
47 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/selskabsledelse/aktiona
erinformation/2013_01_shareholder_information_dk.pdf 
48 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/selskabsledelse/aktiona
erinformation/2015_01_shareholder_information_dkx.pdf 
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Som led i effektiviseringen i deres produktion implementerede man helt tilbage i 2007 

kvalitetsstyringsværktøjet Six Sigma. Systemet bygger på indsamling og behandling af den data, som danner 

baggrunden for variationen i produktionen, og dermed påvirker antallet af fejl i det færdige produkt, 

således at man kan mindske fejlene mest muligt. Six Sigma indeholder 6 niveauer, og deres første mål i 

2008 handlede om at nå niveau 4, hvilket man også opnåede. I 2015 nåede man op på niveau 6, hvilket 

svarer til 3,4 fejl pr million. Niveau 6 svarer også til en omkostninger grundet produktionsfejl på under 10% 

af deres omsætning. 49 

 

Udgående logistik  
 

Vestas har etableret produktionsfabrikker i langt de fleste lande hvor de leverer vindmøller til, hvilket må 

antages som en fordel da det gør leveringen af vindmøller lettere. Som nævnt starter Vestas først sin 

produktion når bestillingen er lagt og derfor ligges der ikke færdigproducerede vindmøller på lager.  

De færdigproducerede møller skal efter endt produktion leveres til det aftalte sted, hvor møllen skal 

installeres på.  

I takt med Vestas’ øget fokus på at sænke Cost of Energy betyder dette blandt andet at vingerne bliver 

længere hvilket betyder at det bliver en større udfordring at transportere disse. Transporten fra Vestas’ 

fabrikker ud til leveringsstedet er en relativt stor omkostningspost, da det er specialtransport med 

følgebiler og lastbiler med forlængede ladvogne der kræves. Beløbet for at levere en enkelt vindmølle løber 

op i 1,5 millioner kroner fordelt ud på 11 lastbiler50.  

Transport er et af de områder hvor Vestas gerne vil optimere og derfor vil man bevæge sig fra transporten 

på vejbanerne over til at transportere vindmøller på jernbanerne. Vestas har oplevet gode erfaringer med 

at transportere vindmøller på tog i USA og vil derfor forsøge at udnytte disse erfaringer til at benytte 

samme metode i Europa.  

Salg og marketing 
 

Vestas har placeret deres salgskontorer rundt om i verden hvilket er en fordel, da man eksempelvis 

ansætter sælgere der kender kulturen og dermed har en anden tilgang til markedet og miljøet i de enkelte 

lande. En anden positiv ting er, at det er med til at skabe arbejdspladser.  

                                                           
49 http://npinvestor.dk/nyheder/vestas-sigma-4-er-vores-m%C3%A5l 
50 http://www.business.dk/transport/saa-meget-koster-det-at-flytte-en-vindmoelle  

http://www.business.dk/transport/saa-meget-koster-det-at-flytte-en-vindmoelle
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Som tidligere nævnt i forbindelse med Porters 5 Forces har Vestas valgt at fokusere meget mere på deres 

Key Account Management program for at styrke samarbejdet med de største kunder. På trods af færre 

kunder har Vestas formået at hæve salget til de eksisterende kunder.  

Den store globale tilstedeværelse må antages til at give en relativt stort konkurrencemæssig fordel for 

Vestas. Især hvis man tænker på at kunderne støtter lokalt når de ligger en ordre hos Vestas, som er med til 

at sikre arbejdspladser i området.  

Man må antage, at det er en stor fordel for Vestas, at de både har produktionsfabrikker samt salgskontorer 

i de lande som de sælger mest til.  

Vestas har lavet flere tiltag på markedsføring og en af dem handler om at sprede budskabet omkring 

vindenergi og hermed skabe fokus på dette område. Vestas er en af initiativtagerne og hovedsponser bag 

miljømærket WindMadeTM, som betyder at forbrugere kan vælge produkter med dette mærke og vide at 

disse produkter er produceret ved hjælp af vindenergi51. 

WindMadeTM er et forbrugermærke for produkter og virksomheder som gerne vil signalere at man tænker 

på miljøet og derfor anvender grøn energi.  

Man må antage, at dette kun er med til at skabe positiv omtale for Vestas samt at skabe en stærkere 

relation med deres kunder som formentlig har samme interesse i anvendelse af grøn energi i henhold til 

klima og miljø. 

Service 
 

Vestas indførte i 2014 en strategisk plan hvor i et af målene var at udnytte serviceforretningens fulde 

potentiale, da man har fået øjne op for at det er vigtigt at have et parameter mere at bygge på udover kun 

at producere og sælge vindmøller. Vindmøllemarkedet er som nævnt tidligere et marked med store 

udsving, hvilket netop gør det vigtigt at have et stabilt produkt som serviceaftaler i sin portefølje. Stort set 

alle Vestas’ vindmøllekontrakter udarbejdes med en tilhørende serviceaftale, hvor man har et ønske om, at 

indføre en ny og mere fleksibel tilgang til service og i samarbejde med kunderne lave en skræddersyet 

serviceløsning. Den nye målsætning og det øgede fokus på dette område har resulteret i, at der er etableret 

en selvstændig divison, som Vestas kalder for Global Service.  

Der ses også en vækst i serviceaftalerne på 27 % ved udgangen i 2015 i forhold til 2014. Dette er illustreret i 

nedenstående figur:  

                                                           
51 http://www.windmade.org/about.aspx 
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(Figur 7: Ordrebeholdning – service. Vestas Aktionærinformation 1/2016 s. 7) 

Som det fremgår af figuren havde Vestas serviceaftaler med en kontraktuel fremtidig omsætning på 8,9 

mia. Euro. Den øgede omsætning samt ordrebeholdning i serviceforretningen blev primært drevet af 

organisk vækst samtidig med en understøttelse af en positiv påvirkning fra valutakurseffekter52. Vestas 

forventer at opnå en endnu større stigning i 2016 i og med, at man stadig har en øget fokus på denne del af 

forretningen. Det øgede fokus på serviceaftaler er ligeledes en fordel i takt med en større tilfredshed blandt 

kunderne.  

Støtteaktiviteter 

De næste aktiviteter som vi vil analysere er deres støtteaktiviteter, som alle har til formål at kordinere de 5 

primære aktiviteter, og sikre at forløbet omkring dem går så gnidningsfrit som muligt. Støtteaktiviteterne er 

indkøb, teknologi, medarbejder udvikling, virksomhedens administrative opbygning 

 

Indkøb 
 

                                                           
52 Vestas Aktionærinformation 1/2016 s. 7. 
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Som vi tidligere har nævnt i løbet af rapporten har Vestas ændret holdning med hensyn til at man tidligere 

gerne har ville producere så meget som muligt selv og er derfor begyndt at benytte underleverandører i 

langt højere grad. Dette ses også i takt med, at leverandørerne er blevet dygtigere og dermed langt hen af 

vejen kan levere den kvalitet som Vestas kræver. Vestas har et globalt produktions-setup, som understøtter 

en solid platformsstrategi. Målet med denne er, at have et tæt samarbejde omkring de 

standardkomponenter som Vestas bestiller hos deres leverandører. Dette er et tiltag som skal opretholdes 

for at sikre lave omkostninger og opnå en større fleksibilitet på de primære markeder. I takt med at Vestas 

producerer efter Just In Time princippet modtager de først komponenterne relativt kort tid inden de skal 

bruges i produktionen. Fordelen ved dette er, at de undgår at have for mange penge bundet i varelageret. 

Det stiller derfor nogle høje krav til at samarbejdet med leverandørerne fungerer, således at der er en 

fleksibilitet i leveringen. Derfor er det også Vestas’ ambition, at arbejde endnu tættere sammen med sine 

leverandører samtidig med, at man har valgt at arbejde med færre og større leverandører for at have 

muligheden for at købe større mængder ind til en lavere pris53.  

Teknologi 
 

Vestas har gennem tiden udviklet og produceret stort set alle komponenterne til deres vindmøller men den 

øgede konkurrence i vindmølleindustrien tvinger Vestas til at nytænke for ikke at blive overhalet af en 

konkurrent på det teknologiske parameter. I stedet for, at udvikle nye og avancerede teknologier vil Vestas 

i stedet have fokus på at videreudvikle på deres i forvejen kendte teknologier. Af samme årsag har Vestas 

valgt at reducere antallet af vindmølleplatforme og i stedet samlet størstedelen af sine udviklingscentre i 

Danmark. Fremadrettet vil man have fokus på at forbedre kvaliteten og samtidig holde omkostningerne 

nede således at man kan sænke prisen på vindmøllerne, som er et led i deres strategi hvor man vil reducere 

Cost of Energy. Det er Vestas’ ambition at fortsætte med at investere i forskning og udvikling således at de 

kan følge med i kampen om at være branchens teknologisk mest avancerede selskab.  

Vestas har et stort udviklingscenter beliggende i Aarhus, som blev introduceret i 2008. Ifølge Vestas selv var 

centret på daværende tidspunkt verdens største og havde til formål at samle test- og udviklingsfaciliteter 

som skulle stå for produktudvikling og et udvidet samarbejde med både kunder og leverandører54.  

I dag kalder Vestas stadig deres testcenter i Danmark for det største i vindkraftindustrien hvor hovedfokus 

stadig er at reducere Cost of Energy blandt andet ved at standardisere og forbedre en lang række 

standardkomponenter som kan bruges i forskellige vindmøller og ikke kun er designet til enkelte modeller. 

                                                           
53 Vestas Aktionærinformation 2015 s. 14 
54 Vestas Årsrapport 2009 s. 20.  
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Dette tiltag skal være med til at reducere produkternes tekniske kompleksitet og dermed også 

omkostninger.  

I 2015 lancerede Vestas en ny mølle som tilføjelse til deres 3 MW portefølje, som er et resultat af den nye 

strategi hvor man udnytter den omtalte fordel ved at standardisere. Denne er en opgradering i segmentet 

for lave vindhastigheder og giver en mulighed for øget energiproduktion på mere end 10% årligt i forhold til 

den eksisterende model55.  

I vindmøllebranchen er der ingen tvivl om at et fokus på teknologiudvikling betyder alt og det gør sig 

naturligvis også gældende for Vestas. Kunderne efterspørger ofte kun de MW som de har behov for og 

derfor er det attraktivt for kunderne at vælge den udbyder som kan levere deres efterspørgsel bedst muligt 

og til den bedste pris. Det er derfor vigtigt at man har et produkt som kan levere MW til den rigtige pris 

med en høj driftsgaranti som kan sikre kunden en øget indtjening. 

 

Medarbejder udvikling (Human Resource Management) 

  
 2015 2014 2013 2012 2011 

Antal 
medarbejdere 
på verdensplan 

 
20.507 

 
17.598 

 
15.192 

 
17.238 

 
22.084 

(Figur 8: Medarbejdere på verdensplan. Data fra Vestas Årsrapport 2015) 

Ser man tilbage på tallene fra 2011 til 2012 reducerede Vestas antallet af deres medarbejdere med 22%. 

Dette skete som konsekvens at en reorganisering, besparelser og outsourcing af produktionen, og med 

udsigten til et mere stille 2013. Ser man på de nyeste tal forekommer der en stigning i antallet af 

medarbejdere, hvilket denne gang skyldes en stigning i produktionen grundet en rekord stor ordretilgang i 

første kvartal 2015. 56 Vestas udtaler at stigningen primært er i antallet af timelønnede, hvor man kunne 

forestille sig at de primært er valgt for at kunne opretholde ønsket om en fleksibel produktion, der kun 

producerer efter ordrer.   

 2015 2014 2013 2012 2011 

Fravær i 
forbindelse med 
sygdom i procent 
(timelønnede og 
månedslønnede) 

 
 

3% 

 
 

3.6% 

 
 

3.7% 

 
 

3.5% 

 
 

3.6% 

(Figur 9: Fravær i forbindelse med sygdom. Data fra Vestas Årsrapport 2015) 

                                                           
55 Vestas Aktionærinformation 2016 s. 14.  
56 http://www.business.dk/energi/ordrebogen-saetter-ny-rekord-hos-vestas 
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Man kunne være bekymret for om en stigning i produktiviteten, betød at man ville ende med at større 

sygefravær grundet stress og andre arbejdsrelaterede sygdomme, men ovenstående tal viser at Vestas 

faktisk har formået at nedbringe mængden at sygefravær hos deres medarbejdere.  

Vestas har i mange år kørt med et medarbejder bonusprogram, som alt afhængig af virksomhedens 

performance udløser en ekstra kontakt udbetaling til deres medarbejdere. For at den enkelte 

medarbejdere kan udløse deres bonus, kræver det at de har opfyldt de fastsatte performancemål, som 

Vestas dog holder hemmelige for offentligheden. 57 I 2015 var der en rekordstor bonus på 35.000 kr. pr 

medarbejder.  

Vestas stræber efter at tiltrække og fastholde dygtige og kompetente medarbejdere, og derfor har de 

oprettet en række mål, som bestræber sig på at skabe et arbejdsmiljø der er karakteriseret ved tillid, 

samarbejde og respekt for den enkelte. Nogle af disse mål er:  

- Sikkerhed frem for alt. Forbedre sundheden og sikkerheden, samt give medarbejderne de 

nødvendige informationer og uddannelser som de skal bruge til at håndtere deres arbejdsområde. 

-  Respekt og adfærd. Overholde rammer for rimelig og retfærdig aflønning, arbejdstider, sygeorlov 

og forældreorlov, samt retten til frit fagforeningsvalg.  

- Ligeværdighed og ligebehandling. Kvalifikationer skal være det eneste beslutningsgrundlag for 

ansættelse, udvikling og forfremmelse, samt at være en arbejdsplads uden diskriminerende 

adfærd. 58 

Ovenstående mål udmunder sig også i deres årsrapport hvor der forekommer tal for ”ikke danskere på 

ledelsesniveau, kvinder på ledelsesniveau og ulykker og skader fordelt på arbejdstimer”.  

Six Sigma har også bidraget til medarbejdernes udvikling. Det har hjulpet den enkelte medarbejder at få et 

bedre indblik i lige præcis deres plads i produktion, og skabt en viden omkring hvilke parametre de bliver 

målt på, og dermed hvor der løbende skal ske forbedringer. 59 

I den seneste tid har medierne rettet stor kritik mod Vestas og Siemens, da det er kommet frem at en del af 

deres medarbejdere er blevet syge med astma og hudlidelser grundet deres arbejde i vingeproduktionen, 

                                                           
57 http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article8429196.ece 
58 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/selskabsledelse/selskab
sdokumenter/2012%20%20relations%20with%20the%20groups%20stakeholdersdk.pdf 
59 http://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/VestasInside/DK/012010/?Page=21 
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hvor der bliver arbejdet med det kemiske stof epoxy. 60 Man må forvente at Vestas fremadrettet vil komme 

med en handlingsplan for dette, da det er skadeligt for deres ry og selvfølgelig deres medarbejderes 

velbefindende.  

Virksomhedens administrative opbygning 
 

Vestas koncernens organisationsdiagram som ses nedenfor viser, at virksomheden er opdelt i 7 forskellige 

afdelinger:  

 

 

(Figur 10: Vestas’ organisationsdiagram https://www.vestas.com/en/about/profile#!strategy)  

 

Vestas har inddelt deres organisation i disse 7 afdelinger, som repræsenterer de vigtigste afdelinger samt 

medarbejdere. De 7 afdelinger ledes af de 8 medlemmer som ses ovenfor i diagrammet og det er disse 

personer som skal sikre en velfungerende virksomhed og præstation.  

Ud over disse afdelinger har Vestas kontorer i 24 lande samt 5 lokale salgskontorer i Nordeuropa, 

Centraleuropa, Amerika, Asien og Kina61.  

Vestas ligger vægt på at det er vigtigt at være tæt på kunderne og derfor vigtigt med salgsafdelinger rundt 

om i verden, som kun kan gøre det nemmere at samarbejde. Dette er også en fordel da man vil opnå et 

                                                           
60 http://www.dr.dk/nyheder/indland/ansatte-hos-vestas-er-blevet-syge-af-arbejde 
61 https://www.vestas.com/en/about/profile#!organisation-structure 

https://www.vestas.com/en/about/profile#!strategy
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større kendskab til markedet. Man må antage at det især er salgsafdelingerne som kan ændre på sig hvis 

der sker udvikling i markedet da flere af dem dækker over store geografiske områder.  

Regnskabsanalyse 
 

I det følgende vil vi lave en analyse bestående af overskudsgraden, afkastningsgraden, egen kapitalens 

forrentning og vores egen dannet omkostningsanalyse.  

For at kunne se lidt omkring hvor gode Vestas er til at forrente den investerede kapital, har vi valgt at tage 

udgangspunkt i rentabilitets nøgletallene afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning. Disse tal følges 

lidt ad, da afkastningsgraden måler hvorvidt Vestas er i stand til at skabe overskud ud fra den indskudte 

kapital, og egenkapitalens forrentning viser evnen til at forrente den investerede kapital fra ejerne.  

Overskudsgraden vil vi ligeledes beregne for at undersøge hvorvidt Vestas formår at skabe overskud i 

forhold til deres omsætning.  

Afkastningsgrad (AG) = (Resultat af primær drift før renter / Gennemsnitlig balancesum) * 100 

Egenkapitalens forrentning (EKF) = (Driftsresultat / Gennemsnitlig egenkapital) * 100  

Overskudsgrad = (Resultat af primær drift før renter / omsætning) * 100 

 

mio.EUR 2015 2014 2013 2012 2011 

Omsætning  8.423 6.910 6.084 7.216 5.836 

Resultat af primær drift (EBIT) efter særlige poster 906 607 102 -697 -60 

Overskudsgrad 10,8% 8,8% 1,7% -9,7% -1,0% 

      

Resultat af primær drift (EBIT) efter særlige poster 906 607 102 -697 -60 

Aktiver 8.587 6.997 5.640 6.972 7.689 

Afkastningsgrad 10,55% 8,68% 1,81% -10,00% -0,78% 

      

Egenkapitalens forrentning % 26,2% 20,1% -5,2% -45,9% -6,2% 

(Figur 11. Egenproduceret med data fra Vestas Aktionærinformation 2016) 

Omsætningen for Vestas er de seneste 5 regnskabsår stigende som det ses af tabellen ovenfor, hvilket 

skyldes en stigende ordreindgang både på vindmøllesalget men også af serviceaftalerne. Dette afspejles 

formentlig af den nye strategiplan hvor man som tidligere nævnt har et øget fokus på at nedbringe 

omkostninger på vindmøllerne så de dermed har en mere attraktiv pris for kunderne samt det nye tiltag 
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Key Account Management programmet. Man må også antage, at udviklingen på det amerikanske marked 

spiller en vigtig rolle i forbindelse med den stigende omsætning.  

Udviklingen i afkastningsgraden viser at Vestas i 2012 havde et voldsomt fald, som kan skyldes store 

afskrivninger i forbindelse med fyringer af medarbejdere samt lukning af fabrikker. Disse tiltag kan man 

allerede se en effekt af året efter hvor afkastningsgraden er på vej op igen og senest i 2015 er steget til 

10,55%.  

Egenkapitalens forrentning var på samme måde som afkastningsgraden negativ i 2012 hvor den lå på hele   

-45,9%. Årsagen hertil må hænge sammen med det negative resultat af primær drift som lå på -697. I årene 

efter er der sket en væsentlig stigning i egenkapitalens forrentning som i 2015 er sneget sig op på 26,2% 

samtidigt med at resultatet af primær drift er steget markant siden 2012.  

Overskudsgraden har over perioden været stigende hvilket kan være påvirket af, at Vestas er blevet mere 

bevidste i at sænke deres omkostninger således at de opnår et større overskud end tidligere. Vestas’ 

leverandørers forhandlingsstyrke er et eksempel på hvad der kan have indflydelse på overskudsgraden. 

I forhold til at kunne analysere hvorfor overskudsgraden ser ud som den gør, kan man kigge på de 

underliggende drivere der påvirker den, og dermed hvilke områder som måske ikke skaber så god værdi. Til 

dette har vi lavet en mindre omkostningsanalyse. Nedenstående tal giver også mening at holde op imod 

vores værdikæde analyse, som ligeledes består af Vestas interne aktiviteter.  

mEUR 2015 2014 2013 2012 2011 

Produktionsomkostninger 6.918.000 5.732.000 5.188.000 6.420.000 5.111.000 

Forsknings og 
udviklingsomkostninger 211.000 213.000 246.000 255.000 203.000 

Distributionsomkostninger 186.000 158.000 195.000 204.000 208.000 

Administrationsomkostninger 248.000 248.000 244.000 333.000 352.000 

i alt 7.563.000 6.351.000 5.873.000 7.212.000 5.874.000 

(Figur 12. Egen tilvirkning med dataindsamling fra Vestas’ årsrapporter)  

 

mEUR omregnet til procent 2015 2014 2013 2012 2011 

Produktionsomkostninger 91,5 90,3 88,3 89,0 87,0 

Forsknings og udviklingsomkostninger 2,8 3,4 4,2 3,5 3,5 

Distributionsomkostninger 2,5 2,5 3,3 2,8 3,5 

Administrationsomkostninger 3,3 3,9 4,2 4,6 6,0 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(Figur 13. Egen tilvirkning med dataindsamling fra Vestas’ årsrapporter) 
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(Figur 14. Egen tilvirkning med dataindsamling fra Vestas’ årsrapporter)  

Som tallene afslører så hersker der ingen tvivl om at Vestas har nogle enorme produktionsomkostninger. 

Ser man på 2012 til 2013 kan man se at tallene er faldet en del, hvilket blandet andet skyldes outsourcingen 

af en del af deres produktion som har betydet nogle lavere lokale og personaleomkostninger. En lav 

ordretilgang i 2013 i forhold til 2012 afspejler sig også i de lave produktionsomkostninger. Ligeledes 

afspejler den stigende ordretilgang sig i de nye produktionsomkostninger, hvor de igen er steget. 

Som led i strategiplanen blev der som tidligere nævnt besluttet af man ikke vil udvikle nye og avancerede 

teknologier, men man vil i stedet fokusere på at videreudvikle på deres i forvejen kendte teknologier. 

Samtidig ville man tage deres Key Account kunder med på råd, i forhold til deres behov, så man ikke 

udvikler noget de ikke efterspørger. Disse beslutninger afspejler sig i forsknings og 

udviklingsomkostningerne som har været faldende siden 2012 hvor man for alvor knækkede kurven i deres 

turnaround periode. Vestas har dog i deres seneste aktionærinformation informeret om at man vil ændre 

sin nuværende strategi lidt i forhold til kun at projektudvikle i begrænset omfang. Fremadrettet vil man 

indgå i flere fælles udviklingsaktiviteter for at kunne indgå nye aftaler tidligere. De forventer dog kun en 

begrænset indvirkning i regnskabet, hvilket netop ville kunne afspejles i denne omkostning næste år. 62 

                                                           
62 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/selskabsledelse/aktiona
erinformation/2016_01_shareholder_information_dk.pdf s. 10 

Omkostnings fordelingen i 2015

Produktionsomkostninger Forsknings og udviklingsomkostninger

Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/selskabsledelse/aktionaerinformation/2016_01_shareholder_information_dk.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/selskabsledelse/aktionaerinformation/2016_01_shareholder_information_dk.pdf
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Ser man på distributionsomkostningerne har de været meget svingende igennem hele perioden. En af 

årsagerne hertil kan blandt andet være at der ofte bliver lavet nye regulativer i de forskellige lande som 

man befinder sig i, hvilket kan påvirke Vestas i forhold til logistikken omkring distributionen af varerne. Ser 

man på tallene fra 2014 til 2015 er de steget, hvilket må forventes også at skyldes ønsket om at intensivere 

fokusset på pleje deres Key Account kunder. Antallet af medarbejdere i salgsafdelingerne på verdensplan er 

også gået fra 6214 i 2014 til 7682 i 2015, hvilket også må forventes at afspejle stigningen.  

 

(Figur 15. Data fra Vestas årsrapporter fra 2014 og 2015) 

Administrationsomkostningerne er faldet betydeligt i perioden. Dette kan blandt andet kobles sammen 

med de mange fyringer som kom ifølge med organisationsændringerne tilbage i 2012. Et af ønskerne her 

var nemlig at trimme administrationen, særligt den danske. I samme forbindelse outsourcede man en del 

produktioner og lagde op til at globalisere deres administrationen. Ditlev Engel som er tidligere chef for 

Vestas udtalte ligeledes tilbage i 2013 at fyringerne stort set udelukkende var i administrationen63.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 http://www.fyens.dk/erhverv/Vestas-direktoer-Vi-har-primaert-fyret-i-administrationen/artikel/2296440 

 

http://www.fyens.dk/erhverv/Vestas-direktoer-Vi-har-primaert-fyret-i-administrationen/artikel/2296440
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SWOT  
 

Som opsummering af vores ovenstående analyser af Vestas og vindmøllebranchen vil vi fremhæve de 

vigtigste punkter i SWOT analysen. 

 

Styrker Svagheder 

 Organisatonen  

 Stærke aftaler med underleverandører 

 Globale salgs og produktionsfaciliteter  

 KAM program  

 Øget fokus på serviceaftaler 

 Stærkt brand 

 Stor know how 

 Tillid fra kunderne 

 Langvarige kontrakter 

 Størst markedsandel på onshore møller i 
drift 

 Ny strategiplan 

 Stordriftsfordele 

 Produktivitet pr. medarbejder 

 Six Sigma 

 Stigende ordrebeholdning og omsætning 

 Stort testcenter 

 Forbedrede tal for 
distributionsomkostninger og 
administrationsomkostninger 

 Større afhængighed af leverandører 

 Kunderne har stor styrke pga. 
ordrestørrelse 

 48 % af salget er til KAM kunder 

 Reduktion af medarbejdere 

 Transport af vindmøller 

 Færre nye kunder 

 Sen beslutning om tilpasning af strategien i 
forhold til teknologiudvikling  
 

Muligheder Trusler 

 Øget miljøbevidsthed i samfundet 

 Øget politisk fokus på grøn energi  

 Ny aftale om vidensdeling med USA 

 Potentiel vækst hvis ny klimaaftale 
vedtages i USA 

 Vækst på det kinesiske marked 

 PTC ordning i USA 

 Ny forskning i sensorteknologi 
 
 
 

 Afhængige af politisk besluttede 
støtteordninger 

 Øget konkurrence på markedet 

 Andre grønne energikilder 

 Traditionelle energikilder  

 Kinesiske konkurrenter 

 Valutakurser 

 Renteniveauet 

 The U.S Department of Energy kan hjælpe 
amerikanske producenter 

 Lovkrav til opsætning af vindmøller 

 Epoxy sygdomme – øget politisk fokus 
 

(Figur 16. SWOT analyse egenproduceret)  
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Konklusion 
 

Formålet med denne opgave var at analysere hvorledes Vestas skal agere på markedet for at opretholde og 

øge deres markedsandel. For at belyse dette har vi benyttet modellerne PESTEL analyse, Porters Five 

Forces, Porters Værdikædeanalyse samt en regnskabsanalyse. Efter at have arbejdet med disse har vi fået 

den rette viden til blandt andet at kunne udpege de styrker og svagheder som Vestas står overfor. Denne 

viden er nødvendig for at besvare vores problemformulering.  

Ud fra PESTLE analysen kan vi konkludere at der er nogle lovmæssige krav som kan give udfordringer i 

forhold til at øge markedsandelen. Der kommer ofte nye regulativer som er forskellige fra land til land, og 

man må derfor tilpasse sig det enkelte lands bestemmelser, hvilket man må formode kan give nogle 

udfordringer og langvarige processer nogle gange. I samfundet har man set en øget miljøbevidsthed hvilket 

også afspejler sig politisk, og der bliver nu opstillet krav til mængden af vedvarende energi, hvilket vi ser 

som værende en fordel for Vestas, da de tvinger deres kunder til at skulle vælge VE frem for traditionelle 

energikilder som kan være mere konkurrencedygtige på prisen. Ser man på USA fandt vi frem til at PCT 

ordningen ligeledes vil komme Vestas til gode de næste år, da den er blevet forlænget. Lars Løkke var for 

nyligt en tur i USA, hvor han underskrev aftalen med Obama om at dele vores energividen med dem. Vi vil 

konkludere dette til at værende en trussel for Vestas, da scenariet nemt kan udmunde i at USA deler den 

viden med deres amerikanske konkurrenter. I USA er der dog indstillet til en ny klimaaftale med strengere 

krav til vedvarende energi, og derfor kan man også argumentere for at samarbejdet med USA kan komme 

Vestas til gode, hvis aftalen bliver vedtaget, da der hermed vil blive åbnet op for en kæmpe 

markedsmæssigt potentiale til Vestas.  

De konkurrencemæssige forhold, som vi analyserede med Porters Five Forces har givet os et billede af, at 

der er høj konkurrence i vindmølleindustrien. Vestas er afhængige af at have et godt samarbejde med deres 

leverandører da disse har en relativt stærk forhandlingsstyrke. Denne afhængighed eksisterer da Vestas er 

tvunget til at overholde leveringsbetingelser for at udvikle et godt forhold til kunderne og især KAM 

kunderne, som står for 48% af salget. Det er vigtigt, at udnytte samarbejdet med kunderne og fortsætte 

med at have et øget fokus på de længerevarende service og forsyningsaftaler for at opretholde 

markedsandelen, da dette er et område hvor Vestas kan differentiere sig fra konkurrenterne i stedet for det 

kun er prisen som er i fokus.  

Truslen fra eksisterende konkurrenter på markedet vurderes til at være høj da der er flere store spillere på 

markedet, hvorfor udvikling i teknologi er et særligt vigtigt parameter. Vestas er nødt til at fokusere på at 

udvikle deres vindmøller således, at man ikke oplever at komme bagefter i udviklingen i forhold til 
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konkurrenterne, hvorfor man formentlig også hos Vestas for nyligt har tilpasset strategiplanen med et øget 

fokus på udvikling. Vi konkluderer derfor at det er vigtigt at Vestas foretager tiltag som øger deres fokus på 

forskning og udvikling for at opretholde deres markedsandel.  

 

Porters værdikæde gav os et indblik i en række interne forhold i Vestas. 

Vi vil konkludere at det for Vestas handler om at reducere deres omkostninger, således at de kan være med 

i det stærkt konkurrenceprægede energimarked. Vestas har gode forudsætninger for at reducere deres 

cost of energy, da de blandt andet har vindkraftindustrien største test og udviklingscenter hvor fokusset er 

på at reducere omkostningerne pr MW. Endvidere har Vestas formået at forbedre deres produktionslinjer 

og produktivitet pr medarbejder, så de har det rigtige udgangspunkt hvis deres markedsandele øges.  

Vestas har valgt at have globale produktions og slagsfaciliteter, hvilket vi mener styrker deres muligheder 

for at øge deres markedsandele globalt, da mange kunder vil gerne støtte det lokale miljø og skabe 

arbejdspladser, hvilket de vil opnå ved at vælge Vestas som leverandør. 

Vi har ikke kunne finde noget konkret om hvad medarbejderne synes om den hidtil rejse med den nye 

strategiplan, men ud fra deres udtalelser om Six Sigma, og deres faldende sygefravær lader det til at de er 

dedikerede nok til strategiplanen og ønsket om at blive den ubestridte globale leder indenfor vindkraft. Det 

hjælper helt sikkert også at Vestas har et bonusprogram der belønner medarbejderne for deres arbejde.   

Udviklingen i Vestas’ omsætning har de seneste 5 år været på et stabilt positivt niveau i perioden 2011-

2014, hvor man i 2015 opnåede en relativ stor stigning. Stigningen skyldes blandt andet en stigende 

ordreindgang af vindmøller med også efter det øgede fokus på serviceaftaler. Vi må også konkludere, at 

PTC ordningen i USA kan have en effekt på omsætningen.  

Overskudsgraden har været stigende over de seneste 5 regnskabsår, hvilket betyder at Vestas er blevet 

dygtigere til at sænke deres omkostninger og dermed opnå et større overskud. Dette afspejler sig også i, at 

både distributionsomkostningerne og administrationsomkostningerne er faldet over perioden.  

Med disse resultater vil vi konkludere, at Vestas’ regnskabstal har den rette kurs mod at opretholde og øge 

deres markedsandel.  

Ovenstående konklusioner udgør til sammen de bedste muligheder til Vestas for at opretholde og øge 

deres markedsandel.  
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Perspektivering 
 

I udarbejdelsen af denne opgave er vi stødt på flere emner, som også kunne være interessante at analysere 

samt kigge nærmere på i forbindelse med Vestas og emnet grøn energi. Herunder kan det nævnes at det 

kunne være interessant at gå mere i dybden med vækstmuligheder på de nyere markeder Vestas befinder 

sig på. Dette kunne eksempelvis være det kinesiske eller det indiske marked.  

Vestas har annonceret, at der skal bygges nye fabrikker i Indien og Brasilien hvor det kunne være 

interessant og undersøge hvilke fordele dette giver virksomheden.  

I forbindelse med vækstmuligheder på de nyere markeder kunne det ligeledes være interessant, at 

anvende prisafsætningsfunktionen for at beregne os frem til hvordan prisniveauet kunne være. Dette kan 

være en udfordring hvis ikke man kender markedet og især i vindmøllebranchen hvor det ofte er udbud der 

definerer prisen. Der kan være forskel på hvilken pris man lander på til de forskellige kunder.  
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