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Indledning 
Energi spiller en stor rolle i vores samfund. Et energiforbrug bestående af vedvarende energi, kan alle 
acceptere som det fornuftige mål. Trods dette importere EU dagligt for omkring 8 milliarder kroner, fra kul-, 
olie og gasselvskaber1, altså fossilenergi. 
Omlægning til grøn energi eller vedvarende energi har fokus verden over, på de såkaldte COP møder aftales 
globale målsætninger for reduktion af udledte drivhusgasser. I Danmark omsættes de globale mål til 
handling i kraft af energiaftaler. 
Den seneste energiaftale2 Danske energipolitik, er indgået med bredt politisk flertal, aftalen indeholder 
målsætninger frem til år 2050. Af væsentlige mål kan nævnes: 2035 100% vedvarende energi i el og varme, 
2030 kul udfaset, 2030 oliefyr udfaset og 2020 vindenergi udgør 50% af elforbruget3. 

Problemstilling 
Der er i Danmark en bredt politisk forankret vision om, at omstille hele energiforsyningen til vedvarende 
energi frem mod 2050. Det er endvidere en del af regeringsgrundlaget, at el- og varmeforsyningen skal 
være baseret på vedvarende energi i 2035, og at alle individuelle oliefyr til bygningsopvarmning skal være 
udfaset i 20304. 
Vejen til et energiforbrug uden fossile energikilder og stigende uafhængighed af fossil energi udefra, går via 
flere vindmøller og brug af strøm til langt flere formål. Varmepumper drives af strøm og spiller derfor godt 
sammen med vindmøller. I fremtiden skal endnu flere danske hjem opvarmes med varmepumper. 
Varmepumper er en god løsning, fordi de kan anvende vedvarende energi og dermed er mere miljø venlige. 
En varmepumpe leverer cirka 3-4 kWh varme for hver gang den bruger 1 kWh el. Varmepumpen gavner 
også boligejerens økonomi i form af mindre varmeregning i forhold til oliefyret. 
 
Danmark har et stort potentiale for varmepumper. Der er mange parcelhuse, rækkehuse, og sommerhuse i 
Danmark, som ikke er opvarmet af fjernvarme. Derudover er der stadig boliger, der bliver opvarmet af 
oliefyr som kan og bør blive udskiftet med varmepumper.  
Der sælges alt for få varmepumper i Danmark til, at Danmark kan holde op med at bruge olie til individuel 
opvarmning inden for en kortere årrække. Det vurderes, at der i Danmark sælges cirka 5.000-7.000 nye 
varmepumper af typerne jordvarme og luft til vand om året. Hvis Danmarks plan om at ophøre med, at 
bruge oliefyr i år 2030, og det er varmepumper der skal erstatte oliefyrene, kræver det, at salget af 
varmepumper stiger til 15.000 om året frem til år 20305. 
 
Brug af olie på verdensplan og i Danmark har været støt stigende siden 2. verdenskrig. Vi bruger olie til 
transport af varer og personer, til opvarmning og i industri. Cirka 50 procent af det danske forbrug af fossile 
brændsler (olie, kul og gas) er olie. Danmarks selvforsyning med olie fra Nordsøen er kraftigt faldende6 og 
                                                           
1 http://apps.infomedia.dk.zorac.aub.aau.dk/Ms3E/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e4dc413a#  
2 http://www.efkm.dk/sites/kebmin.dk/files/klima-energi-bygningspolitik/dansk-klima-energi-bygningspolitik/energiaftale/Aftale%2022-03-2012%20FINAL.doc.pdf  
3 http://www.efkm.dk/sites/kebmin.dk/files/klima-energi-bygningspolitik/dansk-klima-energi-bygningspolitik/energiaftale/Faktaark%202%20energi%20og%20klimapolitiske%20mal.pdf  
4 Dansk Energi - Varmepumper i Danmark - Udviklingsforløb for omstilling af oliefyr frem mod 2035  
5 http://ing.dk/artikel/salget-af-varmepumper-halter-20-aar-efter-planerne-173202  
6 http://ing.dk/artikel/foerste-gang-i-18-aar-danmark-er-ikke-laengere-selvforsynende-med-energi-167206  
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Danmark bliver derfor nødt til, at importere olie fra udlandet. Hvis alle oliefyr udskiftes, kan Danmark spare 
mange millioner liter olie hvert år, og derved reducerer Danmark afhængigheden af importeret olie. Det gør 
Danmark mindre afhængig, og sænker behovet for import af olie – det styrker samfundets økonomi, vækst, 
udvikling og gavner klimaet7. 

Problemformulering 
Hvilke forudsætninger skal der til for, at DVI Energi A/S (Dansk Varmepumpe Industri) og 
varmepumpebranchen generelt kan opnå en større markedsandel på salg af varmekilder i Danmark. 
Undren spørgsmål 

 Hvilke faktorer har indflydelse på salget af varmepumper i Danmark, trods politisk ønske om 
udfasning af fossile energikilder i 2035? 

 Hvordan kan DVI Energi A/S (Dansk Varmepumpe Industri A/S) skabe vækst fremadrettet? 
 Hvad er Boligejernes økonomiske incitament for udskiftning af oliefyr til varmepumpe? 

Metode 
I dette problemorienteret projektarbejde anvendes samfundsvidenskabelig metode til at tilvejebringe 
nyttig viden.8 Viden som anvendes til at identificere, forklare og forstå det videnskabelige paradigme på et 
taksonomisk højere niveau.  Det vil sige, at metoden generelt set er den fremgangsmåde man vælger i 
videns produktion, når man vil sikre intersubjektiv overfør bar viden9. Kraven til den intersubjektive viden 
er systematik, præcision, gyldighed og pålidelighed for at sikre gennemsigtighed og overensstemmelse med 
virkeligheden. Sammen koblingen af de teoretiske begreber og de empiriske observationer er den store 
udfordring i samfundsvidenskabelig metode. Til at skabe et overblik har Harald Enderud og Ib Andersen 
udviklet erkendelse spiralen,10 hvor de fire elementer er problemstilling, teori, empiri og konklusion. 
 

 Problemstillingen præciserer formålet med projektet og de problemer, som ønskes belyst og 
besvaret. 

 Teorien giver perspektiv og betingelserne for, hvordan det behandles ved at gå i dybden med den 
indsamlede viden. 

 Empirien er det der danner grundlaget for anvendelsen af teorien og dermed besvarelsen af 
problemstillingen. 

 Konklusionen er besvarelsen af selve problemstillingen og problemformuleringen. 

                                                           
7 Dansk Energi – Februar 2011. Varmepumper frigør Danmark fra fossile brændsler. 
8 Produktion af viden, Peter Nielsen, 3. udgave 2009 – side 9 
9 Produktion af viden, Peter Nielsen, 3. udgave 2009 – side10 
10 Produktion af viden, Peter Nielsen, 3. udgave 2009 – side11 
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Figur 1 Erkendelsesspiralen. Kilde: Ib Andersen,red. P. 3 
I projektet anvendes sekundært data i form af kvalitativ og kvantitativ metode til at besvare opgaven. De 
kvantitative data bruges i form af indsamlet data fra Danmarks statistik. Dataene bruges til at påvise 
sammenhæng i virkeligheden ved hjælp af grafer og figurer. Ud fra det kvantitative vil fortolkningerne og 
analyserne blive understøttet af blandt andet udtalelser og rapporter som er udarbejdet af rådgivende 
ingeniør firmaer og statslige information, som repræsenterer den kvalitativ metode. 
 
Projektet er opbygget omkring et case design: 
 

 Projektet genstandsfelt omhandler, hvilke forudsætninger skal der til for at varmepumpebranchen 
kan skabe vækst de kommende år? 

 Perspektivet vil være udefra og ind, hvor der udarbejdes en delvis strategisk analyse af 
varmepumpebranchen. I analysen undersøges markedsformen og konkurrence situation som 
varmepumpebranchen opererer i, med afsæt i prisoptimering. Derudover udarbejdes Porter Five 
Forces til at analysere konkurrencemæssige markedsudfordringer af varmepumpebranchen. 
Endvidere laves en værdikæde analyse med afsæt i Porters værdikædemodel med fokus på 
udvikling af kernekompetencer. 

 Erkendelsesmålet, hvor det vil være realistisk at få indsigt forståelse for, hvilke mekanismer som 
har indflydelse på varmepumpebranchen. 

 Operationelt vil projektet give en viden og en anbefaling til hvad varmepumpebranchen kan gøre 
for at skabe vækst. 

 
I projektet vil vi bestemme og analysere markeds- og konkurrenceforholdene for en varmepumpe 
forhandler i Danmark. I forbindelse med analysen af markeds- og konkurrenceforholdene vil vi inddrage 
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Porters Five Forces for at belyse påvirkningen fra udefrakommende kræfter samt hvilke 
konkurrencemæssige samt markedsmæssige udfordringer varmepumpebranchen står overfor både nu men 
også i fremtiden. Endvidere vil vi i projektet også udarbejde en værdikædeanalyse ved hjælp af Porters 
værdikædemodel. En virksomheds værdikæde består af en række aktiviteter, der udføres for at 
produktudvikle, indkøbe, producere, markedsføre, levere og servicere virksomhedens produkt, som 
tilsammen skaber produktets værdi for kunden. Ved at foretage en værdikæde analyse, analyseres alle de 
led, der tilsammen skaber virksomhedens konkurrenceevne. 
Endvidere analyseres, hvilken markedsform, der er gældende for markedet for varmepumper i Danmark og 
herunder diskuteres det, hvordan en pris-optimering og -differentiering af en varmepumpe kan foretages i 
den pågældende markedsform. Vi vil i dette tilfælde tage udgangspunkt i en specifik 
varmepumpeforhandler og lave en prisoptimeringsanalyse samt prisdifferentierings analyse, der tages 
udgangspunkt i virksomhedens regnskab.  Alle varmepumpe forhandlere, sælger ofte flere produkter såsom 
køl og aircondition ud over varmepumper, derfor vil sådanne beregninger af varmepumpesalg basere sig på 
realistiske men opdigtede tal – hvilket fordrer en opdigtet case bag disse tal. Disse opdigtede cases vil dog 
have afsæt i virkeligheden. 
 
Derudover anvendes PLC-kurven samt boston modellen til at analysere, hvorhenne varmepumper befinder 
sig i forhold til teorien om et produkts livscyklus. I projektet vil Ansoffs vækstmatrix inddrages, for at belyse, 
hvilken vækststrategi varmepumpe forhandlere bør anvende for at opnå økonomisk vækst 
 
Analyser og modeller samles i en SWOT-analyse. Dette gøres for at skabe et overblik over DVI´s stærke og 
svage sider, samt muligheder og trusler. Overblikket fra SWOT anvendes til udarbejdelse af en TOWS matrix 
der skaber overblik over hvilke styrker/muligheder DVI kan udnytte i en strategi og hvilke svagheder/trusler 
DVI kan mildne for at sikre vækst. 
Slutteligt undersøges forbrugerens økonomisk incitament til at udskifte oliefyret med en varmepumpe og 
rentabiliteten af en eventuel investering i en varmepumpe.  Ud fra empirien opstilles en simplificeret 
investeringskalkule, ud fra fornyelsen af oliefyret eller udskiftning til en varmepumpe. Der vil blive 
fokuseret på, hvornår der er Break Even ved de to investeringer, samt om det vil være fordelagtigt at 
foretage investeringen. 

Afgrænsning 
I projektet afgrænses til at omhandle varmepumper generelt, da der ikke differentieres mellem luft til vand 
og jordvarme i projektet. Dette skyldes, at det ikke er muligt, at adskille de forskellige typer af 
varmepumper i Danmarksstatistik. 
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Delvis strategisk analyse 
I følgende afsnit gennemføres en delvis strategisk analyse, startende med en kort beskrivelse af DVI, 
efterfulgt af eksterne og interne analyser, der slutteligt sammenfattes i et SWOT skema. SWOT’en vil 
udmunde i en TOWS hvor løsningsmuligheder opstilles. 

DVI 
DVI Energi A/S specialiserer sig i køleteknik og varmepumper til bolig og erhverv. I begyndelsen var det især 
køleanlæg til landbruget, som var i fokus. Sidenhen har forskellige typer af varmepumper gjort sit indtog på 
flere områder, og benyttes nu til køle- og varmefunktioner i industrien såvel som boligopvarmning. 
DVI har en vision om, at flere parcelhusejere i de nærmeste år vil tage varmepumperne til sig som 
bæredygtigt, privatøkonomisk alternativ til traditionel opvarmning. Derudover forventes der også, at større 
danske offentlige institutioner og private virksomheder for alvor får øjnene op for perspektiverne, 
efterhånden som der tages fat på relevante energirenoveringer, der ofte giver så store driftsmæssige 
besparelser, at investeringen er tjent hjem på få år. 
Den vision og målsætning har HEF, Himmerlands Elforsyning, været villig til at investere i. Konkret har HEF 
besluttet at skyde 15 mio. kr. i DVI og dermed skabe det kapitalgrundlag for DVI, der skal til for at ruste 
virksomhedens organisation til en kraftig fremtidig vækst. HEF foretog denne investering i år 2013 og ejer i 
dag 100% af DVI. 
Med mere end 30 års erfaring i fremstilling, servicering og kontinuerlig videreudvikling af varmepumper, 
leverer DVI med i dag ca. 40 ansatte en hel palet af markedets absolut bedste varmepumper. Set fra HEF´s 
side bidrager samarbejdet til at opfylde de krav, som myndighederne stiller til elforsyningen om fremtidige 
energibesparelser og CO2-reduktion, samt til at modsvare el forbrugernes voksende interesse for 
energieffektive løsninger11. 
  

                                                           
11 http://www.hvacfokus.dk/hef-investerer-15-mio-kr-dvi-dansk-varmepumpe-industri/  
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Eksterne analyser 
PESTEL Analysen har til formål at klarlægge hvilke indflydelse samfundet har på opvarmningsbranchen og dermed 
også DVI. Traditionelt analyseres de samfundsmæssige påvirkninger fra 4 faktorer, men i dette tilfælde 
benyttes den udvidede model med 6 faktorer, skitseret herunder. 
 
Forkortelse Engelsk Dansk 
P Political factors Politiske faktorer 
E Economic factors Økonomiske faktorer 
S Social factors Sociale faktorer 
T Technological factors Teknologiske faktorer 
E Environmental factors Miljømæssige faktorer 
L Legal factors Juridiske faktorer 
Figur 2 Kilde: Strategi i vindervirksomheder. Side 52 
Politiske faktorer 
Danmark underskrev, sammen med 153 andre lande, i 1992 FN’s klimakonvention(UNFCCC)12. Formålet 
med UNFCCC er at stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgasser, og herved forhindrer menneskeskabte 
klimaændringer. For at løse denne problematik har vi i Danmark en energipolitik dækkende perioden 2012-
2020, med bred politisk opbakning13. Energipolitikken har resulteret i følgende punkter, der særligt redrører 
opvarmningsbranchen: 
 

 Fra 2013 indføres stop for installation af olie- og naturgasfyr i nye bygninger. 
 Fra 2016 indføres stop for installation af oliefyr i eksisterende bygninger, med mulighed for 

opkobling på naturgas eller fjernvarme. 
For at opnå ovenstående er der opstillet følgende tilskudsmuligheder: 

 Tilskud til energioptimeringer i boligen. 
 Håndværkerfradraget videreføres til 2016 & 2017, 12.000,00 kr./pr. person til forbedringer med 

grøn profil14. 
Ovenstående gøres for at stimulere en omlægning af den danske varmeproduktion, fra benyttelse af fossile 
brændstoffer til primært at benytte vedvarende energi. I skrivende stund kan en varmepumpe (luft til vand) 
ikke betegnes som kørende udelukkende på vedvarende energi, da en del af Danmarks el produktion stadig 
sker ved afbrænding af kul, denne produktion søges dog udfaset i 203015, med realisering af dette kan 
varmepumper opfylde målet. 
I forbindelse med udrulning af energipolitikken er energiselskaberne blevet pålagt, ved lov om fremme af 
besparelser i energiforbruget16, at udøve en målrettet indsats mod at mindske danskernes energi forbrug17. 
                                                           
12 http://www.ens.dk/klima-co2/klimaforhandlinger-fn  
13 Energipolitik 2010-2020 
14 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018  
15 Regeringens energi- og klimapolitiske mål – og resultaterne af Energiaftalen i 2020 
16 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129379  
17 http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag  
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Dette gøres enten ved tilskud til rådgivning om energioptimering eller det egentlige arbejde med 
installation af optimeringen. 
Økonomiske faktorer 
Ved valg af opvarmningskilde til en beboelsesejendom er der flere betydelige økonomiske faktorer, men 
forsimplet kan beslutningen inddeles i to væsentlige forhold. 
 
For det første, prisen for forbrændingsanlæg/fyr og installation, denne udgift betragtes som en 
engangsudbetaling. En typisk pris for et skifte, vil have en pris mellem ca. 50.000,00 og 150.000,00 kr.18 
afhængigt af energikilde, derfor vil den gennemsnitlige forbruger være afhængige af lånemuligheder, samt 
prisen for lån, i forbindelse med denne investering. 
Der tages udgangspunkt i at den gennemsnitslige forbruger benytter disponibel friværdi i den pågældende 
ejendom til at finansiere væsentlige forbedringer i samme. Derfor må boligejernes friværdi forventes at 
have en betydning for hvorvidt et opvarmningsanlæg udskiftes. Den gennemsnitlige boligfriværdi over tid 
er vist i følgende figur. 

 Figur 3 Kilde: Bilag 3 
En væsentlig motivationsfaktor for at optage lån i boligen, må være den rentesats som lånet kan omlægges 
til boliglåns rente udviklingen siden 2010 er vist herunder. 

                                                           
18 http://www.energihjem.dk/hvad-koster-det-at-udskifte-fyret-med-en-alternativ-opvarmningsform/   

kr. 800.000
kr. 900.000

kr. 1.000.000
kr. 1.100.000
kr. 1.200.000
kr. 1.300.000
kr. 1.400.000
kr. 1.500.000
kr. 1.600.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boligejernes friværdi



13 
Gruppe 1 – Jesper Bjørn, Thomas H. Nielsen & Jane Bonderup Vejleder Poul Bjerregaard 

 Figur 4 Kilde Bilag 2 
Som udgangspunkt antages en lav rente at betyde større villighed til forbedringslån. 
For det andet prisen, samt fremtidige forventninger til samme, på den valgte energikilde. De relevante 
energikilders prisudvikling, siden 2010, er vist grafisk herunder. 

 Figur 5 Kilde Bilag 1 
Figur 5 viser prisstabiliteten opgjort i Indeks. En prissammenligning vil ikke være brugbar, da de 
repræsenterede energikilders enhed opgøres forskelligt, samtidig ville nyttevirkningen også være forskellig. 
Som det ses er elektricitet og fast brændsel de mest prisstabile hvor Flydende brændsel(olie) og naturgas 
har langt større udsving. Dette kan skyldes at de to første energikilder kan produceres relativt let, med en 
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umiddelbar ubegrænset kapacitet. Som modsætning står de to sidste begge fossilebrændstoffer med en 
begrænset kapacitet. Svingningerne kunne også skyldes politiske faktorer. F.eks. blev den pris Ukraine 
skulle betale for russisk naturgas fordoblet under konflikten mellem de to lande19. Olieprisen er ligeledes 
igennem historien blevet benyttet som et politisk redskab, bl.a. således steg olieprisen kraftigt under Yom 
Kippur krigen i 1973 mellem Israel og de Arabiske lande20. 
Sociale faktorer 
I diskussionen af politiske og økonomiske faktorer er der ikke taget højde for, hvor den enkelte bolig 
befinder sig geografisk. Der er flere artikler og debat oplæg der tyder på væsentlige forhindringer for 
boliger beliggende i de 2521 udkants kommuner, bl.a. er der ikke mulighed for opkobling på fjernvarmenet 
og begrænsede lånemuligheder grundet lav friværdi22. Det kunne derfor tyde på at beboere i udkants 
Danmark har sværere ved at gennemføre energiforbedringer, hvilke konkrete faktorer der ligger til grund 
herfor bliver ikke undersøgt dybere i denne analyse. 
Teknologiske faktorer 
Som alle andre brancher oplever opvarmningsbranchen også digitaliseringen i samfundet, dette betyder en 
øget informationsmængde for alle markedets produkter. En øget informationstilgængelighed er selvfølgelig 
positiv men det gør samtidig meget uoverskueligt at vurdere hvilke opvarmningskilder der er optimal i det 
enkelte tilfælde. 
Øget digitalisering samt teknologisk udvikling, giver også andre fordele, bl.a. er det nu muligt via internet at 
styre varmen i et hus23. Samtidig muliggøres også programmering af temperatur i boligen, dette betyder en 
mulig energibesparelse, hvilket også kan skabe incitament til udskiftning af gammel teknologi. 
Miljømæssige og juridiske faktorer 
Som beskrevet under de politiske faktorer er hele bevægegrunden for den danske energipolitik et globalt 
ønske, om at mindske udslippet af drivhusgasser og mindske de menneskeskabte klimaændringer, 
realiseringen af politikken har som tidligere beskrevet udmøntet sig i lovgivningen. Derfor anses de 
miljømæssige og juridiske faktorer som færdig behandlet under ovenstående punkter. 
Delkonklusion 
Ud fra de politiske faktorer kan det sluttes at der er stor politisk opbakning og ambition, nationalt som 
internationalt, om benyttelse af vedvarende energi som fyringskilde. Den danske energipolitik er vedtaget 
med et bredt politisk flertal, derfor må denne også forventes uændret ved et eventuelt regeringsskifte. 
Fastheden af de økonomiske virkemidler ses dog som værende mere usikker, håndværkerfradraget er i 
skrivende stund kun aftalt for 2016 og 2017. 
Økonomisk set er der belyst en række faktorer der forventes at have indvirkning på markedet, en nærmere 
analyse vil senere søge at afdække deres betydning for varmepumpevæksten på markedet. 
Den teknologiske udvikling og digitalisering øger informationsmængden samt brugervenlighed/fleksibilitet, 
dog anses det som faktorer der kan påføres alle markedets produkter. 
Socialt er det identificeret at der kunne være et u belyst problemfelt omkring udkantskommunerne. 
                                                             
19 http://politiken.dk/udland/fokus_int/fokus_krim/ECE2317508/rusland-lukker-for-al-gas-til-ukraine/  
20 http://www.theguardian.com/environment/2011/mar/03/1970s-oil-price-shock  
21 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/befordringsfradrag-2015-og-2016  
22 http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/der-er-g%C3%A5et-udkantsdanmark-i-energiforhandlingerne  
23 http://www.jordvarme.dk/privat/produkter/smart-control.html   
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Porters Five Forces Branchens konkurrenceintensitet vil i det følgende afsnit blive analyseret med afsæt i Michael E. Porters 
fem konkurrencekræfter 24 . Her vil de følgende forhold; potentielle nye konkurrenter, kunder, 
substituerende produkter og leverandører, give et billede af konkurrenceintensitet og lønsomhed på den 
konkurrencemæssige arena25. 
 

 Figur 6 Kilde:Porters Branchestrukturmodel med de fem konkurrencemæssige kræfter. Kilde: M. Porter, competitive 
Advantage, p. 5) 
Afgrænsning og definition af analyseområde 
Den følgende analyse foretages af to omgange. Initialt en analyse af markedet for opvarmning af 
beboelsesejendomme, her vil de forskellige opvarmningskilder blive behandlet som samlede enheder for at 
identificere varmepumpebranchens plads på markedet. Dernæst med udgangspunkt i DVI’s position som 
selvstændig udbyder på varmepumpemarkedet. Markedet afgrænses i begge tilfælde til 
beboelsesejendomme uden mulighed for tilslutning til fjernvarmeanlæg. 
                                                           
24 Driftsøkonomi, Lynggaard. Side 274. 
25 Ibid. 274. 
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Branche 
Situationen på den Konkurrencemæssige arena: 
Markedet er pr. 2016 opgjort til 1.018.407 beboelses ejendomme26. De forskellige opvarmningskilders 
markedsandel fordelt over tid er opgjort herunder, yderligere er den procentvise ændring i markedsandel 
for perioden 2010 til 2016 udregnet. 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Δ Markedsandel 
Centralvarme med olie 36% 35% 33% 32% 30% 29% 28% -22% 
Centralvarme m naturgas 39% 40% 41% 41% 41% 42% 42% 8% 
Centralvarme, ikke olie og naturgas 6% 6% 7% 7% 7% 8% 8% 33% 
Varmepumpe 2% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 200% 
Elvarme 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 0% 
Øvrige ovne 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% -33% 
Uoplyst 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 
Tabel 1 Kilde: Bilag 4 
Det dominerende produkt på markedet er naturgas, med en andel på hele 42%, dog har tilvæksten over 
opgjorte periode kun været 8%. Som en klar nummer to på markedet kommer oliefyr, 28%, dog med et fald 
på 22% over perioden. Markedsandelen for varmepumper ligger kun på 6%, men til gengæld har produktet 
den absolut højeste vækst, 200% over 6 år. Markedet er præget af politisk indblanding, dette kommer til 
udtryk ved regeringens Energi strategi 2050. Det overordnede formål er uafhængighed af 
fossilebrændstoffer, den ambition er bl.a. udmøntet i følgende planer: 
 

 Stop for installation af oliefyr i nybyggeri fra 2013 og i eksisterende byggeri fra 2016. 
 Markedsfremme af vedvarende energi basserede alternativer til olie- og gasopvarmning. 
 Opstille model for udfasning af naturgas til individuel opvarmning.27 

De ovenstående politiske ambitioner må, uagtet deres status, alle forventes at have en effekt på branchen. 
Effekten vil ikke nødvendigvis skabe en større konkurrence blandt de internationale producenter af 
opvarmningsanlæg, mange har produkter der dækker to eller flere af de i Tabel 1 nævnte 
opvarmningskilder28. Det vil derfor typisk være de små producenter der kun producerer én varmekilde der 
vil blive berørt af den politiske indblanding. 
Leverandørenes forhandlingsstyrke 
Til branchen kan leverandører begrebet anskues fra to vinkler, for det første har vi at gøre med materialer 
til produktion af anlæg og for det andet med det produkt som forbrugeren skal benytte for at producere 
varme i det installerede anlæg. 
I det første tilfælde er styrkeforholdet svært at bestemme, da vores kendskab til produktion af 
opvarmningsanlæg er lille. Hvor meget forarbejde den gennemsnitlige producent selv foretager er ukendt, 
og det vil ikke være overskueligt at kortlægge inden for dette projekt. 

                                                           
26 Bilag 4 
27 Energistrategi 2050, sammenfatning. Side 2-4 
28 www.vaillant.dk, www.veissmann.dk, www.weishaupt.dk samt mange andre producenter. 
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Fra det andet perspektiv er der ikke tale om en leverandør der i traditionel forstand påvirker den enkelte 
producent i branchen, men mere i indirekte forstand da prisen på opvarmningsmaterialet er med til at 
skabe præferencer hos forbrugeren. Leverandørernes produkter er ligeledes politisk reguleret, nemlig ved 
afgiftsbelægning29. 
Kundernes forhandlingsstyrke 
Den typiske kunde vil i denne analyse generaliseres til at være indehaver af en almindelig én families 
bopæl. Typisk handler kunden kun ved en type udbyder i branchen, dette tilskrives de høje 
skifteomkostninger der er ved omlægning af opvarmningsmateriale. Derfor vil kundens muligheder være 
begrænsede til ved f.eks. oliefyr at skifte mellem de forskellige olieleverandører. 
Truslen fra substituerende produkter og nye konkurrenter 
I denne overordnede brancheanalyse vil de to overnævnte kategorier være sammenfaldende. Umiddelbart 
er der ikke nogen åbenlys trussel fra nye produkter, men en ny opvarmningskilde leveret udelukkende fra 
vedvarende energi, må forventes at få stor politisk opbakning og dermed også en potentiel stor trussel mod 
opvarmningsbranchen. 
Delkonklusion på brancheanalyse 
Analysen efterlader et billede af en branche, hvor kundernes præferencer forsøges styret af den danske 
regerings politiske agenda, dette gøres gældende ved indgreb over for enkelte anlægstyper, eks. oliefyr, 
samt med reguleringer i afgiftsbelægningen på brændsel. 
Analyse af DVI’s position 
Situationen på den Konkurrencemæssige arena: 
Der er som før nævnt mange producenter der udbyder anlæg til flere segmenter i opvarmningsbranchen, 
DVI producer og markedsfører udelukkende varmepumper. Som beskrevet i foregående analyse, oplever 
varmepumper den klart største ændring i vækst over tid. Kundernes skifte omkostningerne er høje. DVI 
differentier sig fra andre producenter ved at tilbyde en varmepumpe med indbygget gennemstrøms 
varmeveksler30, der opvarmer brugsvand når det skal benyttes. 
Leverandørenes forhandlingsstyrke 
DVI er en mindre dansk produktionsvirksomhed, og må derfor anses som en lille kunde ved de fleste 
leverandører af råstoffer/komponenter, derfor vurderes DVI’s styrke overfor leverandøre at være svag. 
Kundernes forhandlingsstyrke 
Branchen præges, som beskrevet i brancheanalysen, af mange små købere typisk husstande. Disse har 
relativt høje skifteomkostninger, et typisk incitament for udskiftning af anlæg vil være ved nedbrud af 
eksisterende. I denne analyse forudsættes det at et almindeligt anlæg kan holde minimum 15 år. 
Truslen fra nye konkurrenter 
Som før opgjort udgør den samlede markedsandel for varmepumper kun 6%31. Nye udbydere med 
tilsvarende produkter kan derfor øge konkurrencen på markedet og derved udgøre en konkret trussel mod 
                                                           
29 http://www.ens.dk/info/tal-kort/statistik-nogletal/energipriser-afgifter/energiafgiftsatserne  
30 http://jordvarmev3.dana11.dk/privat/produkter/luft-vand-kompakt-varmepumpe.html  
31 Tabel 1 
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DVI. Samtidig kan det dog have den positive virkning, at det samlet set vil øge kendskab graden for 
varmepumpe markedet og dermed øge efterspørgslen. 
Truslen fra substituerende produkter 
Omkostningerne ved at skifte opvarmningskilde fra/til varmepumpe er varierende, og afhængige af 
hvorvidt ejendommen har et fungerende centralvarmeanlæg. Prisen for et nyt opvarmningsanlæg(fyr) er 
for alle typer meget varierende, men typisk omkring kr. 40.000,00 til 50.000,00. En anden faktor der spiller 
ind på skifteomkostningerne er prisen på fyringsmateriale, samt dennes fremtidige pris. 
Delkonklusion på analyse af DVI’s position 
Den øgede vækst på varmepumpemarkedet bør resulterer i en beskeden konkurrenceintensitet32. Det er 
forbundet med store omkostninger for forbrugeren, at skifte til DVI´s produkt, og de relative høje levetider 
(15 år) på anlæg vil naturligt begrænse det årlige antal potentielle kunder. 

Interne analyser 
PLC kurven  Produktlivscykluskurven (PLC-kurven) bruges til at fastlægge, et forløb som alle produkter gennemløber. 
Der er fire stadier; introduktions-, vækst-, modnings- og nedgangsfasen. Man betragter et produkts salg 
over tiden, og ser på hvordan forløbet udvikler sig. Afhængig af hvilken fase produktet er i, er der 
forskellige problemstillinger, muligheder og udfordringer, der gør, at en producent skal føre forskellige 
strategier. Det er derfor vigtigt hele tiden at vide, hvilken fase produktet er, idet profitten falder og stiger i 
forskellige stadier. 
PLC- forløbet har også indflydelse på konkurrencesituationen samt valg af parameter-mix. Der er ingen 
produkter, der lever evigt, og derfor kan det være en stor fordel for virksomheder at have en 
produktportefølje, der indeholder produkter på forskellige livsløbsstadier. Alt i alt skal produktet håndteres 
forskelligt, alt efter hvilken fase i forløbet produktet er i. Faserne defineres ud fra samlet afsætning samt 
tid. 
PLC-kurverne kan både laves for en produktgruppe, et konkret produkt, mærke eller behov. 

 Figur 7 Kilde: Driftsøkonomi, Lynggard. Side 365 
                                                           
32 Strategi i vindervirksomheder, Lægaard mfl. Side 67 
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Som man kan se i figur 11, så viser grafen, hvordan afsætningen af et produkt i starten vokser meget 
langsomt, hvorefter afsætningen stiger kraftigt. Derefter når afsætningen sit maksimum, og herfra 
begynder afsætningen ifølge modellen at falde. Dette er produktets livsforløb. 
 
Varmepumper befinder sig i introduktionsfasen og der har de lagt stille i lang tid. Varmepumperne har 
eksisteret i mange år, men produkterne er ikke slået igennem i Danmark og dermed er der ikke en stor 
udbredelse af varmepumper, de forbliver i introduktion fasen. 
Når produkterne befinder sig i introduktions fasen kan man vælge mellem en hurtig eller en langsom 
indtrængning på markedet. Ved en langsom indtrængningsstrategi bruger man kun i begrænset omfang 
penge på markedsføring. Denne strategi anvendes, når markedet er lille, når der er lille risiko for 
konkurrence og kunderne kender produkttypen33. 
 
Vælger man en hurtig indtrængningsstrategi bruges mange penge på annoncering. Målet er, at køberne 
hurtigt skal blive opmærksomme på produktet og dets positive egenskaber. 
Strategien for varmepumperne har været langsom indtrængning. Analyser viser, at kun 41% af 
befolkningen i Danmark ved, en varmepumpe kan bruges som alternativ til oliefyr, gasfyr eller el-
opvarmning. De resterende 59%34 ved ikke hvad en varmepumpe kan eller forbinder den med en typisk 
varmekilde til sommerhuset. 
Varmepumper har ikke fyldt meget i medierne og der har ikke været fokus på den besparelse de kan genere 
i en husholdnings økonomi. 
Derudover har befolkningen manglet incitament for at udskifte deres oliefyr til fordel for en varmepumpe, 
når der ikke har været medie fokus på besparelsen. Det manglende incitament for bolig ejeren kan også 
være, at den nuværende løsning fungerer. 
For at få varmepumperne over i fasen ”vækst” er man nødt til at skabe et behov hos boligejerne. Dette 
gøres via medierne for at skabe kendskab for varmepumperne og dets fordele. Mange boligejerne 
begynder først, at søge opvarmnings muligheder når de har et erkendt behov for udskiftning af varmekilde. 
 
Varmepumpen er en god investering for familien, fordi udgifterne til drift er meget lavere end et oliefyr. 
Men investeringen i selve varmepumpen er høj sammenlignet med oliefyret. Et oliefyr koster cirka 40.000-
50.000 kr., en luft til vand varmepumpe koster fra 70.000 kr. og en jordvarmepumpe koster fra 110.000 kr. 
Dansk Energi har fået foretaget en analyse af Epinion35 blandt 1000 husejere, som viser, at investeringen i 
varmepumpen er den største barriere for at få boligejeren til at købe en varmepumpe. Begrænset friværdi 
og lånemuligheder er nogle af årsagerne. 
Den umiddelbare dyre løsning er med til, at husejerne fravælger varmepumper som varmeforsyning til 
deres bolig. Sammenligner man økonomien for et oliefyr med en varmepumpe over en 15 års periode for et 
hus op 150 m2, så er varmepumpen et langt billigere valg. Dette er beregnet i investeringsafsnittet i dette 
projekt. Denne beregning skal annonceres så boligejerne kan se fordelen ved en varmepumpe. 

                                                           
33 Driftsøkonomi – Peter Lynggaard side 365 
34 Analyse varmepumpemarkedet – Dansk Energi 
35 Varmepumpefolder – Dansk Energi 2011 
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Boston modellen 
Boston modellen hænger sammen med PLC-kurven, da der er tale om to modeller, som egentlig viser det 
samme men på to forskellige måder. Boston modellen har ligesom PLC-kurven fire faser: spørgsmålstegn, 
stjerne, malkeko og hund. 

 
Figur 8 Kilde: Heldey, Strategy and Business Portfolio, 1977. Side 12 
Boston Modellen har til formål, at inddele en virksomheds forretningsområder i forhold til disses relative 
markedsandele og vækstpotentialet. Modellen bruges til at lave en porteføljeanalyse og få et overblik over 
deres forskellige forretningsområder og herefter udarbejde nogle markedsføringsmæssige tiltag/strategier. 
I forbindelse med indtrædelse af et nyt marked eller segment, skal DVI bruge ressourcerne bedst muligt. I 
nedenstående skema, vil DVI´s forretningsområder blive fordelt i Boston-modellen. De placeres i forhold til 
markedets vækst og den relative markedsandel, hvilket er angivet i cirkler og deres udviklingstendens er 
angivet med en pil. X-aksen viser markedsandel i forhold til DVI´s konkurrenter. På X-aksen placeres 
produkterne ud fra markedsandel, hvor 0,5x betyder, at DVI har halv så stor markedsandel som sin største 
konkurrent. Cirklen angiver derefter, hvor stor en omsætning produktet har i forhold til virksomhedens 
totale omsætning. 
Spørgsmålstegnet er forretningsområder med relativ lav markedsandel men på et marked med stor vækst. 
Det er ofte virksomheder med begrænset indtjening og derfor også ofte nye produktgrupper. 
Stjernen er virksomheder som er markedsleder på et marked med høj vækst og virksomheden kan forvente 
indtjening men må bruge pengene på markedsføring for at beholde positionen på markedet. 
Malkeko er forretningsområde på et stagnerende (hverken fremgang eller tilbagegang) marked, hvor man 
er markedsleder og med stor indtjening. 
Hunden er forretningsområder med lav vækst og lille markedsandel. Negativ eller begrænset indtjening. 
DVI ligger i spørgsmålstegnet idet deres forretningsområde har en lille markedsandel men samtidig på et 
marked med en stor potentiel stor vækst. DVI har en lille indtjening men ved HEF´s investering i 
virksomheden er der stor tiltro, at DVI kan fremme deres forretningsområde til fremgang på markedet. DVI 
skal fremme deres markedsføring af deres produkter for at komme ud af spørgsmål fasen og videre til 
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stjernen. Samtidig er det også en mulighed at lave produktforbedringer på deres produkter som eventuelt 
kan fremme deres salg af varmepumper. 
Regnskabsanalyse DVI 
I regnskabsanalysen tages der udgangspunkt I DVI’s for årene 2011 til 2014, da regnskabet for 2015 i den 
skrivende stund ikke er tilgængelig. For at få et så nuanceret billede analyseres regnskabet over en firerig 
periode. Til regnskabsanalysen, anvendes Lars-F modellen36 som nærmere præciseret giver indblik i 
virksomhedens likviditet, aktivitet, rentabilitet, soliditet og faresignaler. Lars-F modellen ses nedenfor: 

 (L)ikviditet 
 (A)ktivitet 
 (R)entabilitet og indtjeningsevne 
 (S)oliditet og risiko 
 (F)aresignaler 

Nøgletal for DVI: 

 
Tabel 2 Kilde: DVI årsrapporter 2011-2014 og beregninger i Bilag 5 
Likviditet 
Likviditetsgraden viser, hvor meget DVI omsætningsaktiver udgør i procent af virksomhedens kortfristede 
gældsforpligtelse. 
Kortfristede gældsforpligtelser forfalder til betaling løbende. DVI skal derfor være i stand til at betale disse 
gældsforpligtelser, efterhånden som de forfalder. Den nødvendige likviditet til betaling af 
gældsforpligtelserne skal primært komme fra DVI´s omsætningsaktiver. Enten er disse aktiver allerede 
likvider, eller de kan relativt hurtigt omsættes, fx tilgodehavender fra salg. 

                                                           
36 Vurdering af selskabets økonomiske stilling ved brug af regnskabsanalyse m.m./ af Lars Knage Nielsen 
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Visse omsætningsaktiver som fx varebeholdninger kan dog på kort sigt ikke omsættes til likvide midler. 
Likviditetsgraden bør derfor ligge et godt stykke over 1%37, som regel bør den udgøre mindst 1,5%. En dårlig 
likviditetsgrad kan indikere, at virksomheden vil have meget svært ved at overleve på kort sigt. 
Igennem analyseperioden er likviditetsgraden steget fra 1,41% i 2011 til 2,82% i 2014, dette er en stigning 
på 100%, hvilket er en positiv udvikling da betalingsevnen er forbedret. I store træk skyldes udviklingen en 
større afvigelse mellem DVI`s omsætningsaktiver og deres gældsforpligtelser som også fremgår af 
nedenstående tabel. 
Beregning af likviditetsgrad 

 
Tabel 3 Kilde: DVI årsrapporter 2011-2014 og beregninger i Bilag 5 
Som man kan se i tabel 3, udgør varebeholdningerne under halvdelen af de samlede omsætningsaktiver, så 
der er et stabilt fordelingsforhold mellem de øvrige omsætningsaktiver og varebeholdninger, trods 
stigningen i de samlede omsætningsaktiver og derfor er det ikke her pengebindingen belastes. 
Ved en indeksering kan man se, at den kortfristede gæld er faldet samtidig med at omsætningsaktiverne er 
steget. Dette bevirker at det bliver nemmere for DVI, at indfri den kortfristede gæld, hvis denne udvikling 
fortsættes samtidig med den lave likviditetsgrad. 
Beregning af indeks 
 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 
Kortfristet gæld 100 84 120 77 
Omsætningsaktiver 100 188 170 153 
Varebeholdninger 100 125 150 149 
 
Aktivitet 
I DVI´s regnskab er omsætningen ikke oplyst. Vi har i stedet fundet en rapport udarbejdet af HEF i 
henholdsvis november 2014 og oktober 2013 hvor DVI halvårsregnskab er oplyst. I disse rapporter er 
omsætningen for DVI oplyst for de første 6 måneder i år 2012 til 13.472 mio., år 2013 til 13.805 mio.38 og 

                                                           
37 Økonomistyring og budgettering, Jens Ocksen Jensen. Side 139 
38 https://www.hef.dk/media/1993/nyhedsbrev_nr_96.pdf  - side 4 
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12.910 mio. i 201439. Disse omsætningstal er dubleret og forudsat, at de udgør den fulde omsætning for DVI 
i 2012 på 26.944 millioner, år 2013 på 27.610 millioner og i 2014 25.820 millioner kroner. 
DVI har gennem de seneste 3 år haft et lille omsætningsfald fra 26.944 mio. kr. i 2012 til 25.820 mio. kr. i 
2014, hvilket er et lille fald på 1.124 mio. kr. produktionsomkostningerne er samtidig steget mere end 
omsætningen, hvilket kan ses af nedstående tabel. Disse faktorer påvirker dækningsgraden i en negativ 
retning. 
Omsætningsudvikling samt indeks 

 
Tabel 4 Kilde: HEF nyhedsbrev nr. 96 & 98 
Som det ses af ovenstående tabel har DVI haft et utilfredsstillende resultat de senest år idet det er faldet 
fra 16.922 mio. kr. i 2012 til 5.066 mio. kroner i 2014. Resultatet har ikke skyldes et fald i omsætningen men 
til gengæld en kraftig stigning i produktions omkostninger, hvilket også bevirker den faldende 
dækningsgrad. DVI har siden 2013 afholdt større udviklingsomkostninger end tidligere år. De store 
udviklingsomkostninger skyldes bl.a. at regeringen har stillet nye minimumskrav til opsætning af 
varmepumper i Danmark. 
Rentabilitet 
Afkastningsgraden er faldet fra 3,37% i 2011 til -37,27% i 2014, hvilket betyder, at deres rentabilitet er 
faldet væsentlig i den 4-årige periode, og afkastningsgraden på -37,27% i 2014 befinder sig på et 
utilfredsstillende niveau sammenlignet med obligationsrenten på 3%. Afkastningsgraden viser 
virksomhedens evne til at genere overskud på baggrund af aktivmassen. 
Afkastningsgraden bliver påvirket af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed, men disse 
nøgletal har kun været tilgængelige for år 2012-2014, da vi ikke kender DVI årlige omsætning for år 2011. 
 Vi kigger på rentabiliteten for at få et overblik over virksomhedens evne til at forrente den investerede 
kapital. Afkastningsgraden, som skal ligge over markedsrenten, viser at DVI har en utilfredsstillende 
                                                           
39 https://www.hef.dk/media/1991/nyhedsbrev-nr-98-november-2014.pdf  - side 4 
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forrentning af den investerede kapital. Da den lange obligationsrente i øjeblikket ligger omkring 2,97%40 
viser det, at DVI har en dårlig forrentning af den investerede kapital i og med deres afkastningsgrad i 2014 
er -37,27%. Afkastningsgraden har haft en stærkt faldende tendens, hvilket hænger nøje sammen med den 
faldende overskudsgrad og dækningsgrad. 
Afkastningsgraden afhænger af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. 
Afkastningsgrad = Overskudsgrad * Aktivernes omsætningshastighed 
Det ses, at afkastningsgraden kan forklares enten ved udviklingen i overskudsgraden dvs. forholdet mellem 
omsætning og omkostninger eller ved udviklingen i aktivernes omsætningshastighed dvs. forholdet mellem 
aktivitet og ressourcer. Nedenstående Dupont pyramide illustrerer disse sammenhænge. 

 
Figur 9 Kilde: Økonomistyring og budgettering, Jens Ocksen Jensen. Side 134 
Overskudsgrad 
Overskudsgraden er et udtryk for, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, overskuddet udgør. Hvis 
virksomheden har en høj overskudsgrad er den god til at holde sine omkostninger nede, hvilket er positivt, 
da det betyder et højere overskud. 
Ud fra ovenstående omsætningstal beregnes overskudsgraden til 3,43% i 2012, -33,42% i 2013 og -40,92% i 
2014 hvilket er utilfredsstillende. Overskudsgraden viser, hvor stor en del af omsætningen, der bliver til 
indtjening, det vil sige tilpasningen mellem virksomhedens omkostninger og indtægter. Overskudsgraden er 
kraftigt faldende fra 2011 til 2014 hvilket også har påvirket afkastningsgraden negativt. 
Aktivernes omsætningshastighed 
Aktivernes omsætningshastighed viser virksomhedens evne til at skabe omsætning i forhold til hvor mange 
penge, der er bundet i forskellige aktiver. 
                                                           
40 http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Obligationsrente.aspx  
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Aktivernes omsætningshastighed i DVI er stigende siden år 2011. Jo højere nøgletallet er i DVI, jo bedre er 
det, fordi det betyder, at virksomheden genererer mere omsætning pr. krone aktiv. 
Egenkapitalens forrentning 
Afkastningsgraden måler, hvorvidt DVI er i stand til at generere overskud ud fra den indskudte kapital, 
mens egenkapitalens forrentning er et udtryk for, hvordan den indskudte kapital forrentes. 
Hvis egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden, taber DVI på sin fremmedkapital – og 
omvendt hvis egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden, så får DVI mere ud af 
fremmedkapitalen i forhold til, hvad det koster at låne den. 
DVI`s evne til at forrente egenkapitalen er blevet væsentlig dårligere i perioden, idet den er faldet fra 2,00% 
i 2011 til -56,39% i 2014, som er langt under obligationsrenten på 3%41. 
Soliditet 
Soliditet beskriver, hvor stor en andel af en virksomhedens aktiver, der er finansieret af egenkapitalen og 
viser virksomhedens evne til at modstå tab. 
Soliditetsgraden er i DVI steget fra 46,81% i 2011 til 67,69% i 2014 hvilket betyder, at de har fået det lettere 
ved at bære tab. DVI kan tabe 67,69% af deres aktiver og stadig betale kreditorerne. 
Hvis man vil forbedre soliditeten i virksomheden, er der flere ting man kan gøre. Nogle eksempler herpå er 
at reinvestere fortjenesten i virksomheden, nedsætte gælden eller indskyde kapital. Udbytte reducerer 
derimod soliditeten fordi egenkapitalen bliver reduceret. Investeringer, som finansieres med 
fremmedkapital, dvs. gennem lån, reducerer også en virksomheds soliditet. 
Det er ikke altid, at en god soliditet er gunstig for en virksomhed. Høj soliditet kan nemlig være et resultat 
af manglende udvikling eller få eller ingen investeringer, som har medført små lån, som igen viser sig som 
”god” soliditet. Der kan også opstå problemer med dårlig likviditet, selv om soliditeten er god. 
Dårlig soliditet bygger ofte på, at virksomheden har lidt under tab, men det kan også være et resultat af nye 
investeringer eller ekspansion, som er en nødvendighed for nogle virksomheder i perioder. Svækket 
soliditet, samtidig med dårlig vækst kan betegnes som faresignal for enhver virksomhed. 
Soliditetsgraden skal helst ligge på over 30-40 % for en etableret virksomhed, og det opfylder DVI med en 
soliditetsgrad i 2014 på lidt over 67 %. 
Faresignaler 
DVI skal have vendt situationen således, at de kan skabe et positivt resultat. DVI har en god likviditetsgrad 
samt soliditetsgrad og det sidste de mangler for, at kunne lave et tilfredsstillende regnskab er at skabe et 
positivt resultat. De har hidtil brugt mange omkostninger på at effektivisere deres produkter og efterleve 
statens miljømæssige krav til varmepumperne. Efterfølgende skal der være fokus på at få vendt regnskabet 
til et positivt resultat. 

                                                           
41 http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Obligationsrente.aspx  



26 
Gruppe 1 – Jesper Bjørn, Thomas H. Nielsen & Jane Bonderup Vejleder Poul Bjerregaard 

Delkonklusion 
Samlet set er udviklingen i rentabiliteten hos DVI negativ, idet afkastningsgraden og egenkapitalens 
forrentning er for hele analyseperioden faldet væsentligt. 
Den faldende afkastningsgrad viser hvor meget DVI opnår af forrentning i den investerede kapital i 
virksomheden. Sammenlignet med markedsrenten på 3% er det altså ikke fordelagtigt for DVI at investere 
sin kapital i virksomheden fremfor i statsobligationer. Efter år 2011 er afkastningsgraden faldet fra 3,37% til 
et utilfredsstillende niveau i 2014 på -37,27% hvilket ikke er tilfredsstillende i forhold til markedsrenten. 
Afkastningsgraden bliver påvirket af overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. 
Overskudsgraden er faldet fra 3,43% i 2012 til -40,92% i 2014 som også har været årsagen til den negative 
udvikling i afkastningsgraden. DVI´s indtjeningsevne er negativ hvilket også ses i den faldende 
overskudsgrad som viser at DVI ikke har formået at skabe overskud. 
DVI lagde ud med en meget offensiv salgs- og markedsføringskampagne inden for boligopvarmning, en 
udvidelse af forhandlernettet samt nye forhandleraftaler. Senere på året stod det imidlertid klart, at den 
forventede vækst i salget var udeblevet. Da flere af konkurrenterne havde opbygget lagre i forventning om 
et stigende salg, faldt priserne på varmepumper hen over sommeren. Dette fremgår af den lave 
bruttofortjeneste i 2014 som pludselig blev halveret fra 2013. 
Den negative udvikling medførte, at der i 2014 blev gennemført en kraftig tilpasning af DVI med store 
omkostningsreduktioner til følge som fremgår af reduktionen af personaleomkostninger fra 2013 til 2014. 
Men effekten af denne justering var ikke nok til, at rette tilstrækkelig meget op på årets resultat. 
En del af underskuddet i 2013 skyldes også et ændret princip for værdifastsættelse af færdigvarelageret 
samt at der var afholdt større udviklingsomkostninger end tidligere år. De større udviklingsomkostninger 
skyldes bl.a. at regeringen har stillet nye minimumskrav til opsætning af varmepumper i Danmark. 
Derudover har DVI i løbet af 2013 gået fra at være ordreproducerende til at være lagerproducerende. Det 
har betydet en drastisk reduktion i produktsortimentet, og DVI producerer nu omkring 20 forskellige 
produkter, hvoraf størstedelen er luft/vand varmepumper. 
Egenkapitalens forrentning viser, hvor god DVI er til at forrente egenkapitalen. Deres evne til at forrente 
egenkapitalen er blevet væsentlig dårligere i perioden, idet den er faldet fra 2,00% i 2011 til -56,39% i 2014. 
DVI´s A/S soliditet og likviditet har til gengæld haft en positiv udvikling siden 2011. Soliditetsgraden er 
steget fra 46,81% i 2011 til 67,69% i 2014 hvilket betyder, at de har fået lettere ved at bære tab, da de kan 
tabe 67,69% af deres aktiver og derefter stadig kunne betale kreditorerne. 
Likviditetsgraden er også steget i perioden fra 141,45% i 2011 til 281,89% i 2014. Likviditetsgraden viser, at 
DVI er i stand til, at betale deres gæld på kort og lang sigt.  Likviditetsgraden i DVI meget høj hvilket 
betyder, at deres likviditet er stor og de har nemt ved, at betale deres gæld på lang sigt. Så længe 
likviditetsgraden er over 1%, har de gode forudsætninger for at betale, og når den er over 1,5% må det 
siges at være tilfredsstillende. 
Denne store stigning i likviditetsgraden og soliditetsgraden skyldes salg af aktier til HEF a.m.b.a. I år 2010 
købte HEF 50 % af aktierne i DVI. Årene efter var der stor tiltro til, at salget af varmepumper ville stige i 
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2013 og HEF gennemførte en kapitalforhøjelse som øgede HEF´s ejerandel til 71% og i dag udgør HEF´s 
ejerandel 100%. HEF´s kapitalforhøjelse i DVI har medført den gode soliditetsgrad samt likviditetsgrad. 
DVI har haft et negativt resultat i 2013 og 2014 og har ikke formået at skabe overskud i virksomheden, 
hvilket kommer til udtryk i overskudsgraden og afkastningsgraden. Samtidig er deres soliditet og likviditet 
stor pga. salg af aktier til HEF. HEF har investeret en stor sum i dette selskab som viser deres store tiltro til 
at salget af varmepumper vil stige. Likviditetsmæssigt er DVI godt rustet til opgaven, men spørgsmålet er 
om DVI, kan få vendt den negative trend i salg af varmepumper og dermed skabe et positiv resultat i de 
efterfølgende år? 
Værdikædeanalyse I værdikædeanalysen vil der blive set nærmere på de værdi skabene initiativer DVI, som 
varmepumpeproducent kan tilbyde deres kunder. Der tages udgangspunkt i en tilpasset værdikæde, til 
analyse af den merværdi, som DVI tilfører for deres kunder. 

 
Figur 10   Kilde:M. Porter, Competitive Advantage p. 37 
Porters værdikædemodel er værdiaktiviteterne opdelt i to hovedgrupper, de primære- og de 
støtteaktiviteter42. De primære aktiviteter består blandt andet af udviklingen af produktet, markedsføring, 
salg og service af produktet. Støtteaktiviteterne understøtter hele dele af de primære aktiviteter i 
værdikæden. Værdiaktiviteterne anvendes for at skabe konkurrencemæssige fordele, så virksomheden har 
mulighed for, at differentierer sig ved forlængelse af værdikæden. Dette gøres ved at sætte leverandørerne 
og virksomhedens værdikæde i forlængelse af hinanden på de punkter, hvor forholdet er præget af et 
interessefællesskab, hvorved der skabes en merværdi hos kunden.43 Merværdien giver incitament hos 
kunden til at vælge det produkt, giver virksomheden de konkurrencemæssige fordele i forhold 
konkurrenterne. I modellen bruges begrebet margin, som dækker over produktets værdi for kunden og 
derved afspejler den pris kunden er villig til at betale for produktet og dermed omsætningen som produktet 

                                                           
42 Lynggaard, Peter: Driftsøkonomi, 7. Udg. Djøf forlag, 2008. S.277 
43 Lynggaard, Peter: Driftsøkonomi, 7. Udg. Djøf forlag, 2008. S.278 
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genererer. Margin er forskellen mellem totalværdien og de omkostninger44 der har været ved at fremskaffe 
værdiaktiviteterne. 
Varmepumpebranchens primære udfordringer i værdikæden findes i salg og marketing af produktet. 
Branchen har tilsyneladende ikke fået overbevist kunderne omkring den merværdi en varmepumpe tilfører 
til opvarmning af deres bolig. Dette afspejles i analysen, hvor andelen af varmepumper som 
opvarmningskilde stadigvæk er relativt lavt45. Ifølge kommunikationsanalyse46, er det alt andet lige 
manglende kommunikation, som er årsag til at kun ca. 5.000 stk. varmepumper bliver installeret i de 
danske husstande årligt, svarende til 6 % af de samlede opvarmekilder. Derudover påpeger 
kommunikationsanalysen, at prisen på installationen af varmepumper er for stor sammenlignet med 
installation af øvrige varmekilder. Hvis prisen for installationen af en varmepumpe skal være lavere er 
varmepumpebranchen nødsaget til at optimere deres værdikæde, så omkostningerne i upstream 
aktiviteterne47 reduceres. Alternativt kan varmepumpebranchen ændre måden, hvorpå kunderne tilbydes 
installation af varmepumper. Ifølge en analyse for udrulning af varmepumper48, som har fokus på en 
udvidelse af downstream49, med henblik på at tilbyde f.eks. servicering, leasing, eller finansiering af 
varmepumper igennem en aftale med energiselskaberne, hvor det reducerede elforbrug afbetaler 
varmepumpen via besparelsen der opnås på elregningen. Energiselskaberne kan med fordel anvende 
forretningsmodellen ”one stop shop”, som kommer fra Bauhaus, hvor kunderne oplever enkelthed ved at 
vælge en varmepumpe, fordi energiselskabet står for hele processen af blandt andet installation, 
finansiering osv.     
DVI’s har til formål at fastholde deres teknologiske førerposition inden for udviklingen af varmepumper til 
private boliger og industrielle bygninger50. Disse aktiviteter er DVI’s kernekompetence og har igennem en 
årrække brugt relativt mange ressourcer i udviklingen og indkøring af deres varmepumper, samt optimering 
af driften og produktionsapparatet51 i upstream aktiviteterne. DVI’s dårlige resultat i både år 2013 og 2014, 
medfører at DVI overtaget af Himmerlands elforsyning (HEF)år 2014. Omstruktureringen i støtteaktiviterne 
hos DVI kommer på baggrund af de utilfredsstillende resultater og derfor indsætter HEF en ny direktion. I 
den forbindelse foretages en kapital udvidelse med det formål at iværksætter en turnaround af selskabet 
for at skabe en rentabel varmepumpevirksomhed og derved skabe den margin jfr. Porter værdikæde. HEF’s 
opkøbet af DVI er medhenblik på at understøtte de energibesparelser som HEF er underlagt fra politisk 
side52 og derved bliver DVI en del af et større selskab. Dette vil DVI alt andet lige kunne drage nytte af, ved 
at opnå en synergi ved en større organisation med flere kompetencer og større kapital til udvikling af nye 
produkter, som f.eks. en udvidelse af upstream aktiviteterne og så downstream aktiviteterne kommer i 
fokus så ”one stop shop” modellen vil kunne tilbydes og derved øge DVI’s kernekompetence område og 
muligheder for vækst. 

                                                           
44 Begrebet dækker over et aktivitetsbaseret omkostningsbegreb i modellen. 
45 Ref. Porters Five Forces analyse 
46 Bilag? Som PDF - Analyse_varmepumpemarkedet_final, som er udarbejdet af Advance A/S på foranledning af Dansk Energi og Energistyrelsen. 
47  3 første primæraktiviteter: indgående logistik, produktion og udgående logistik 
48 Bilag PDF - Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning. 
49 Primæraktiviteterne markedsføring og salg samt service. 
50 Dansk varmepumpe Industri A/S Årsrapport 2012 (DVI) 
51 DVI A/S Årsrapport 2013,2014 
52 HEF årsrapport 2014 
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Delkonklusion 
På baggrund af værdikædeanalysen, kan det konkluderes at et øget fokus på både upsteam og downstream 
aktiviteterne vil have en gavnlig effekt på salget af varmepumper i Danmark og derigennem vil DVI få en 
øget omsætning, samt en reduktion af produktionsomkostningerne, hvis DVI er stand til at bevare deres 
position i varmepumpebranchen. 
Ansoffs vækstmatrice 
I dette afsnit vil Ansoffs vækststrategier bruges som udgangspunkt, for at analysere DVI’s nuværende 
vækststrategi. Ansoffs vækstmatrice beskæftiger sig med to hovedemner; produkt og marked hver opdelt i 
nuværende og nye. 

Ansoffs vækstmatrice 
Produkt 
Nuværende 
produkter Nye produkter 

Marked 
Nuværende 
markeder Markedsindtrængning Produktudvikling 
Nye 
markeder Markedsudvikling Diversifikation 

Figur 11Kilde: Strategi i vindervirksomheder, Lægaard mfl. Side 312 
Markedet: 
Som beskrevet i brancheanalysen har vi at gøre med et marked, hvor varmepumpebranchen overordnet set 
er i kraftig vækst, og antallet af potentielle kunder er højt og der er stor politisk opbakning til 
varmepumper. Når ovenstående holdes op mod DVI’s manglende omsætning53, må det sluttes at DVI 
endnu ikke har opnået en passende position på det nuværende marked. Med det nuværende antal 
medarbejdere, 40 54 , vurderes DVI ikke til at besidde en produktionskapacitet til at servicere 
nye(udenlandske) markeder. 
Produkt: 
DVI’s eksisterende produktsortiment dækker løsninger til både private og erhverv. Det er på alle måde et 
bredt sortiment, der giver mulighed for ønsker om forskellig dimensionering, tilslutning til solceller samt 
mulighed for omfattende brugertilpasning. Selvfølgelig skal DVI følge med konkurrenternes udvikling og 
særligt stræbe efter at optimere effekt outputtet. Efter DVI’s reduktion i produktporteføljen ses denne som 
værende tilstrækkeligt til markedet. 
Delkonklusion: 
Fra ovenstående kan det sluttes at DVI skal arbejde med deres position på det nuværende marked med 
deres nuværende produkter, altså markedsindtrængning. Dette kunne gøres ved en målrettet 
markedsføring over for kunderne, denne kunne eventuelt kortlægge hvilke tilskud/fradrags muligheder der 
er ved investering i en varmepumpe. 
 

                                                           
53 Regnskabsanalyse 
54 DVI A/S Årsrapport 2014 
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Skydeskivemodellen Skydeskivemodellen anvendes til at identificere konkurrenterne inddeles, som kan inddeles i fire elementer 
indefra og ud55: 
Samme produkt til samme målgruppe 

- Sammenproduktkategori 
- Samme basale behov dækkes 
- Alle produkter 

 
 
 
 
 
 
DVI´s nærmeste konkurrenter er i den inderste del af modellen, da alternative udbyder af samme produkt 
til samme målgruppe og derved udgør den størst konkurrent56, da det må antages at forbrugeren har valgt, 
at det skal være en varmepumpe som ønskes installeret som varmekilde. I dette element findes et stort 
antal udbydere af varmepumper, som f.eks. Panasonic57, Bosch, Danfoss58 osv. DVI´s markedsføring skal 
overbevise forbrugeren om at vælge DVI´s unikke egenskaber i kampen om markedsandele. I den uden 
omlæggende cirkel med sammen produktkategori, findes de alternative varmekilde, som blandt andet 
oliefyr, pille fyr, el radiator, brændeovne59, hvor den økonomiske investering er mindre på den korte bane 
og derved lettere at få finansieret. Til gengæld vil investeringen på en varmepumpe alt andet lige være 
mere fordelagtig på den lange bane60. 
Den tredje cirkel dækker de samme basale behov dækkes hos forbrugeren, ved at flytte til en anden bolig, 
hvor forbrugeren ikke har indflydelse på, hvor opvarmning af boligen kommer fra og derved ikke behøver at 
bekymre sig om fremtidige investeringer af varmeanlæg. Den yderste cirkel af skydeskivemodellen 
omhandler alle produkter, som er til rådighed og derved vil konkurrerer om forbrugerens likvide midler. 
DVI befinder sig både i den inderste cirkel og den anden cirkel i skydeskivemodellen, da DVI skal konkurrere 
med udbyderne af varmepumper og de alternative muligheder for opvarmning af boligen, da det 
forudsættes at de forbrugere, som bor i hus gerne vil blive boende og ønsker opvarmning af deres 
eksisterende bolig. Dette vil blive analyseret yderligere i Porters Five Forces, hvor de konkurrencemæssige 
påvirkninger analyseres for DVI. 
                                                           
55 Lehmann, Donald R. & Russel S. Winer Analysis for Marketing Planning 2008 Forlag: Mcgraw-hill Education. 
56 http://waterheaters.eu/da/%C3%B8jeblikkelige-vandvarmere/1-gennemstr%C3%B8mningsvandvarmere-kospel-ppe2-elektronisk-lcd-91215-kw.html 
57 http://www.varmepumpesalg.dk 
58 www.vvs-eksperten.dk 
59 www.vvs-eksperten.dk 
60 JacobJensen%20varmepumpedag.pdf 

Figur 12 kilde:  Lehmann, Donald R. & Russel S. Winer Analysis for Marketing Planning 2008 
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SWOT 
Formålet med SWOT’en er at virke som samlende model for de interne og eksterne analysers resultater. 
Her skabes et overblik over de styrker og svagheder som beskriver de interne forhold og de muligheder og 
trusler som beskriver virksomhedens eksterne forhold. 
Interne situation 
Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses) 
1. Stærk likviditet 
2. Bredt sortiment 
3. Differentieret produkter 
4. Pris reguleringer 
5. Teknologisk og økonomisk støtte fra 
moderselskab. 
6. Velkendt teknologi 
7. Mindre forurening 
8. Årlige besparelser ved udskiftning til 
varmepumpe. 
9. Udviklet og produceret i DK 
 

1. Egenkapitalens forrentning. 
2. Manglende kendskab til DVI. 
3. Manglende markedsføring/fokus 
4. Faldende afkastningsgrad og overskudsgrad. 

Eksterne situation 
Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats) 
1. Politisk opbakning 
2. Leasing / Finansieringsløsning. 
3. Vækst potentiale 
4. Stort potentiel kundegruppe 
5. Offentlige tilskud samt fradrags muligheder 
 

1. Konkurrenter 
2. Faldende oliepriser og stigende elektricitet priser 
3. Teknologisk udvikling 
4. Andre varmekilder 
5. Skærpet lovgivning omkring varmepumper.  
(Krav om ydeevne før lovlig i DK) 

 
Stærke sider 
DVI har en meget stærk likviditet og dette skyldes HEF´s investering på 15 millioner i virksomheden. På den 
måde er der dermed skabt et solidt kapitalgrundlag for DVI som der skal til for, at ruste virksomhedens 
organisation til en kraftig fremtidig vækst. 
DVI har en høj likviditetsgrad og har dermed ingen problemer med at indfri eventuel kortfristede gæld. DVI 
har også en høj soliditetsgrad, som beskrevet i regnskabsanalysen. Den høje soliditetsgrad, som er et udtryk 
for, at DVI i høj grad ikke er finansieret af fremmed kapital, gør DVI robuste over for banken og 
kreditinstitutter da de i høj grad ikke er afhængige af dem. Endvidere er den høje soliditetsgrad også et 
udtryk for, at DVI er solidt forberedt over for fremgang i varmepumpe salget. 
HEF har den økonomiske styrke og samtidig de kontakter til markedet der gør, at DVI fremover, fortsat kan 
være markedsledende på teknologi.  Samtidig er HEF en stærk partner økonomisk til DVI der betyder, at 
deres produkter kan nå en betydelig større udbredelse samt mulighed for produktudvidelse. DVI er efter 
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investeringen fra HEF en betydeligere stærkere virksomhed, der kan styrke såvel udviklingen af 
varmepumpesystemer som salget og udbredelsen af den CO2- og energivenlige varmekilde. 
DVI har mange forskellige produkter til ethvert behov og fører et bredt udvalg af bolig- og 
erhvervsløsninger. Ved at DVI har et bredt sortiment er de i stand til at tilpasse produktet til det enkelte 
behov. 
På grund af statens nye lovmæssige krav vedrørende varmepumper har DVI været nødsaget til at forbedre 
deres produkter og investere i nye, bedre og dyrere komponenter til varmepumperne. Derudover er DVI 
begyndt at producere i moduler, så varmepumpen og akkumuleringstanke produceres separat, og 
efterfølgende kan sammensættes med forskellig kapacitet, tankstørrelse, etc. DVI har mange 
differentierede produkter som nemt kan tilpasses den enkelte kundes behov. DVI har mulighed for at 
tilpasse varmepumpen fordi, at de selv producerer mange af delene. 
DVI er velkendt for deres teknologi og udvikling af deres produkter for hele tiden at være med i udviklingen 
i varmepumper. Udvikling inden for varmepumper er stigende idet der hele tiden bliver lavet forbedringer 
på produkterne i forhold til ydeevne, støjsvag og ikke mindst design. DVI udvikler og producerer deres 
produkter i Danmark, hvilket kan være en fordel for deres produkter på det danske marked. Mange kunder 
kan have præferencer ved at ville købe et dansk produceret produkt pga. supporten der efterfølgende kan 
være behov for og kvaliteten. Danmark bliver forbundet med høj kvalitet og dermed kvalitetsprodukter. 
Svage sider 
DVI har ikke formodet at forrente egenkapitalens forrentning som ses af den faldende procent. I År 2013 
faldt egenkapitalens forrentning voldsomt. Procentsatsen udtrykker hvor meget ejernes formue i 
virksomheden bliver forrentet med. DVI har de seneste år brugt flere omkostninger på at produktudvikle 
end tidligere. Samtidig har de reduceret deres produkt sortiment hvilket kan betyde, at DVI dermed også 
har mistet nogle kunder. Den faldende afkastningsgrad samt overskudsgrad viser også, at DVI har haft 
nogle svære år. 
Lønomkostningerne i dansk produktion er relativt store, og en vigtig parameter i konkurrencevurderingen. 
Det er en løbende udfordring at øge produktiviteten og dermed holde lønudgifterne nede. I forhold til det 
nære udland vurderes det danske lønniveau at være så højt, at en udlægning af produktionen kan betale 
sig. Dette skal vurderes på baggrund af en konkret risikovurdering omkring fastholdelse af nuværende 
produkt kvalitet. 
Den manglende fokus på varmepumper i Danmark gør det også svært for salget af varmepumper. Der er 
ikke nok fokus på varmepumper og besparelsen man kan opnår ved udskiftning af fx et oliefyr frem for en 
varmepumpe. Mange kender ikke varmepumpens funktion og tænker derfor ikke på dette som et 
alternativt til en varmekilde. 
DVI er en lille virksomhed beliggende i Nibe og deres produkter er ikke særligt kendte i Danmark. 
Muligheder 
Den privatøkonomiske gevinst ved en varmepumpe kan komme langt mere i fokus, og der skal informeres 
langt mere om de klimamæssige fordele ved at vælge varmepumper. Hvis kombineret med solceller, bliver 
el-behovet til varmepumpen driftsmæssigt gratis. Der vurderes at være en stor vilje hos forbrugerne til at 
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handle klimarigtigt, særligt, når dette over nogle år også indebærer en privatøkonomisk besparelse. Denne 
mulighed ved varmepumper er blot ikke særlig kendt. Samtidig er der offentlige tilskud fra staten ved valg 
af varmepumpe som energi kilde, samt det årlige håndværkerfradrag. Den politiske opbakning til 
varmepumper er stor i det det fremmer statens fremtidige energi plan. Muligheden for at staten gør noget 
aktivt for at fremme salget i Danmark er stor idet Staten opnår stor gevinst af dette. Det kunne alternativt 
være flere attraktive tilskud som fremmer incitamentet for udskiftning af varmekilder hos forbrugerne. 
Alternativt kan der udbydes gode finansierings- samt leasings muligheder der gør det attraktivt og rentabelt 
for private, at investere i en varmpumpe. Markedet og vækstpotentialet er stort i Danmark, idet der stadig 
er gamle oliefyr der trænger til at blive udskiftet. Samtidig er det muligt med varmepumper i nybyggeri af 
huse. 
Myndigheders krav til kvalitet er en konstant tilskyndelse til produktforbedringer, og gør at branchen hele 
tiden udvikler sig og producerer høj kvalitet. Dermed kan danske produkter som DVI klare sig i 
konkurrencen mod internationale mærker. Samtidig er der i Danmark en række normer, som kun gælder 
her. Dette gør det vanskeligere for udenlandske mærker at komme ind på markedet idet de samme krav 
ikke nødvendigvis er gældende i konkurrenternes hjemland. 
Trusler 
Konkurrenter samt den konstante teknologiske udvikling af varmepumperne er en stor trussel for salget af 
varmepumper i Danmark. Der er mange udbyder og den konstante udvikling i varmpumperne gør det ene 
produkt efter det andet meget mere attraktivt end det forrige. Det betyder, at det er et marked hvor 
teknologien går hurtigt. Derfor er det vigtigt, at DVI sørger for at produktudvikle netop for hele tiden, at 
være en interessant udbyder af varmepumper. 
De Faldende oliepriser og stigende elektricitet priser fremmer heller ikke salget af varmepumper. Ved de 
lave oliepriser, ses det at oliefyr stadig bliver købt som varmekilder. De stigende el priser bevirker, at andre 
varmekilder også foretrækkes frem for varmepumper ved forbrugerne. 
Der sælges mange varmepumper af tvivlsom kvalitet fra ikke professionelle forhandlere (supermarkeder, 
byggemarkeder, net sider etc.). Det drejer sig typisk om luft-luft varmepumper, der ofte er af dårlig kvalitet 
og med en meget kort levetid. Desuden afhænger en varmepumpes effekt i høj grad af den rette 
installation, hvilket sjældent vil ske ved varmepumper solgt ad disse kilder. Varmepumper solgt på denne 
måde vil typisk heller ikke have serviceaftaler tilknyttet. Forbrugernes dårlige erfaringer med disse 
produkter kan spille over på resten af branchen og således give varmepumper et generelt dårligt ry.61 
En vækst i branchen afhænger også af om forbrugerne har adgang til den rette finansiering. I den 
henseende vurderer flere aktører, at tilskuddet til udskiftning af oliefyr ikke har været stort nok til at spille 
en rolle. Selvom en investering i et varmepumpesystem kan tilbagebetales over en overskuelig årrække, har 
mange boligejere pga. usikkerheden på boligmarkedet og den negative prisudvikling ikke adgang til den 
lånefinansiering, der kræves til investeringen. 62Dette kan særligt være udtalt i områder, der netop ikke er 
dækket af fjernvarmenettet, og hvor varmepumper således ville være en relevant opvarmningsløsning. 

                                                           
61 danskerne-bliver-snydt-af-billige-varmepumper-111809 
62 http://politiken.dk/oekonomi/bolig/ECE2964035/finanstilsyn-vil-goere-det-nemmere-at-laane-penge-i-udkantsdanmark/  
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Desuden har en del husejere over en vis alder ofte en anden tidshorisont end yngre, og kan være 
tilbageholdende, selvom investeringen kan være hentet ind efter bare 5-6 år. 

TOWS  
En TOWS matrix er en model til at skabe overblik over hvilke styrker/muligheder DVI kan udnytte i en 
strategi og hvilke svagheder/trusler DVI kan mildne for at sikre vækst. 

 

Interne forhold 
Stærke sider (S) 
1. Stærk likviditet 
2. Bredt sortiment 
3. Differentieret produkter 
4. Pris reguleringer 
5. Teknologisk og økonomisk 
støtte fra moderselskab. 
6. Velkendt teknologi 

Svage sider (W) 
1. Egenkapitalens forrentning. 
2.Manglende kendskab til DVI. 
3. Manglende markedsføring. 
 

Eks
tern

e fo
rho

ld 

Muligheder (O) 
1. Politisk opbakning 
2. Leasing / 
Finansieringsløsning. 
3. Vækst potentiale 
4. Stor potential 
kundegruppe 
5. Offentlige tilskud samt 
fradrags muligheder 
6. Markedsføring 

(SO) Strategiske tiltag 
1. Finansieringsløsninger 
2. Prisoptimering 
3. Leasing 
 

(WO) Strategiske tiltag 
1. Optimere markedsføring 2. Helt nye markeder 

Trusler (T) 
1. Konkurrenter 
2. Faldende oliepriser og 
stigende elektricitet priser 
3. Teknologisk udvikling 
4. Andre varmekilder 

(ST) Strategiske tiltag 
1. Produktudvikling/ 
optimering 
 

(WT) Strategiske tiltag 
1. Markedsføring omkring 
fordele ved varmepumpe 
kontra andre varmekilder 
 

 
Styrker – Muligheder: Hvordan kan DVI forfølge de muligheder som passer til styrkerne? 
De strategiske tiltag DVI kan lave for at forfølge de muligheder som passer med deres styrker kan være 
prisoptimering på deres produkter. Ved selv at producere deres produkter, er det nemmere for DVI, at 
prisjustere deres sortiment. På den måde kan de gøre sig selv langt mere konkurrence dygtige end deres 
konkurrenter, som ikke har de samme muligheder for prisoptimering fordi de køber deres produkter af 
producenter i udlandet. 
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Samtidig kan DVI tilbyde deres kunder finansieringsmuligheder som gør det attraktivt for forbrugerne at 
købe en varmepumpe. Undersøgelser viser, at forbrugerne bliver skræmte over den lange betalingstid der 
er ved køb af varmepumper. DVI kan lave en form for forbrugslån til køb af varmepumpe med en relativ 
kort tilbagebetalingstid. På den måde kan det tiltrække flere interesserede købere, idet det er muligt for 
dem at købe en varmepumpe uden, at skulle betale et stort beløb på én gang. De hustande der ikke har 
mulighed for at forhøje deres realkreditlån til køb af en varmepumpe, ville dette også være interessant for 
dem. 
Et andet alternativ kan være en leasings model, således at forbrugerne igen ikke skal betale et stort beløb 
ved installering af en varmepumpe. På denne måde kan de betale et fast beløb hvert måned og samtidig 
spare på varme regningen. En varmepumpe løsning kan være en økonomisk stor mundfuld for mange. 
Derfor er Varmepumpe Leasing en økonomisk god løsning til dem, der ikke ønsker at binde deres penge i en 
stor varmeløsning og samtidig vil have maksimal økonomisk tryghed. 
Svagheder – Muligheder: Hvordan kan DVI mildne deres svagheder ved at udnytte muligheder? 
Der skal optimeres på markedsføring vedrørende varmepumper. DVI skal fremover være bedre til at 
markedsføre sig. DVI er en lille virksomhed som ligger i Nibe med få men stabile kunder. Får at optimere 
deres kundeantal er de nødt til at have fokus på markedsføring af deres virksomhed. Hvis markedet for 
varmepumper, som alle spår, kommer til at væksten de næste par år er DVI nødt til, at skabe fokus på deres 
virksomhed så mange ville vælge dem. 
Styrker – Trusler: Hvordan kan DVI modarbejde truslerne ved hjælp af deres styrker? 
For hele tiden at være konkurrence dygtig i forhold til DVI´s konkurrenter er DVI nødt til hele tiden at 
produktudvikle deres produkter. DVI er nødt til, at sikre sig at de altid er med på den nyeste teknologi inden 
for varmepumper og dermed overholde statens gælde lovkrav vedrørende varmepumper. Varmepumpe 
markedet er et marked i stor udvikling idet der hele tiden komme nye og forbedrede produkter. DVI skal 
sikre sig, altid at være med i denne udvikling således, at de altid vil være et godt valg inden for 
varmepumpe branchen. 
Svagheder – Trusler: Hvordan kan DVI sikre sig, at deres svagheder ikke gør dem mere følsomme over for 
trusler? 
Varmepumpe markedet har behov for mere opmærksomhed eller fokus. Mange er ikke klar over, hvad en 
varmepumpe kan og forbinder ikke en varmepumpe som en opvarmnings mulighed. Der skal føres en 
kampagne hvor fordelene ved en varmepumpe bliver klart defineret. Relevante købere skal gøres 
opmærksomme på fordele ved køb af en varmepumpe kontra andre varmekilder. 
Afgrænsning 
Af de opstillede handlemuligheder afgrænses, således det videre fokus ligger på DVI`s muligheder for 
prisoptimering på det nuværende marked. 
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Kvantitativ analyse 
Det følgende afsnit vil søge at besvare spørgsmålet angående, hvilke faktorer der statistisk har indflydelse 
på salget af varmepumper i Danmark, ved hjælp af multipel regressionsanalyse63, de forklarende variable 
bliver opstillet på baggrund af de eksterne forhold fra den strategiske analyse. Ved denne analyse form vil 
det være muligt at identificere og eliminere ikke signifikante variable og modellens forklaringskraft kan 
optimeres. Analysen vil følger nedenstående metodik. 

1. Opstilling af teoretisk model samt forudsætninger 
2. Beskrivelse samt kodning af data 
3. Analyse, samt evt. reduktion 
4. Kontrol af forudsætninger 
5. Konklusion 

Model og forudsætninger 
Den teoretiske model, med k antal forklarende variable er opstillet herunder. 

= + + + ⋯ + +  
Hvor y er den afhængige variable, i dette tilfælde antallet af ejendomme med varmepumpe som 
opvarmningskilde. Variablerne x1, x2,…., xk er de forklarende variable, β værdierne er deres 
hældningskoefficienter og ε er fejlledende. 
 
Regressionsanalysen kræver følgende forudsætninger opfyldt. 

1.  ~ Normalfordelt 
2. ( ) = 0, dvs. ( ) = + + + ⋯ +  

Denne forudsætning opstilles for at sikre at fejlledende = 0 og den sammenhæng modellen 
beskriver er lineær. 

3. Variation af fejlled er konstant. 
4. Fravær af autokorrelation. 
5. Ingen perfekt korrelation mellem to forklarende variable. 

 
Beskrivelse samt kodning af data 
Afhængig variabel(VP_vækst): 
Antal varmepumper i beboelsesejendomme(Varmepumpe), data til den afhængige variabel er til rådighed 
fra Danmark Statistik64, BOL105. Denne er dog kun opgjort for varmepumper tilbage til 2010, der findes 
data fra før 2010 i på Danmarks Statistiks hjemmeside65. Begge datasæt er karakteriseret ved deres 
oprindelse fra BBR registeret og opgøres pr. 1. januar hvert år. Den årlige vækst af varmepumper beregnes 
ved at trække forgående fra år fra det ønskede, derved fås tilvæksten. 
 

                                                           
63 Statistics for Management and Economics, Keller, Side 687 
64 http://www.statistikbanken.dk/ 
65http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/boligforhold/varmeinstallation  
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Beskrivende variable: 
Energisparerordningen(P_ESO) 
Ordningen er en lovbestemt66 optimering af energisparerindsatsen, bl.a. rettet mod energiselskaberne. 
Hovedpunkterne i loven er skitseret herunder: 

 Oprettelse af Center for Energibesparelse, der skal varetage generelle opgaver vedr. kampagner, 
vidensformidling, markedspåvirkning mv. på tværs af energiformer og sektorer bortset fra 
transport. 

 Etablering af Energisparerrådet, som skal bistå med at forbedre den samlede koordinering af 
energisparerindsatsen. 

 Styrkelse af myndighedsopgaverne i forbindelse med energibesparelser 
 Tilrettelæggelse af energisparerindsatsen, så den understøtter den konkrete realisering af 

energibesparelser67 
Variablen og kodes som en dummyvariabel hvor 0 = periode før loven og 1 = periode hvori loven er 
iværksat, Loven er vedtaget 27. december 2009, betragtes gældende fra 2010. 
Datatype: nominal. 
Håndværkerfradrag(P_HF) 
Et politisk virkemiddel, indført første gang 1. juni 2011 og nu inkl. 201768, der fradragsberettiger arbejdsløn 
for håndværkerarbejde udført i hjemmet. Formålet med fradraget har ændret sig over tid og har nu en grøn 
profil, ligeledes har fradragsbeløbet også varieret over tid. Variablen kodes efter samme metodik som 
Energisparerordningen, hvor 0 = år uden fradrag og 1 = år med fradrag, 2011 betragtes som med fradrag. 
Datatype: nominal. 
Energipriser 
Som beskrevet i PESTEL analysen forventes de forskellige energipriser, samt stabiliteten i deres prisniveau, 
at have en betydning for markedets udvikling. De pågældende variable navngives: elektricitet(EL), flydende 
brændsel(OLIE), naturgas(NGAS) og fast brændsel(FAST). 
For naturgas er der kun data fra 2009 til 2016 til rådighed. En Pearson korrelationsanalyse69 viser en lineær 
sammenhæng, mellem naturgas og gas prisen for 2009 til 2015, på 1,070 med et tosidet signifikansniveau på 
0,0171. Det indikerer en nærmest perfekt lighed mellem de to serier af indekspriser. Med antagelse om at 
dette forhold også var gældende før 2009, bruges den almindelige gaspris som indikator for perioden før 
2009. 
For at måle stabiliteten beregnes variansen for de enkelte år, på bagrund af månedspriserne, dette for at 
identificere prisernes variation i løbet af året. Da vi har at gøre med historiske data, dækkende hele 
populations varians72, benyttes nedenstående formel. 

 =  = ∑ ( − )  
Som det ses fra formelen udregnes og summeres variation mellem observation og gennemsnit. De fire 
variable for tilføjet ”_VAR” for at indikere beregnet varians. 
                                                           
66 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129379  
67 http://www.ens.dk/info/lovstof/gaeldende-love/energibesparelser  
68 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018  
69 Statistics for Management and Economics, Keller, Side 132 
70 Måles i skala hvor 1 til 0, hvor 1 angiver perfekt sammenhæng og 0 ingen sammenhæng. 
71 Bilag 6, for beregninger og data. 
72 Statistics for Management and Economics, Keller, Side 105 
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Ud over varians beregnes også et årsgennemsnit for prisniveauet, de fire variable for tilføjet ”_Y” for at 
indikere beregnet årsgennemsnit. 
Datakilde Danmarksstatistik, PRIS111. Datatype: interval. 
Boligejernes friværdi(FRIVÆRDI) 
Som antaget i PESTEL analysen forventes en høj friværdi at motivere boligejeren til at gennemfører 
energibesparende forbedringer. Det rådige data løber kun fra 2004 til 2014. 
Datakilde Danmarksstatistik, EJERFOF2. Datatype: interval. 
Boligkøbs renten(RENTE) 
En anden faktor fra PESTEL analysen der medtages som forklarende variable er boligkøbsrenten. 
Datakilde Danmarksstatistik, MPK18. Datatype: interval. 
 
Det komplette datasæt er vedlagt som Bilag 8. 
 
Analyse, samt reduktion af model 
I analysen vil den justerede determinationskoefficient, R2 justeret, benyttes til at beskrive modellens 
forklaringskraft, argumentet for dette er at den i modsætning til den normale determinationskoefficient, 
R2, tager højde for det benyttede antal frihedsgrader73. I det tilfælde at modellen reduceres til én 
forklarende variabel, benyttes u justerede R2. 
 
Som grundlag for model reduktion foretages der t-test74 af de enkelte koefficienter, overordnet testes der 
for om der eksistere et lineært forhold mellem den forklarende og afhængige variabel, ved følgende 
hypoteser: 

:  = 0 
:  ≠ 0 

 
Ved en p værdi ≤ 0,05 antages der at være en lineær sammenhæng og H0 kan forkastes. 
 
Indledende foretages en Pearson korrelationsanalyse75, hvor den lineær sammenhæng mellem alle de 
beskrivende samt den afhængige variabel. Dette for at identificere, hvilke variable der har en signifikant 
sammenhæng med den afhængige, disse benyttes som forklarende variable i start modellen. Analysen giver 
følgende variable til initial modellen: P_ESO, P_HF, RENTE, EL_Y, OLIE_Y og FAST_Y76. Nedenstående skema 
angiver reduktionsprocessen, samt resultat. 

                                                           
73 Statistics for Management and Economics, Keller, Side 692 
74 Statistics for Management and Economics, Keller, Side 696 
75 Statistics for Management and Economics, Keller, Side 132 
76 Bilag 7 



39 
Gruppe 1 – Jesper Bjørn, Thomas H. Nielsen & Jane Bonderup Vejleder Poul Bjerregaard 

 Figur 13 Kilde: Bilag 9, Egne beregninger i SPSS. 
Som det fremgår ovenfor reduceres modellen til kun at have en forklarende variabel, på baggrund af den 
sidste beregning i Bilag 9 kan følgende model opstilles: 

æ = −28.823,48 + 349,16 ∗ _  
Modellen har en meget høj forklaringsgrad da determinationskoefficienten er 0,915. Ovenstående angiver 
at en prisstigning på fastbrændsel har en positiv effekt på tilvæksten af varmepumper i 
beboelsesejendomme. 
Kontrol af forudsætninger 

 ~ Normalfordelt, de standardiserede residualer er vist i histogram herunder, resultatet er ikke helt 
perfekt men forudsætningen ses som værende opfyldt, særligt af hensyn til den relativt lille 
populationsstørrelse. 

 Figur 14 Bilag 9 
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( ) = 0, dvs. ( ) = + + + ⋯ +  
Denne forudsætning opstilles for at sikre at fejlledende = 0 og den sammenhæng modellen beskriver er 
lineær. Som det ses herunder er der kun en tilnærmelsesvis lineær sammenhæng, igen tilskrives resultatet 
det få antal observationer. Der ses også svagt tegn på autokorrelation. 
 

 Figur 15 Bilag 9 
Variation af fejlled er konstant, som det ses i plottet nedenfor er spredningen næsten ligeligt opdelt 
omkring 0, det kunne dog tyde på at særligt væksten de seneste år er med til at skævvride modellen. 

 Figur 16 Kilde: Bilag 9 
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Ingen perfekt korrelation mellem to forklarende variable, ikke relevant da kun en forklarende variabel. 
Delkonklusion 
Noget overraskende identificeres kun en signifikant forklarende variabel. Rent statistisk er der opstillet en 
stærk model, med stor forklaringskraft. Et relativt lille antal observationer anses problematisk, det samme 
gør den lidt svage opfyldelse af modelforudsætninger. 
Yderligere er det svært, ud fra en kausal tankegang, at acceptere at prisniveauet for fastbrændsel alene skal 
styre varmepumpe væksten. En delvis virkning kunne forventes, da varmepumper og fastbrændsel 
(biomasse) er de eneste bæredygtige uafhængige varmekilder, et naturgasfyr kræver opkobling til ekstern 
gasledning. Et fastbrændselsfyr er generelt billigere end en varmepumpe, til gengæld skal der ikke fyldes 
brændsel på en varmepumpe. I forhold til dette kan en favorisering af varmepumpe over fastbrændselsfyr, 
når driftsomkostninger ved fastbrændsel stiger, godt accepters. 
For at øge styrken af modellen vil der skulle, identificeres og opstilles flere forklarende variable og øge 
antallet af observationer. Et ønske til forklarende variable kunne være udviklingen i anskaffelses pris over 
tid, forbrugernes miljøbevidsthed samt en yderligere opdeling af de politiske faktorer. 

Prisoptimering 
For at lave en prisoptimeringen er det en forudsætning at kende markedsformen, da det er essentielt at 
kende konkurrenceforholdene. Efter analysen af markedsformen vil prisoptimering og priselastisitet blive 
behandlet og sluttes af med subsidier. 
Markedsform  
Inden det er muligt at lave prisfastsættelse eller prisdannelse, er det vigtigt at vide, hvilken markedsform 
der opereres under. Dette gøres ved, at inddele markedet efter to kriterier: 
- Forbrugerens præference over for varen og/eller over for udbyderen. 
- Antallet af udbydere der opererer på markedet77. 
Markedsformen er afhængig af hvilke præferencer der er i markedet. Dette opdeles i det homogene og 
præferenceløse marked eller det heterogene marked er kendetegnet ved præference overfor 
differentierede goder/produkter. 
Markedsformen fastsættes efter antal udbydere på markedet. Markedsformen bestemmes på den ene side 
af, hvor mange udbydere der er af produktet/godet og på den anden side om det befinder sig i et 
homogent eller i et heterogent marked. 

                                                           
77Lynggaard, Peter: Driftsøkonomi, 7. Udg. Djøf forlag, 2008. S.260  
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Figur 17   Markedsform  kilde:  Biede, Hans Jørgen m.fl.: Mikroøkonomi – videregående uddannelser 2 udg. Hans Reitzels Forlag. København 2011, side 82 
Varmepumpebranchen må alt andet lige befinde sig på det heterogene marked, for enhver varmepumpe 
producent har dens egne særlige karakteristika ved eksempelvis udformning, features og ydelse, samt 
brands navn. 
Monopolistisk konkurrence forekommer, når på et heterogent marked med mange udbydere, som tilbyder 
produkter/goder der kan erstatte hinanden. Varmepumper må betragtes, som en differentieret vare, hvor 
køberne har præference. Monopolistisk konkurrence er kendetegnet ved de ikke perfekte 
substitutionsmuligheder, hvilket betyder at den enkelte producent kan øge sin afsætning ved at sænke 
prisen. Dette bevirker at der er tale om en faldende afsætningskurve, som har en mindre 
hældningskoefficient end ved monopol. Under monopolistisk konkurrence er adgangsbarriererne lave, 
blandt andet pga. der er lave omkostninger ved at etableres sig i markedet. Det vil være en tilstrømning af 
virksomheder i markedet så længe der er et overnormalt overskud. Den frie etableringsret betyder, at der 
på langt sigt ikke vil være et overnormalt overskud i varmepumpebranchen78 og derved vil interessen for 
nye varmepumpeleverandører være relativt faldene. 
Varmepumpebranchen er et marked, hvor prisudviklingen i høj grad styres af de frie markedsmekanismer, 
og hvor prisen i høj grad bliver fastsat på baggrund af udbud og efterspørgsel79, dertil kommer 
installatørernes rådgivning af muligheder for valg af varmepumper/varmekilder til forbrugeren. 
Leverandørerne af varmepumperne henvender sig til det samme publikum, nemlig dem som skal udskifte 
eller etablere nye varmekilder til deres bolig. Der vil komme flere nye udbydere af varmepumper, så længe 
der er en god profit ved at sælge og installere varmepumper. 
Sammenfatning 
Det vurderes at DVI befinder os i monolitisk konkurrence, da der er mange udbydere på markedet, og der 
næres præference pga. de unikke features som DVI’s varme pumpe har, som eks. Indbygget cirkulation 
vandvarmer. Når der er tale om monopolitisk konkurrence, er det kendetegnende at der er en faldende 
afsætningskurve, som dog er fladere end ved monopol. Dette er væsentlig viden, da det danner grundlag 
for prisdannelsen på varmepumpemarkedet. 
                                                           
78 Biede, Hans Jørgen m.fl.: Mikroøkonomi – videregående uddannelser 2 udg. Hans Reitzels Forlag. København 2011, side 105 
79 Lynggaard, Peter: Driftsøkonomi, 7. Udg. Djøf forlag, 2008. S.260 
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Optimering I dette afsnit vil prisoptimering af DVI’s varmepumper blive behandlet ud fra fiktive forudsætninger, pga. 
manglende oplysninger omkring antal handlede varmepumper i DVI’s regnskab. Forudsætningerne vil blive 
defineret ud fra fiktive værdier, så det er muligt for DVI at indsætte de korrekte værdier. Med fastsættelse 
af værdier for DVI’s varmepumpe er det muligt at beregne den optimale pris og mængde ud fra DVI 
opererer under monopolistisk konkurrence med en faldende afsætningsfunktion fra venstre mod højre. 
Metoden som anvendes i projektet er grænsemetoden til fastsættelse af den optimale pris og mængde80. 
Dette gøres der, hvor grænseomsætningen GROMS og grænseomkostningen GROMK skærer hinanden, 
som det fremgår figur 9. 
Det forudsættes at DVI har en markedsandel på 20% af varmepumpemarkedet og fra Porters Five forces 
vides det at der er solgt ca. 5.000 stk. varmepumpeanlæg om året i Danmark. Det svarer til DVI har solgt 
1.000 stk. varmepumper om året. Det oplyses at engrosprisen for en varmepumpe er kr. 44.60081. Det 
forudsættes at DVI har en avance på 100% i forhold til engrosprisen. Det vil sige at DVI’s gromk for at 
producere en varmepumpe er kr. 22.300. DVI har fået lavet en markedsanalyse, som viser at, hvis DVI 
reducerer engrosprisen til kr. 40.000 vil de kunne afsætte 1.250 stk. i stedet for 1.000 stk. 
Prisafsætningsfunktion 
Det er nu muligt at lave en prisoptimering af DVI’s varmepumper, når der er givet to koordinater for en ret 
linje, da det er muligt at definere hældningskoefficienten og skæring med y-aksen og derved er det muligt 
at finde funktionen for afsætningsfunktionen. I beregningerne tages der forbehold for afrunding af 
decimaler. 

(1000; 44600) 
(1250; 40000) 

Funktionen for prisafsætningsfunktionen. 
= +  

Formelen for beregning af hældningskoefficienten: 
= −

−  

= 40000 − 44600
1250 − 1000 = −18,4 

Formelen for skæring af y-aksen med et kendt koordinat: 
= −  

= 44600— 18,4 1000 = 63000 

                                                           
80 Lynggaard, Peter: Driftsøkonomi, 7. Udg. Djøf forlag, 2008. S298 
81 Bilag PDF - Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe-udrulning  
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Hældningskoefficienten og skæringen med y-aksen er nu beregnet, så kan oplysningerne anvendes til at 
lave prisafsætningsfunktionen, som er en ret linje. 

= ∗ +  
= −18,4 + 63000 

Derudover beregnes grænseomsætningen ved at differentiere prisafsætningsfunktionen og finder frem til, 
at hældningskoefficienten er dobbelt så stor, som prisafsætningsfunktionen. 

36,8 + 63000 
For at finde den optimale mængde og pris sættes grænseomsætningen lig med grænseomkostningerne. I 
denne beregning er gromk for DVI’s varmepumpe fastsat til kr. 22300,-. 

=  
−36,8 + 63000 = 22300 
−36,8 = 22300 − 63000 

36,8 = 40700 
= 1106 . 

= −18,4 ∗ 1106 + 63000 
= −20350 + 63000 

= 42650 . 
Optimum for DVI er der hvor DVI har den optimale indtjening i forhold til pris og mængde. 

(1106; 42650) 
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Figur for prisoptimering 
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Figur 18 Prisafsætningsfunktion udarbejdet af gruppen. 
Beregning af optimalt dækningsbidrag 
Omsætning  42650 ∗ 1106    47.170.900kr. 
Variable omkostninger 22300 ∗ 1106    24.663.800kr. 
Dækningsbidrag     22.507.100kr. 
Priselasticitet 
Priselasticiteten er et udtryk for størrelsen af efterspørgslen. Jo højere efterspørgsel, jo større elasticitet. 
Priselasticitet er defineret som den procentvise ændring i den efterspurgte mængde, der forårsages af en 
prisændring på 1 %. Priselasticitetens angives som numerisk værdi. 
Fortegnet fortæller, om afsætningen ændrer sig i samme retning som prisen, altså stigende pris giver 
stigende afsætning og dermed giver positivt fortegn, eller som det er i de fleste tilfælde, at de har 
modsatrettet effekt; altså stigende pris giver faldene afsætning og dermed negativt fortegn. 
Er priselasticitet større end 1 er efterspørgslen elastisk, er priselasticiteten lig nul er elasticiteten neutral. 
Hvis elasticiteten er mindre end 1 er efterspørgslen u elastisk. 
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Figur 19 Priselasticitet set over efterspørgselskurvens forløb. 

= ( − ) 

= 42650
42650 − 63000 = −2,096 

Ep på 2,096 betyder, at hvis prisen ændres med 1 % falder efterspørgslen med 2,096 %. Dvs. at DVI’s 
varmepumper er priselastik. 
Til kontrol af ovenstående beregninger kan monopolprisformlen anvendes til at påvise at den beregnede 
pris er optimal. 

= − 1 
 

= 22300 ∗ 2,096
2,096 − 1 

= 42650 
Prisdannelse ved subsidier 
Som beskrevet i Porter Five Forces giver staten tilskud til udskiftningen af olie og gasfyr til varmepumper. 
Statens bruger subsidier, fordi det samfundsmæssigt ønskværdigt at øge antallet af varmepumper og 
derved ønsker at støtte branchen. Statens subsidier82 til udskiftning af varmepumper er afhængig af alder 
på ejendommen og fyret, så det er individuelt og på den baggrund anvendes minimum tilskuddet på kr. 
8400,- i beregningerne for virkningen af et styktilskud til producenterne for varmepumper. 

                                                           
82 Mikroøkonomi, 2. udg. Hans J. Biede, Henrik Kjær og Morten Vibe-Pedersen s.138 
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I udgangssituationen er der ligevægt i markedet ved P og M, men når der ydes tilskud rykker udbudskurven 
nedad, da grænseomkostningerne hos varmepumpeproducenten falder kunstigt svarende til tilskuddet. 
Dette bevirker at prisen på varmepumper falder til Ps og salget af varmepumper stiger til Ms. 
Det nye ligevægtspunkt er den midlertidige forskel på bestallingsvilligheden/grænsenytte, der følger 
efterspørgelseskurven og de reelle grænseomkostninger langs grænseomkostningskurven. Derved påstår 
der således et dødvægtstab ved at indføre subsidier til varmepumper. 

 
Figur 20 Virkning af et styktilskud til producent. Kilde: Mikroøkonomi, 2. udg. Hans J. Biede, Henrik Kjær og Morten 
Vibe-Pedersen s.139 
Delkonklusion 
Ud fra de opsatte forudsætninger i prisoptimeringen, har DVI fået optimeret deres pris og mængde og 
derved forbedret deres dækningsbidrag. I monopolistisk konkurrence opstår der et naturligt dødvægtstab, 
da DVI producerer og leverer varmepumper i et marked, hvor forbrugeren nærer præferencer overfor DVI’s 
produkt og derved kan tage en højere pris, end hvis DVI operer på et marked med fuldkommen 
konkurrence. Prisdannelsen ved subsidier, anvendes eksplicit fra fuldkommen konkurrence til 
monopolistisk konkurrence pga. markedet for varmepumper får tilskud. 

Investering 
Der er stor forskel på varmepumpepriser alt afhængigt af, hvilken varmepumpeleverandør og hvilken 
varmepumpemodel man vælger. Ligeledes er der stor forskel på, hvad det koster at få installeret en 
varmepumpe. Det totale beløb for en luft til vand-varmepumpe kan let løbe op i en 75.000 - 100.000 kr. 
Nedenfor ses et eksempel på en prisnedbrydning af et samlet varmepumpetilbud på 94.625 kr. inkl. 
moms83. Som det fremgår af figuren, er prisen på selve varmepumpen den største udgiftspost, skarpt fulgt 
af prisen på installationen. Resten af prisen udgøres af moms. 

                                                           
83 Dansk Energi ”Nye forretningsmodeller til acceleration af varmepumpe udrulning”  
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Figur 21 Kilde: www.greenmatch.dk 
Priserne på selve varmepumpen og installationen kan variere. Det kan være meget forskelligt hvor meget 
installationen koster og det er ikke usædvanligt, at denne udgiftspost kan udgøre op til 40 % eller mere af 
den totale tilbudspris. De cirka 40 % dækker dog ikke kun over lønudgifter til installatørerne, men også de 
materialer, der bruges til at tilkoble varmepumpen. Der kan selvfølgelig også være en forskel på 
materialernes kvalitet, hvilket vil afspejle sig i prisen. Samtidig betaler man også for en ekspertise der er 
mange penge værd, hvis man vælger den rigtige leverandør. Kun en installatør der har gennemgået en 
specifik uddannelse rettet mod luft til vand-varmepumper, må installere disse. 
Selve varmepumpen vil ofte koste mellem 40.000-85.000 kr. hvilket dækker over nogle betydelige 
prisforskelle. At sammenligne selve varmepumperne er nok den sværeste del. Varmepumperne er nemlig 
forskellige, når det kommer til fx ydeevne, støjniveau og levetid. Det forudsættes at en luft/vand 
varmepumpe til et parcel hus på 150 kvm koster som før beskrevet 44.600 kr. 
Den forholdsvise store forskel på luft til vand varmepumpernes priser, kan skyldes mange forskellige 
faktorer og det er ikke altid en god ide at vælge den billigste pumpe. Man skal derimod vælge den 
varmepumpe, der passer bedst til ens individuelle opvarmningsbehov. Samtidig skal man være opmærksom 
på ydelsen på varmepumpen, SCOP-tal, støjniveau samt levetid. Hvilken varmepumpe der bedst tilsvare det 
individuelle opvarmningsbehov afhænger af flere forskellige faktorer. 
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Der tages udgangspunkt i, at en investeringspris for køb af varmepumpe i et parcelhus inkl. Montering 
koster gennemsnitlig 94.625 kr. Denne pris kan variere afhængig af hvilken model samt leverandører man 
vælger. 
I dette afsnit vil investering i en varmepumpe som udskiftning for et eksisterende oliefyr blive opstillet, 
beregnet og vurderet. Investeringsspørgsmålet vil blive analyseret og vurderet ud fra to kriterier; 
monetære og ikke-monetære. 
Under de monetære kriterier vil den økonomiske del af investeringsproblematikken blive analyseret. Først 
bliver de kommende ind- og udbetalinger vurderet, herefter estimeres kalkulationsrenten. Slutteligt 
udregnes investeringen ud fra kapitalværdimetoden84. 
Af ikke monetære forhold vil der blive undersøgt, hvordan det kan påvirke emner som konkurrenceforhold, 
markedsposition. 

 
Figur 22 - Investering og finansiering, Peter Lynggaard side 21 
Der tages udgangspunkt i et familiehus på 150 kvm som skal have udskiftet sit oliefyr med en luft/vand 
varmepumpe til kr. 94.625 kr. inkl. Montering. Ved udskiftning af et oliefyr til en luft/vand varmepumpe 
yder staten et tilskud på 13.000,0085 som tages med i beregningen. Familien antages at bruge ca. 2.580 liter 
olie årligt. 86 Med en oliepris på 7,84 kr. pr liter87 svarer det til en årlig udgift på 20.227 kr. om året. 
                                                           
84 Investering og Finansiering, Peter Lynggaard. Side 35 
85 http://shop.scanheat.dk/blog/34_energitilskud-nu.html  
86 http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ny-varme  
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Derudover vil der være en årlig service og drift udgift på oliefyret som ca. svarer til 2.800 kr. årligt. Totalt 
koster det familiehuset 23.027 kr. årligt i varme. En luft/vand varmepumpe til et parcelhus på 150 kvm 
bruger ca. 7.300 kWh om året og en kWh koster i dag 2,12 kr. Ved udskiftning af oliefyret til en luft/vand 
varmepumpe bliver familiens el forbrug forhøjet med 15.476 kr. 
Hvis man bruger el til opvarmning af boligen, er elregningen helt naturligt større end de fleste andres. Men, 
hvis boligen opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR), kan man skære toppen af elafgiften 
på den del af forbruget, der ligger over 4.000 kWh om året. 
Fra den 1. januar 2016 blev elafgift beregnet efter følgende satser, hvis man er berettiget til nedsættelse: 

 Forbrug op til 4.000 kWh/år – 88,50 øre uden moms / 110,63 øre med moms. 
 Forbrug over 4.000 kWh/år – 38,30 øre uden moms / 47,88 øre med moms (besparelse: 62,75 

øre/kWh med moms).88 
Det betyder at familien opnår en besparelse på 0,6275 øre pr. kWh på forbruget over 4.000 kWh. Det 
svarer til 3.300 kWh á 0,6275 øre = 2.071 kr. i besparelse årligt. Derudover skal der påregnes en årlig udgift 
til service og drift som ca. udgør 1.500 kr. årligt. 
Familiens årlige pris ved luft/vand varmepumpe bliver som følgende: 
7.300 kWh á 2,12 kr.  = 15.476 kr. 
Besparelse over 4.000 kWh  = - 2.071 kr. 
Årlig service og drift  =   1.500 kr. 
Total   =  14.905 kr. 
Det svarer til en besparelse på 8.122 kr. når man sammenligner med den årlige udgift til oliefyret på 23.027 
kr. 
I det kommende afsnit vil de monetære forhold blive analyseret, først i form af opstilling af investeringens 
ud- og indbetalinger dernæst vil kalkulationsrenten blive bestemt, slutteligt beregnes hvorvidt 
investeringen kan betragtes som fordelagtig, via af kapitalværdimetoden89. 
Udbetalingerne deles op i to kategorier; engangsudbetalinger og løbende udbetalinger. Hvor 
engangsudbetalinger dækker over selv investeringen i varmepumpen. Løbende udbetalinger dækker over 
de meromkostninger der vil være til driften af varmepumpe og de meromkostninger dette forårsager på 
familiens samlede elforbrug. 
Engangsudbetalinger: 

 Investering i varmepumpe. Der er mange forskellige priser afhængig af model samt ydeevne m.m. 
Jf. ovenstående beskrivelse er der foretaget en skønnet gennemsnitlig pris på 94.625 kr. 

                                                                                                                                                                                                 
87 https://www.fyringsolie.dk/?gclid=CNamgvnRyswCFcSRGwoduZgLeQ  
88 https://www.dongenergy.dk/privat/energitips-og-tilskud/tilskud-til-energiforbedringer/Reduceret-elafgift  
89 Investering og Finansiering, Peter Lynggaard. Side 35 
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 Ved udskiftning af et oliefyr til fordel for en varmepumpe yder staten et gennemsnitlig tilskud på 
13.000 kr. 

Løbende udbetalinger: 
 Investeringen i varmepumpen koster hvert år et forhøjet elforbrug på 7.300 KWh med en elpris på 

ca. 2,12 kr. Det svarer til en ekstra el udgift på 15.476 kr. om året. 
 Drift og vedligehold på varmepumpen udgør 1.500,00 kr. årligt. 

Indbetalinger: 
 Besparelsen ved et elforbrug over 4.000 KWh svarer i ovenstående eksempel til kr. 2.071 kr. årligt. 
 Familien sparer udgiften til 2.580 liter olie om året á en liter pris på 7,84 svarede til 20.227 kr. årligt. 
 Familien sparer 2.800 kr. årligt i drift og vedligehold af oliefyret. 

Således kan den samlede indbetaling beregnes til: 
Udgifter til olie 2.580 liter á 7,84 -20.227,00 
Udgiften til drift og vedligehold   -2.800,00 
Ekstra el forbrug 7.300 KWh   15.476,00 
Drift og vedligehold på varmepumpe    1.500,00 
Fradrag ved forbrug over 4.000 KWH   -2.071,00 
Total indbetaling    -8.122,00 
For at beregne om investeringen er fordelagtigt skal der udover ind- og udbetalingsstrømmene også bruges 
en kalkulationsrente. Kalkulationsrenten består af tre elementer; realrenten, inflationstillæg og 
risikotillæg90. Realrenten er bestemt som den gennemsnitlige udlånsrente til boliglån fra pengeinstitutterne 
der pt ligger på 3,7%. Denne rente er brugt idet man oftest tager et lån i en boligs friværdi for, at investere i 
en boligforbedring i dette tilfælde i form af en varmepumpe. Inflationstillægget kan der ses bort fra da der 
regnes med faste priser, uden reguleringer. Risikotillægget baseres på den risiko der er får bolig ejere til at 
gennemfører investeringen. Risikoen i dette tilfælde vil for boligejerne være elpriserne. Jf. figur 4 på side 9 
kan man konstatere, at der ikke har været store udsving i elpriserne de senest år. Derfor sættes risiko 
tillægget til 1,3%. 
Det giver en samlet kalkulationsrente: 
Boligrente:  3,7% 
Inflationstillæg: 0% 
Risikotillæg:  1,3% 

                                                           
90 Investering og Finansiering, Peter Lynggaard. Side 31 
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I alt:   5% 
Scrap værdien fastsættes til 0 kr. og levetiden til 15 år. I takt med den rivende udvikling der er inden for 
varmepumpe markedet har varmepumpen ingen værdi efter 15 år. Af samme årsag bør man efter 15 år 
påregne en udskiftning af anlægget. 
På baggrund af dette kan følgende betalingsstrømme opstilles: 

 
Ud fra data indsamlet i de sidste afsnit kan investeringen nu beregnes. For at bestemme om en investering 
er fordelagtig, tages der udgangspunkt i Fundamentalprincip I. 
”En Investering er fordelagtig, såfremt summen af betalingernes nutidsværdier er større end (evt. lig med) 
nul.”91 
Eller opstillet som formel: 

(1 + ) ≥ 0 

For at beregne investeringens fordelagtighed benyttes kapitalværdimetoden til at beregne nutidsværdien 
af investeringen. Det gøres ved at føre hver indbetaling-udbetaling tilbage som nutidsværdi. Hvis den 
beregnede nutidsværdi, også kaldet kapitalværdien, ≥ 0 er investeringen fordelagtig. 
Ved at tage udgangspunkt i formelen ovenfor fås: 

æ   1 å = (81.624 − 7.735,24) ∗ (1 + 0,05)  
Der er foretaget beregninger på investeringen for en 15 års periode. 
Ovenstående udregning kan også ses af nedenstående tabel: 
Investering 94.624,00 

 Scrapværdi 0,00 
 Tilskud fra staten   13.000,00 Engangsbeløb 

Nettobetalinger 9.622,00 Årligt 
Drift & vedligeholdelsesudg. -1.500,00 Årligt 
Antal år 15 

 Kalkulationsrente 5,00% 
                                                            

91 Investering og Finansiering, Peter Lynggaard, Side 34 
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År 
Investering og 
scrapværdi 

Netto 
indbetalinger 

Netto 
betalingsstrøm 

Diskonteringsfaktor 
(1+R)^-n 

Nutidsværdi 
kr. 

0 -81.624,00 
 

-81.624,00 1,000000 -81.624,00 
1 

 
8.122,00 8.122,00 0,952381 7.735,24 

2 
 

8.122,00 8.122,00 0,907029 7.366,89 
3 

 
8.122,00 8.122,00 0,863838 7.016,09 

4 
 

8.122,00 8.122,00 0,822702 6.681,99 
5 

 
8.122,00 8.122,00 0,783526 6.363,80 

6 
 

8.122,00 8.122,00 0,746215 6.060,76 
7 

 
8.122,00 8.122,00 0,710681 5.772,15 

8 
 

8.122,00 8.122,00 0,676839 5.497,29 
9 

 
8.122,00 8.122,00 0,644609 5.235,51 

10 
 

8.122,00 8.122,00 0,613913 4.986,20 
11 

 
8.122,00 8.122,00 0,584679 4.748,77 

12 
 

8.122,00 8.122,00 0,556837 4.522,63 
13 

 
8.122,00 8.122,00 0,530321 4.307,27 

14 
 

8.122,00 8.122,00 0,505068 4.102,16 
15 0,00 8.122,00 8.122,00 0,481017 3.906,82 
Kapitalværdien      2.679,58 

 
Investeringen i luft/vand varmepumpen for familien i parcel huset er rentabel idet kapitalværdien er 
positiv. 
Nedenfor er de summerede kapitalværdier fratrukket engangsudbetalingen på kr. 81.624 vist: 

 
Figur 23 Kilde: Egne udarbejdelse på baggrund af ovenstående tabel 
Som det fremgår af ovenstående diagram opnås der fordelagtighed efter 15 indbetalinger og der er break-
even mellem år 14 og 15. 
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Med en kapitalværdi på 2.679,58 kr. er investeringen rentabel. Investeringsberegningen kan hurtigt ændre 
sig da den er beregnet efter både oliepriser samt elpriser som er varierende. Hvis oliepriserne falder 
yderligere samtidig med at elpriserne stiger vil det resultere i at investeringen ikke mere er rentabel. 
For tiden er olieprisen meget lav og dette kan også være en af årsagerne til, at der for tiden ikke bliver 
investeret i varmepumper. Oliepriserne er lave og dette resulterer i at, mange familier vælger ikke at 
udskifte deres oliefyr lige for tiden. Hvis oliepriserne steg i fremtiden ville der blive en større udskiftning af 
de gamle oliefyr. 
Samme investeringsberegning kan laves, hvis man antager at oliepriserne stiger til 10kr./liter. 
Indbetalinger vil derefter se således ud: 
Udgifter til olie 2.580 liter á 10,00 kr. -25.800,00 
Udgiften til drift og vedligehold   -2.800,00 
Ekstra el forbrug 7.300 KWh   15.476,00 
Drift og vedligehold på varmepumpe    1.500,00 
Fradrag ved forbrug over 4.000 KWh   -2.071,00 
Total indbetaling    -13.695,00 
Investeringsberegning vil derefter se således ud: 
Investering 94.624,00 

 Scrapværdi 0,00 
 Tilskud fra staten   13.000,00 Engangsbeløb 

Nettobetalinger 15.195,00 årligt 
Drift & 
vedligeholdelsesudg. -1.500,00 årligt 
Antal år 15 

 Kalkulationsrente 5,00% 
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År 
Investering og 
scrapværdi 

Netto 
indbetalinger 

Netto 
betalingsstrøm 

Diskonteringsfaktor 
(1+R)^-n 

Nutidsværdi 
kr. 

0 -81.624,00 
 

-81.624,00 1,000000 -81.624,00 
1 

 
13.695,00 13.695,00 0,952381 13.042,86 

2 
 

13.695,00 13.695,00 0,907029 12.421,77 
3 

 
13.695,00 13.695,00 0,863838 11.830,26 

4 
 

13.695,00 13.695,00 0,822702 11.266,91 
5 

 
13.695,00 13.695,00 0,783526 10.730,39 

6 
 

13.695,00 13.695,00 0,746215 10.219,42 
7 

 
13.695,00 13.695,00 0,710681 9.732,78 

8 
 

13.695,00 13.695,00 0,676839 9.269,32 
9 

 
13.695,00 13.695,00 0,644609 8.827,92 

10 
 

13.695,00 13.695,00 0,613913 8.407,54 
11 

 
13.695,00 13.695,00 0,584679 8.007,18 

12 
 

13.695,00 13.695,00 0,556837 7.625,89 
13 

 
13.695,00 13.695,00 0,530321 7.262,75 

14 
 

13.695,00 13.695,00 0,505068 6.916,91 
15 0,00 13.695,00 13.695,00 0,481017 6.587,53 
Kapitalværdien      60.525,42 

 
Nedenfor er vist simulering med olie pris på 10kr./liter, de summerede kapitalværdier er fratrukket 
engangsudbetalingen på kr. 81.624,00. 

 
Figur 24 Egen udarbejdelse på baggrund af ovenstående beregning. 
Hvis olieprisen stiger til 10 kr./liter vil en investering i en varmepumpe blive rentabel efter 8 år med en 
kapital værdi på 6.889,70 og der er break-even mellem år 7 og 8. 
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Hvis der eventuelt bliver produktudviklet således at fremtidige varmepumper har en levetid på 20 år i 
stedet for 15 år, kunne investeringen være rentabel trods faldende oliepriser samt stigende elpriser. 
Nedenstående beregning tager udgangspunkt i en levetid på 20 år. Begge beregninger er baseret på de 
gældende oliepriser samt el priser. 
Investering 94.624,00 

 Scrapværdi 0,00 
 Tilskud fra staten   13.000,00 Engangsbeløb 

Nettobetalinger 9.622,00 årligt 
Drift & vedligeholdelsesudg. -1.500,00 årligt 
Antal år 20 

 Kalkulationsrente 5,00% 
  

r 
Investering og 
scrapværdi 

Netto 
indbetalinger 

Netto 
betalingsstrøm 

Diskonteringsfaktor 
(1+R)^-n 

Nutidsværdi 
kr. 

0 -81.624,00 
 

-81.624,00 1,000000 -81.624,00 
1 

 
8.122,00 8.122,00 0,952381 7.735,24 

2 
 

8.122,00 8.122,00 0,907029 7.366,89 
3 

 
8.122,00 8.122,00 0,863838 7.016,09 

4 
 

8.122,00 8.122,00 0,822702 6.681,99 
5 

 
8.122,00 8.122,00 0,783526 6.363,80 

6 
 

8.122,00 8.122,00 0,746215 6.060,76 
7 

 
8.122,00 8.122,00 0,710681 5.772,15 

8 
 

8.122,00 8.122,00 0,676839 5.497,29 
9 

 
8.122,00 8.122,00 0,644609 5.235,51 

10 
 

8.122,00 8.122,00 0,613913 4.986,20 
11 

 
8.122,00 8.122,00 0,584679 4.748,77 

12 
 

8.122,00 8.122,00 0,556837 4.522,63 
13 

 
8.122,00 8.122,00 0,530321 4.307,27 

14 
 

8.122,00 8.122,00 0,505068 4.102,16 
15 

 
8.122,00 8.122,00 0,481017 3.906,82 

16 
 

8.122,00 8.122,00 0,458112 3.720,78 
17 

 
8.122,00 8.122,00 0,436297 3.543,60 

18 
 

8.122,00 8.122,00 0,415521 3.374,86 
19 

 
8.122,00 8.122,00 0,395734 3.214,15 

20 0,00 8.122,00 8.122,00 0,376889 3.061,10 
Kapitalværdien      19.594,07 

 
Ovenstående investering er stadig rentabel idet kapitalværdien er positiv. Ved en levetid på 20 år og 
uændrede priser på olie og el vil denne investeringsberegning give en langt højere positiv kapitalværdi. 
Dette skyldes en eventuel produktudvikling af varmepumperne således, at deres levetid kan forlænges 20 
år. Hvis varmepumpe producenterne kunne udvikle varmepumper med en levetid på 20 år ville de lave 
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oliepriser og forholdsvise høje elpriser ikke have så stor indflydelse på investering, idet kapitalværdien efter 
20 år er kr. 19.594,07. 
Investering i oliefyr 
Hvis familien vælger at investere i et nyt oliefyr frem for varmepumpe, ser investeringskalkule anderledes 
ud. Der tages udgangspunkt i, et nyt oliefyr koster ca. 45.000,00 kr. og levetiden er 15 år som det skal 
afskrives over. Staten yder ikke tilskud ved køb af oliefyr. 
Kalkulationsrenten er her sat til 10% da risikoen for udsving i olieprisen er væsentlig stor. Boligrenten udgør 
3,7% og risikotillægget 6,3%. 
Netto indbetalingsbeløbet (PMT) findes da ved anvendelse af den finansielle lommeregner. Her indtastes 
følgende værdier: 

= 45.000,00 . ;  = 0,00; = 10; = 15; =? 
= 5.916,32 . 

Sættes 5.916,32 ind som netto betalinger i nedenstående model kan det ses, at kapitalværdien bliver 0,00 
kr. Det betyder, at hvis husstanden vælger at investere i et nyt oliefyr skal familien ud over udgifterne til 
olie på 20.227,20 kr. og drift og vedligeholdelsesudgifterne på 2.800,00 kr. årligt afsætte 5.916,32 kr. for at 
investeringen er rentabel. 
Investering i oliefyr 45.000,00 

 Scrapværdi 0,00 
 Tilskud fra staten   0,00 
 Udgifter til olie 2580 liter á 7,84 -20.227,20 Årligt 

Nettobetalinger 28.943,52 Årligt 
Drift & vedligeholdelsesudg. -2.800,00 Årligt 
Antal år 15 

 Kalkulationsrente 10,00% 
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År 
Investering og 
scrapværdi 

Netto 
indbetalinger 

Netto 
betalingsstrøm 

Diskonteringsfaktor 
(1+R)^-n 

Nutidsværdi 
kr. 

0 -45.000,00 
 

-45.000,00 1,000000 -45.000,00 
1 

 
5.916,32 5.916,32 0,909091 5.378,47 

2 
 

5.916,32 5.916,32 0,826446 4.889,52 
3 

 
5.916,32 5.916,32 0,751315 4.445,02 

4 
 

5.916,32 5.916,32 0,683013 4.040,93 
5 

 
5.916,32 5.916,32 0,620921 3.673,57 

6 
 

5.916,32 5.916,32 0,564474 3.339,61 
7 

 
5.916,32 5.916,32 0,513158 3.036,01 

8 
 

5.916,32 5.916,32 0,466507 2.760,01 
9 

 
5.916,32 5.916,32 0,424098 2.509,10 

10 
 

5.916,32 5.916,32 0,385543 2.281,00 
11 

 
5.916,32 5.916,32 0,350494 2.073,63 

12 
 

5.916,32 5.916,32 0,318631 1.885,12 
13 

 
5.916,32 5.916,32 0,289664 1.713,75 

14 
 

5.916,32 5.916,32 0,263331 1.557,95 
15 0,00 5.916,32 5.916,32 0,239392 1.416,32 
Kapitalværdien        0,00 

Ikke montære-kriterier 
Forbrugeren bliver uafhængig af de ustabile oliepriser, samtidig fremtidssikre de mod politisk indblanding 
(udfasning af oliefyr). Desuden har investeringen en miljømæssig gevinst. 
Delkonklusion 
Med de gældende lave oliepriser samt forholdsvise høje elpriser er en investering i en varmepumpe stadig 
rentabel. Efter år 15 bliver investeringen rentabel. Disse faktorer kan have en stor indvirkning på, at der for 
tiden ikke bliver solgt flere end 5.000 stk. varmepumper om året i Danmark. Hvis oliepriserne skulle stige er 
investeringen lang mere rentabel og man kan derefter forvente at salget af varmepumper øges i Danmark. 
Hvis varmepumpe producenterne eventuelt kunne udvikle en varmepumpe med en levetid på 20 år ville 
investeringen trods de lave oliepriser og gældende elpriser være langt mere rentabel. 
Hvis en boligejer står for, at skal have udskiftet sit oliefyr er det helt klart en investering i en varmepumpe 
der er mere rentabel end en investering i et oliefyr. Ved en investering på 45.000 i et nyt oliefyr skal 
boligejerne yderligere afsætte 5.916,32 kr. årligt for at investeringen vil være rentabel. 
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Konklusion 
Hvilke forudsætninger skal der til for, at DVI Energi A/S (Dansk Varmepumpe Industri) og 
varmepumpebranchen generelt kan opnå en større markedsandel på salg af varmekilder i Danmark? 
 
For at identificere hvilke forudsætninger der skal til for, at opnå en større markedsandel for 
varmepumpebranchen og DVI har vi foretaget interne og eksterne analyser som er opstillet i en SWOT og 
efterfølgende sammenfattet i en TOWS med hensigt på at opstille handlemuligheder. Med udgangspunkt i 
disse, opstilles der forslag til DVI´s videre forfølgelse af målet om øgede markedsandele samt 
varmepumpebranchen generelt. 
Blandt de opstillede handlemuligheder udvælges prisoptimering. Ved prisoptimering har DVI mulighed for 
at justere den optimale pris samt mængde for, at opnå størst mulige markedsandele på salg af 
varmepumper i Danmark. 
Der er efterfølgende blevet udarbejdet en statistisk model til at forklare udviklingen af varmepumpesalget 
på baggrund af de politiske og økonomiske faktorer identificeret i den eksterne analyse. Endvidere har vi 
analyseret boligejernes økonomiske incitament for udskiftning til varmepumpe via investeringsberegning. 
Ved disse har vi bearbejdet de tre undrende spørgsmål og kan på den baggrund foretage den endelige 
konklusion. 
Den statistiske model viser en stærk korrelation mellem varmepumpevæksten og det gennemsnitlige 
prisniveau for fast brændsel. Stigende priser på fast brændsel viser statistisk, en forøgelse af varmepumper 
i beboelsesejendomme. Modellens forklaringsgrad på 91,5%, viser en klar sammenhæng mellem den 
afhængige og forklarende variabel, der er dog kun en svag opfyldelse af modelforudsætninger, hvilket 
svækker modellens troværdighed. 
Jf. investeringsberegningen fremgår det at boligejernes økonomiske incitament er relativt begrænset, da 
investeringen først bliver fordelagtig et år før varmepumpens vurderet levetids ophør. Det anses 
nødvendigt at gøre investeringen fordelagtig tidligere. Dette kan gøres ved at sænke 
anskaffelsesomkostningerne og driftsomkostningerne eller ved øget subsidier, alternativt kan udviklingen 
øge produktlevetiden. Af de nævnte faktorer anses reduktionen af anskaffelsesomkostninger og 
produktudvikling som DVI’s eneste handle muligheder, da de resterende faktorer er politisk påvirkede. 
Ses der på pris- og mængdeoptimering kan det konstateres, at der ved pris- og mængdeoptimering, opnås 
forbedret omsætning og deraf et forbedret dækningsbidrag. Udover øget indtjening og økonomisk resultat 
vil, forbrugerens økonomiske incitament også stige. 
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Perspektivering 
Efter endt opgaveskrivning har DVI offentliggjort regnskabet for 2015. I dette ses en positiv udvikling i deres 
resultat, så det tyder på at deres turnaround har den ønskede effekt. Derudover har DVI opkøbt Cronborg92 
så et led i deres strategiske vækstplaner, og en styrkelse af DVI’s kernekompetencer. Styrkelsen af DVI’s 
kernekompetencer kommer ved en udvidelse af produktsortimentet, så DVI kan operer på en større 
platform og derved ruster DVI deres markedsposition. 
Hvis DVI ønsker at udvide til nye markeder vil det være relevant og arbejde med prisdifferentiering i mellem 
de forskellige markeder.  
Derudover vil det være aktuelt at se på finansieringsmodeller for varmepumper. I den forbindelse vil en 
leasingsmodel eller anden form for finansiering igennem HEF være en oplagt mulighed for DVI. Hvis HEF 
tilbyd finansiering af varmepumper til deres kunder, samt en total løsning som er overskuelig og derved 
frigør deres kunder for bekymringer omkring finansiering og vedligehold af deres varmepumpe. 

                                                           
92 http://cronborg.dk/Default.aspx?ID=160&Action=1&NewsId=494&M=NewsV2&PID=470  
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Bilag 1 
Kilde: www.dst.dk PRIS111  Forbrugerprisindeks (2015=100) efter tid, enhed og varegruppe 

04.
5.1

 Ele
ktri

cite
t 

04.
5.2

.1 N
atu

rga
s o.

l. 
04.

5.3
 Fly

den
de 

bræ
nds

el 

04.
5.4

 Fas
t br

æn
dse

l 

04.
5.1

 Ele
ktri

cite
t 

04.
5.2

.1 N
atu

rga
s o.

l. 

04.
5.3

 Fly
den

de 
bræ

nds
el 

04.
5.4

 Fas
t br

æn
dse

l 

2010M01 86,5 113,9 91,2 93,2  2013M03 99,3 117,5 127,8 103,3 
2010M02 86,6 115,4 90,6 93,8  2013M04 96,7 119,1 123 104,1 
2010M03 86,6 115,6 94,7 93,7  2013M05 96,7 117,5 124 103,7 
2010M04 87,5 116,8 98,1 93,8  2013M06 96,7 115,3 123,8 103,8 
2010M05 87,5 119,1 99,2 93,8  2013M07 94,9 113,6 126,7 103,8 
2010M06 87,5 116,8 101,1 93,8  2013M08 94,9 113,5 126,2 103,5 
2010M07 88,7 119 99,5 93,2  2013M09 94,9 113 130 100,9 
2010M08 88,7 117,4 98,7 93,8  2013M10 96,7 114,2 126,5 102,1 
2010M09 88,7 117,7 100,9 95,7  2013M11 96,7 114 125,1 102,9 
2010M10 88,1 117,6 101,1 98,1  2013M12 96,7 115,2 125,6 101,2 
2010M11 88,1 117,4 103,1 98,4  2014M01 99,7 117,6 124,5 102 
2010M12 88 118,5 107,1 100,7  2014M02 99,7 116,5 125,7 101,5 
2011M01 94,6 119,2 109,7 101,5  2014M03 99,7 113,8 124,7 101,5 
2011M02 94,6 120,8 111,9 101,6  2014M04 98,9 112,1 124,1 99,9 
2011M03 94,2 124,1 117,1 102,4  2014M05 98,9 109,3 123,9 100,4 
2011M04 95,7 124,8 119,3 101,6  2014M06 98,9 108 125,5 102,5 
2011M05 95,7 124,5 115,1 102,6  2014M07 98 105,5 124,2 102,2 
2011M06 95,7 121,7 115,9 102,6  2014M08 98 105,1 124,4 102,5 
2011M07 96,9 122 116,4 101,7  2014M09 98 106,2 123,3 99,7 
2011M08 96,9 123,1 114,1 102  2014M10 99,7 110,5 120,3 102 
2011M09 96,9 121,8 116,3 102,4  2014M11 99,7 111,4 119,9 102 
2011M10 97,1 123,3 117,3 102,2  2014M12 99,7 112,9 110,1 102 
2011M11 97,1 121,6 120,4 102,2  2015M01 100,6 109 97,3 101,5 
2011M12 97,1 122,1 118,6 102,7  2015M02 100,6 102,9 103,6 102 
2012M01 98,4 119,9 121,8 102,3  2015M03 100,6 101,6 103,8 102 
2012M02 98,4 120,9 123,4 100,7  2015M04 99,7 100,7 104,7 99,9 
2012M03 98,4 121,6 125,6 101,2  2015M05 99,7 99,9 105,6 99,9 
2012M04 96,2 114,1 124,3 100,7  2015M06 99,7 100,5 104,5 99,9 
2012M05 96,2 114,8 120,9 100,7  2015M07 99,7 98,8 102,3 93,4 
2012M06 96,2 113,7 116,9 100,1  2015M08 98,4 100 98,1 95 
2012M07 97,1 112,9 121,4 100,9  2015M09 98,4 99 96,7 102,8 
2012M08 97,1 114,1 126,3 100,9  2015M10 101,1 97,2 96,9 101,4 
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2012M09 97,1 115,1 126,7 101,9  2015M11 100,6 95,8 96,1 101,1 
2012M10 97,1 116,4 126,7 101,9  2015M12 100,6 94,7 90,3 101,2 
2012M11 97,1 116 124,2 101,8  2016M01 101,1 94,4 86,7 101,4 
2012M12 95,8 116,3 121,4 101,2  2016M02 101,5 93 84,6 101,5 
2013M01 99,3 113 122,9 101,8  2016M03 100,2 90,9 89,3 101,5 
2013M02 99,3 117,2 130,2 102  
29. april 2016: I forbindelse med overgang til ny indeksreferenceperiode er der sket en fejl i opdateringen af følgende detaljerede forbrugerprisindeks: 03.2.1 (for jul-14), 03.2.1.2 (for sep-15), 12.6 (for jan.-apr.-02, nov.-dec. 06, nov.-dec.-09, maj-jun.-12, jul.-15 og jan.-mar.-16) samt 12.6.2.1 (for jan.-jun.-11 samt jul.-15). Disse er revideret med ± 0,1 indekspoint. Rettelserne har ingen indvirkning på det samlede forbrugerprisindeks eller andre underopdelinger.  

 

Bilag 2 
Gennemsnitsrenter i pengeinstitutterne (pct. p.a.) efter sektor, tid og ud-/indlån 
Kilde: dst.dk MPK18 Enhed: Procent pro anno Udlån  S.14 Husholdninger Boligkøb  2010K1 5,5 4,3  2010K2 5,3 4,1  2010K3 5,1 4  2010K4 5,1 4,1  2011K1 5,2 4,1  2011K2 5,3 4,3  2011K3 5,6 4,5  2011K4 5,6 4,4  2012K1 5,6 4,3  2012K2 5,6 4,4  2012K3 5,5 4,2  2012K4 5,5 4,3  2013K1 5,5 4,4  2013K2 5,4 4,3  2013K3 5,4 4,3  2013K4 5,5 4,4  2014K1 5,4 4,3  2014K2 5,4 4,3  2014K3 5,3 4,3  2014K4 5,2 4,2  2015K1 5 4  2015K2 4,7 3,8  2015K3 4,6 3,7  
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2015K4 4,5 3,7  2016K1 4,6 3,7  Fra og med 2013K4 er datagrundlaget for statistikken ændret. Dette har medført niveauændringer, som afspejler sig i gennemsnitsrenterne i grupperne S141+S142 og i S143-S145.  Statistikken bygger på MFI-statistikken, der indsamles og udgives af Nationalbanken. Nationalbanken indsamler nu mere detaljerede oplysninger og har tilpasset den til den nye fælleseuropæiske nationalregnskabsmanual (ESA2010). For mere information kontakt Nationalbanken.   
Bilag 3 

Formue i fast ejendom og gælds komponenter for familier efter husstandsgrupper, enhed, bopælskommune, komponenttype og tid 
Kilde: www.dst.dk EJERFOF2 
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 2004 1547417 692268 855149  2005 1826429 762946 1063483  2006 2221830 819776 1402054  2007 2376651 869726 1506925  2008 2412490 935250 1477240  2009 2120224 998704 1121520  2010 2116319 1025437 1090882  2011 2048580 1046361 1002219  2012 2008986 1073294 935692  2013 2082956 1088180 994776  2014 2093457 1068893 1024564  
Husholdningssektorens totale finansielle aktiver og passiver kan findes under emnesiden nationalregnskabsbaseret formue og gæld for husholdninger. Data for biler er baseret på tal for 2013. Opdeling på socioøkonomiske faktorer er ikke muligt for 2014 endnu.  
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Beregnet værdi: A.1. Fast ejendom, ejere÷B.1 Kreditforeningsgæld (OBLGAELD)    Minus (værdi nr. 1-2) for variablen komponenttype.  
 

Bilag 4 

 

Bilag 5 
Formler til udregning af nøgletal: 
Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster/samlede aktiver*100 
Egenkapitalens forrentning: Resultat efter finansielle poster/egenkapital*100 
Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster/omsætning*100 
Soliditetsgrad: Egenkapital/aktiver i alt*100 
Likviditetsgrad I: Omsætningsaktiver eksl. Varebeholdninger/kortfristet gæld 
Likviditetsgrad II: Omsætningsaktiver inkl. Varebeholdninger/kortfristet gæld 
Aktivernes omsætningshastighed: Omsætning/aktiver 
Beregning af nøgletal 
Beregning af aktivernes omsætningshastighed: 
Omsætning/aktiver 
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2011 2012 2013 2014 
Omsætning:  - 26.944 27.610 25.820 
Aktiver:  - 35.545 31.663 27.681 
Aktivernes 
Omsætningshastighed  0,76% 0,87% 0,93% 
Beregning af overskudsgrad: 
Resultat før finansielle poster/omsætning*100 
 
  2011 2012 2013 2014 
Resultat før finansielle 
poster  739 925 -9.141 -10.317   
Omsætning:  - 26.944 27.610 25.820 
Overskudsgrad:  3,43% -33,11% -39,96% 
Beregning af afkastningsgrad: 
 
Resultat før finansielle poster/samlede aktiver*100 
 
  2011 2012 2013 2014 
Resultat før finansielle 
poster  739 925 -9.141 -10.317   
Aktiver:  21.913 35.545 31.663 27.681 
Afkastningsgrad: 3,37% 2,61% -28,86% -37,27% 
Beregning af likviditetsgrad I: 
Omsætningsaktiver eksl. Varebeholdninger/kortfristet gæld 
  2011 2012 2013 2014 
Omsætningsaktiver: 15.896 29.952 26.963 24.385   
Varebeholdning: -7.724 -9.681 -11.578 -11.544 
Omsætningsaktiver eksl. 
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Varebeholdning: 8.172 20.271 15.385 12.841 
Kortfristet gæld: 11.237 9.473 13.515 8.650 
Likviditetsgrad I: 0,73% 2,14% 1,14% 1,48% 
Beregning af likviditetsgrad II: 
Omsætningsaktiver inkl. Varebeholdninger/kortfristet gæld 
  2011 2012 2013 2014 
Omsætningsaktiver: 15.896 29.952 26.963 24.385   
Kortfristet gæld: 11.237 9.473 13.515 8.650 
Likviditetsgrad II: 1,41% 3,16% 2,0% 2,82% 
Beregning af soliditetsgrad: 
Egenkapital/aktiver i alt*100 
  2011 2012 2013 2014 
Egenkapital:  10.260 25.727 17.829 18.738   
Aktiver:  21.913 35.545 31.663 27.681 
Soliditetsgrad:  46,82% 72,37% 56,30% 67,69% 
Egenkapitalens forrentning: 
Resultat efter finansielle poster/egenkapital*100 
  2011 2012 2013 2014 
Egenkapital:  10.260 25.727 17.829 18.738   
Resultat:  206 630 -9.227 -10.566 
Egenkapitalens  
forrentning:  2,0% 2,45% 51,75% 56,39% 
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Bilag 6 
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 2009M01 99,1 99,2  2011M10 122,9 123,3  2014M07 105,4 105,5 
2009M02 98,9 98,9  2011M11 121,3 121,6  2014M08 105,1 105,1 
2009M03 98 98,1  2011M12 121,7 122,1  2014M09 106,1 106,2 
2009M04 98 98,1  2012M01 119,6 119,9  2014M10 110,4 110,5 
2009M05 99,8 100  2012M02 120,5 120,9  2014M11 111,3 111,4 
2009M06 101,5 101,7  2012M03 121,2 121,6  2014M12 112,7 112,9 
2009M07 104,8 105  2012M04 113,8 114,1  2015M01 108,9 109 
2009M08 104 104,2  2012M05 114,5 114,8  2015M02 102,8 102,9 
2009M09 106,8 107,1  2012M06 113,5 113,7  2015M03 101,5 101,6 
2009M10 105 105,2  2012M07 112,7 112,9  2015M04 100,7 100,7 
2009M11 106,6 106,8  2012M08 113,8 114,1  2015M05 99,9 99,9 
2009M12 107,5 107,7  2012M09 114,8 115,1  2015M06 100,5 100,5 
2010M01 113,6 113,9  2012M10 116,2 116,4  2015M07 98,8 98,8 
2010M02 115,1 115,4  2012M11 115,7 116  2015M08 100 100 
2010M03 115,3 115,6  2012M12 116,1 116,3  2015M09 99,1 99 
2010M04 116,4 116,8  2013M01 112,8 113  2015M10 97,2 97,2 
2010M05 118,7 119,1  2013M02 117 117,2  2015M11 95,9 95,8 
2010M06 116,4 116,8  2013M03 117,3 117,5  2015M12 94,8 94,7 
2010M07 118,6 119  2013M04 118,9 119,1  2010M08 117,1 117,4  2013M05 117,3 117,5  2010M09 117,3 117,7  2013M06 115,1 115,3  2010M10 117,2 117,6  2013M07 113,4 113,6  2010M11 117 117,4  2013M08 113,4 113,5  2010M12 118,1 118,5  2013M09 112,9 113  2011M01 118,8 119,2  2013M10 114 114,2  2011M02 120,4 120,8  2013M11 113,9 114  2011M03 123,7 124,1  2013M12 115 115,2  2011M04 124,4 124,8  2014M01 117,4 117,6  2011M05 124,1 124,5  2014M02 116,3 116,5  2011M06 121,3 121,7  2014M03 113,7 113,8  2011M07 121,6 122  2014M04 112 112,1  2011M08 122,7 123,1  2014M05 109,2 109,3  2011M09 121,4 121,8  2014M06 108 108  Tabel 5 Kilde: Danmarks Statistik PRIS111 
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CORRELATIONS   /VARIABLES=GAS NGAS   /PRINT=TWOTAIL NOSIG   /STATISTICS DESCRIPTIVES   /MISSING=PAIRWISE. 
 
Correlations 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
GAS 111,8595 7,97363 84 
NGAS 112,0726 8,09424 84 

 
Correlations 

 GAS NGAS 
GAS Pearson Correlation 1 1,000** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
N 84 84 

NGAS Pearson Correlation 1,000** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 84 84 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Bilag 7 
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Bilag 8 
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2000 11080                           
2001 10991 -89 0,5 6,84 3,33 0 0 0     68,23 89,6 60,28 81,81 
2002 11074 83 0,12 2,92 2,44 0,01 0 0 8   71,05 82,58 59,08 82,4 
2003 11164 90 2,88 9,95 16,05 0,32 0 0 7,03   73 85,35 60,42 82,97 
2004 11236 72 0,33 26,89 22,22 3,11 0 0 6 855149 73,1 91 63,37 82,93 
2005 11273 37 0,85 38,36 36,52 2,57 0 0 5,28 1063483 75,8 106 76,2 81,58 
2006 11583 310 3,4 18,25 7,36 3,98 0 0 5,6 1402054 80,53 112,1 81,86 84,25 
2007 12230 647 6,2 14,29 24,45 0,29 0 0 6,48 1506925 80,88 105,5 82,06 86,7 
2008 13480 1250 13,06 41,69 85,41 1,17 0 0 6,95 1477240 88,63 119,2 99,3 86,56 
2009 16552 3072 8,59 12,69 3,41 1,49 0 0 5,2 1121520 86,63 102,7 81,63 90,03 
2010 20948 4396 0,62 2,16 20,44 5,77 1 0 4,13 1090882 87,71 117,1 98,78 95,17 
2011 26250 5302 1,12 2,41 8,42 0,17 1 1 4,33 1002219 96,04 122,4 116,01 102,13 
2012 31987 5737 0,77 7,83 7,95 0,39 1 1 4,3 935692 97,09 116,3 123,3 101,19 
2013 38451 6464 2,46 3,94 5,51 1,13 1 1 4,35 994776 96,9 115,3 125,98 102,76 
2014 47727 9276 0,49 15,51 17,09 0,87 1 1 4,28 1024564 99,08 110,7 122,55 101,52 
2015 54240 6513 0,71 12,39 20,59 7,61 1 1 3,8   99,98 100 99,99 100,01 

Bilag 9 
Log 
Log - Log - May 25, 2016 
REGRESSION   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA   /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT VP_vækst   /METHOD=ENTER FAST_Y P_ESO P_HF RENTE EL_Y OLIE_Y 
Regression 
Regression - Variables Entered/Removed - May 25, 2016 

Variables Entered/RemovedaVariables 
Entered/Removed, table, 1 levels of column headers and 1 levels of row headers, table with 4 columns and 5 rows 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 OLIE_Y, . Enter 
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RENTE, 
P_HF, 
P_ESO, 
EL_Y, 
FAST_Yb 

a. Dependent Variable: VP_vækst 
b. All requested variables entered. 
Regression 
Regression - Model Summary - May 25, 2016 
Model SummarybModel Summary, table, 1 levels of column headers and 

1 levels of row headers, table with 5 columns and 5 rows 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,960a ,921 ,853 1205,643 
a. Predictors: (Constant), OLIE_Y, RENTE, P_HF, P_ESO, EL_Y, 
FAST_Y 
b. Dependent Variable: VP_vækst 
Regression 
Regression - ANOVA - May 25, 2016 
ANOVAaANOVA, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 7 columns 

and 7 rows 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 118351317,308 6 19725219,551 13,570 ,002b 

Residual 10175019,050 7 1453574,150     
Total 128526336,357 13       

a. Dependent Variable: VP_vækst   
b. Predictors: (Constant), OLIE_Y, RENTE, P_HF, P_ESO, EL_Y, FAST_Y   
Regression 
Regression - Coefficients - May 25, 2016 
CoefficientsaCoefficients, table, 2 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 7 

columns and 11 rows 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -21428,225 16106,099   -1,330 ,225 

FAST_Y 179,289 240,188 ,487 ,746 ,480 
P_ESO 1178,944 2484,173 ,193 ,475 ,650 
P_HF 385,226 1664,951 ,061 ,231 ,824 
RENTE -53,698 496,956 -,022 -,108 ,917 
EL_Y 112,809 130,478 ,377 ,865 ,416 
OLIE_Y -21,161 43,017 -,159 -,492 ,638 

a. Dependent Variable: VP_vækst   
Regression 
Regression - Residuals Statistics - May 25, 2016 
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Residuals StatisticsaResiduals Statistics, table, 1 levels of column headers and 1 levels of row 
headers, table with 6 columns and 7 rows 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -319,57 7025,26 3089,21 3017,275 14 
Residual -1291,424 2584,713 ,000 884,700 14 
Std. Predicted 
Value -1,130 1,305 ,000 1,000 14 
Std. Residual -1,071 2,144 ,000 ,734 14 
a. Dependent Variable: VP_vækst 
Log 
Log - Log - May 25, 2016 
REGRESSION   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA   /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT VP_vækst   /METHOD=ENTER FAST_Y P_ESO P_HF EL_Y OLIE_Y 
Regression 
Regression - Variables Entered/Removed - May 25, 2016 

Variables Entered/RemovedaVariables 
Entered/Removed, table, 1 levels of column headers and 1 levels of row headers, table with 4 columns and 5 rows 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 OLIE_Y, 
P_HF, 
P_ESO, 
EL_Y, 
FAST_Yb 

. Enter 

a. Dependent Variable: VP_vækst 
b. All requested variables entered. 
Regression 
Regression - Model Summary - May 25, 2016 
Model SummarybModel Summary, table, 1 levels of column headers and 

1 levels of row headers, table with 5 columns and 5 rows 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,961a ,924 ,882 1077,545 
a. Predictors: (Constant), OLIE_Y, P_HF, P_ESO, EL_Y, FAST_Y 
b. Dependent Variable: VP_vækst 
Regression 
Regression - ANOVA - May 25, 2016 
ANOVAaANOVA, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 7 columns 
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and 7 rows 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 127504053,605 5 25500810,721 21,963 ,000b 

Residual 10449925,728 9 1161102,859     
Total 137953979,333 14       

a. Dependent Variable: VP_vækst   
b. Predictors: (Constant), OLIE_Y, P_HF, P_ESO, EL_Y, FAST_Y   
Regression 
Regression - Coefficients - May 25, 2016 
CoefficientsaCoefficients, table, 2 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 7 

columns and 10 rows 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -21250,555 13750,971   -1,545 ,157 

FAST_Y 187,212 213,015 ,513 ,879 ,402 
P_ESO 1278,157 2026,533 ,206 ,631 ,544 
P_HF 468,098 1451,654 ,073 ,322 ,754 
EL_Y 97,497 102,345 ,346 ,953 ,366 
OLIE_Y -20,247 38,105 -,156 -,531 ,608 

a. Dependent Variable: VP_vækst   
Regression 
Regression - Residuals Statistics - May 25, 2016 

Residuals StatisticsaResiduals Statistics, table, 1 levels of column headers and 1 levels of row 
headers, table with 6 columns and 7 rows 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -503,03 6941,99 2877,33 3017,852 15 
Residual -1328,381 2595,846 ,000 863,958 15 
Std. Predicted 
Value -1,120 1,347 ,000 1,000 15 
Std. Residual -1,233 2,409 ,000 ,802 15 
a. Dependent Variable: VP_vækst 
Log 
Log - Log - May 25, 2016 
REGRESSION   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA   /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT VP_vækst   /METHOD=ENTER FAST_Y P_ESO EL_Y OLIE_Y 
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Regression 
Regression - Variables Entered/Removed - May 25, 2016 

Variables Entered/RemovedaVariables 
Entered/Removed, table, 1 levels of column headers and 1 levels of row headers, table with 4 columns and 5 rows 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 OLIE_Y, 
P_ESO, 
EL_Y, 
FAST_Yb 

. Enter 

a. Dependent Variable: VP_vækst 
b. All requested variables entered. 
Regression 
Regression - Model Summary - May 25, 2016 
Model SummarybModel Summary, table, 1 levels of column headers and 

1 levels of row headers, table with 5 columns and 5 rows 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,961a ,923 ,893 1028,137 
a. Predictors: (Constant), OLIE_Y, P_ESO, EL_Y, FAST_Y 
b. Dependent Variable: VP_vækst 
Regression 
Regression - ANOVA - May 25, 2016 
ANOVAaANOVA, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 7 columns 

and 7 rows 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 127383323,123 4 31845830,781 30,127 ,000b 

Residual 10570656,211 10 1057065,621     
Total 137953979,333 14       

a. Dependent Variable: VP_vækst   
b. Predictors: (Constant), OLIE_Y, P_ESO, EL_Y, FAST_Y   
Regression 
Regression - Coefficients - May 25, 2016 
CoefficientsaCoefficients, table, 2 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 7 

columns and 9 rows 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -23574,239 11174,552   -2,110 ,061 

FAST_Y 217,854 181,903 ,597 1,198 ,259 
P_ESO 1242,383 1930,712 ,201 ,643 ,534 
EL_Y 94,334 97,203 ,335 ,970 ,355 
OLIE_Y -20,464 36,352 -,158 -,563 ,586 
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a. Dependent Variable: VP_vækst   
Regression 
Regression - Residuals Statistics - May 25, 2016 

Residuals StatisticsaResiduals Statistics, table, 1 levels of column headers and 1 levels of row 
headers, table with 6 columns and 7 rows 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -548,76 6841,05 2877,33 3016,423 15 
Residual -1301,388 2652,563 ,000 868,934 15 
Std. Predicted 
Value -1,136 1,314 ,000 1,000 15 
Std. Residual -1,266 2,580 ,000 ,845 15 
a. Dependent Variable: VP_vækst 
Log 
Log - Log - May 25, 2016 
REGRESSION   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA   /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT VP_vækst   /METHOD=ENTER FAST_Y P_ESO EL_Y 
Regression 
Regression - Variables Entered/Removed - May 25, 2016 

Variables Entered/RemovedaVariables 
Entered/Removed, table, 1 levels of column headers and 1 levels of row headers, table with 4 columns and 5 rows 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 EL_Y, 
P_ESO, 
FAST_Yb 

. Enter 
a. Dependent Variable: VP_vækst 
b. All requested variables entered. 
Regression 
Regression - Model Summary - May 25, 2016 
Model SummarybModel Summary, table, 1 levels of column headers and 

1 levels of row headers, table with 5 columns and 5 rows 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,960a ,921 ,899 995,702 
a. Predictors: (Constant), EL_Y, P_ESO, FAST_Y 
b. Dependent Variable: VP_vækst 
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Regression 
Regression - ANOVA - May 25, 2016 
ANOVAaANOVA, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 7 columns 

and 7 rows 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 127048332,944 3 42349444,315 42,716 ,000b 

Residual 10905646,389 11 991422,399     
Total 137953979,333 14       

a. Dependent Variable: VP_vækst   
b. Predictors: (Constant), EL_Y, P_ESO, FAST_Y   
Regression 
Regression - Coefficients - May 25, 2016 
CoefficientsaCoefficients, table, 2 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 7 

columns and 8 rows 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -21526,922 10232,850   -2,104 ,059 

FAST_Y 202,734 174,234 ,556 1,164 ,269 
P_ESO 1201,579 1868,485 ,194 ,643 ,533 
EL_Y 64,903 79,361 ,230 ,818 ,431 

a. Dependent Variable: VP_vækst   
Regression 
Regression - Residuals Statistics - May 25, 2016 

Residuals StatisticsaResiduals Statistics, table, 1 levels of column headers and 1 levels of row 
headers, table with 6 columns and 7 rows 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -512,92 6796,70 2877,33 3012,454 15 
Residual -1311,166 2589,197 ,000 882,595 15 
Std. Predicted 
Value -1,125 1,301 ,000 1,000 15 
Std. Residual -1,317 2,600 ,000 ,886 15 
a. Dependent Variable: VP_vækst 
Log 
Log - Log - May 25, 2016 
REGRESSION   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA   /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT VP_vækst   /METHOD=ENTER FAST_Y EL_Y 
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Regression 
Regression - Variables Entered/Removed - May 25, 2016 

Variables Entered/RemovedaVariables 
Entered/Removed, table, 1 levels of column headers and 1 levels of row headers, table with 4 columns and 5 rows 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 EL_Y, 
FAST_Yb . Enter 

a. Dependent Variable: VP_vækst 
b. All requested variables entered. 
Regression 
Regression - Model Summary - May 25, 2016 
Model SummarybModel Summary, table, 1 levels of column headers and 

1 levels of row headers, table with 5 columns and 5 rows 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,958a ,918 ,904 971,067 
a. Predictors: (Constant), EL_Y, FAST_Y 
b. Dependent Variable: VP_vækst 
Regression 
Regression - ANOVA - May 25, 2016 
ANOVAaANOVA, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 7 columns 

and 7 rows 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 126638332,781 2 63319166,390 67,149 ,000b 

Residual 11315646,552 12 942970,546     
Total 137953979,333 14       

a. Dependent Variable: VP_vækst   
b. Predictors: (Constant), EL_Y, FAST_Y   
Regression 
Regression - Coefficients - May 25, 2016 
CoefficientsaCoefficients, table, 2 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 7 

columns and 7 rows 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -27742,529 3277,045   -8,466 ,000 

FAST_Y 297,958 89,547 ,817 3,327 ,006 
EL_Y 41,953 69,130 ,149 ,607 ,555 

a. Dependent Variable: VP_vækst   
Regression 
Regression - Residuals Statistics - May 25, 2016 
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Residuals StatisticsaResiduals Statistics, table, 1 levels of column headers and 1 levels of row 
headers, table with 6 columns and 7 rows 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -504,09 6940,94 2877,33 3007,590 15 
Residual -1415,145 2613,072 ,000 899,033 15 
Std. Predicted 
Value -1,124 1,351 ,000 1,000 15 
Std. Residual -1,457 2,691 ,000 ,926 15 
a. Dependent Variable: VP_vækst 
 
Log 
Log - Log - May 25, 2016 
REGRESSION   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA   /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT VP_vækst   /METHOD=ENTER FAST_Y 
Regression 
Regression - Variables Entered/Removed - May 25, 2016 

Variables Entered/RemovedaVariables 
Entered/Removed, table, 1 levels of column headers and 1 levels of row headers, table with 4 columns and 5 rows 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 FAST_Yb . Enter 
a. Dependent Variable: VP_vækst 
b. All requested variables entered. 
Regression 
Regression - Model Summary - May 25, 2016 
Model SummarybModel Summary, table, 1 levels of column headers and 

1 levels of row headers, table with 5 columns and 5 rows 
Model R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,957a ,915 ,909 947,180 
a. Predictors: (Constant), FAST_Y 
b. Dependent Variable: VP_vækst 
Regression 
Regression - ANOVA - May 25, 2016 
ANOVAaANOVA, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 7 columns 

and 7 rows 
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Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 126291040,868 1 126291040,868 140,769 ,000b 
Residual 11662938,466 13 897149,113     
Total 137953979,333 14       

a. Dependent Variable: VP_vækst   
b. Predictors: (Constant), FAST_Y   
Regression 
Regression - Coefficients - May 25, 2016 
CoefficientsaCoefficients, table, 2 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 7 

columns and 6 rows 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -28823,482 2683,046   -10,743 ,000 

FAST_Y 349,125 29,426 ,957 11,865 ,000 
a. Dependent Variable: VP_vækst   
Regression 
Regression - Residuals Statistics - May 25, 2016 

Residuals StatisticsaResiduals Statistics, table, 1 levels of column headers and 1 levels of row 
headers, table with 6 columns and 7 rows 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -341,84 7052,64 2877,33 3003,463 15 
Residual -1530,691 2656,276 ,000 912,725 15 
Std. Predicted 
Value -1,072 1,390 ,000 1,000 15 
Std. Residual -1,616 2,804 ,000 ,964 15 
a. Dependent Variable: VP_vækst 
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