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1. Indledning 
Brugen af vindmøller har været kendt fra gammel tid og de første er kendt fra Asien1. De første møller i 

Europa blev bygget omkring år 1100. Oprindeligt blev de brugt til at pumpe vand og male korn, men i dag er 

hovedproduktet at producere strøm. En anvendelse, der for alvor blev interessant i forbindelse med 

oliekrisen i 1973.  

Virksomheden, Vestas, blev etableret i 1945 som aktieselskab, men virksomheden historie går helt tilbage 

til 1898, hvor H.S. Hansen startede sin smedevirksomhed. Selskabet påbegyndte produktionen af 

vindmøller i 1979. 

Vestas har oplevet op og nedturer som ofte har været forbundet med særlige støtteordninger, som f.eks. 

USA har haft i gennem tiden. Vestas gik i bl.a. betalingsstandsning i 1986 efter fjernelsen af støtte til 

vindmøller i USA. Herefter vækster Vestas hovedsagligt i Europa og i 1991 havde Vestas opstillet 1.000 

møller på dansk jord. I 2001 blev Vestas valgt til at levere møller til det verdens største offshore projekt, 

Horns Rev Havmøllepark. I 2002 fusionerede Vestas med NEG Micon og blev verdens største 

vindmølleproducent. I 2005 blev Ditlev Engel koncernchef, men blev fyret i 2013 på grund af dårlige 

resultater, Anders Runevad har siden haft denne post. 

I dag er Vestas Wind Systems A/S globalt førende, har opnået international anerkendelse og har et godt 

image i branchen. Ultimo 2015 var 56.860 vestas-vindmøller installeret og placeret i 75 lande spredt over 

hele verden.  

Vestas har produktionsfaciliteter i 8 lande og selvstædige, førende serviceafdelinger i eksempelvis Tyskland 

og USA. USA er ubetinget det vigtigste enkeltmarked for Vestas, hvorfor det er interessant at se nærmere 

på lige netop dette marked.   

 

 

 

  

                                                           
1
 http://www.dkvind.dk/fakta/M5.pdf 
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2. Problemstilling 
Størstedelen af elektriciteten i USA genereres i dag af kraftværker, som benytter fossile brændstoffer og 

som har den bi-effekt, at de udleder CO2. Der er i verdenssamfundet bred enighed om at, der er en 

sammenhæng mellem CO2-udledning og global opvarmning, klimaforandringer og forringet sundhed.  

I August 2015 fremlagde USA’ præsident Barack Obama i samarbejde med EPA, the U.S. Environmental 

Protection Agency, en plan – The Clean Power Plan (CPP) - som skal nedbringe udledningen af CO2 fra 

kraftværker med 32 % med år 2005 som udgangspunkt til år 2030.  Fossilt brændstof spiller til stadighed en 

at for afgørende rolle i produktionen af energi. Planen skal sikre, at kraftværker drevet af fossile 

brændstoffer, i det mindste bliver ”renere”, uden at elregningen bliver højere for virksomheder og 

befolkningen. Desuden er målet med CPP, at 28 % af al energi i 2030 skal være ”grøn energi”, der stammer 

fra vedvarende energi, som er vandkraft, solceller og energi fra vindmøller. 

Derfor er denne plan en vækstmulighed for danske virksomheder, som producerer arbejder med 

vedvarende energi, her iblandt Vestas Wind Systems A/S. 
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3. Problemformulering 
Med udgangspunkt i selskabet Vestas Wind Systems A/S ses der i dette projekt på markedsandelene for 

producenter i vindmøllebranchen på markedet i USA. Det undersøges, om Vestas med sin nuværende 

strategi vil være i stand til at styrke sin position. Derudover, hvilke fremtidige tiltag som kan medvirke til 

øget vækst i virksomheden. 
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4. Metode 
Denne rapport udarbejdes ud fra de taksonomiske niveauer for først og fremmest at sikre en sammenhæng 

i indholdet samt i de benyttede modeller og metoder. Det skal samtidig sikre korrekt bearbejdning og 

tolkning af det indsamlede materiale, som danner grundlag for analyserne, ud fra hvilke der drages 

konklusioner og foretages vurderinger af Vestas’ initiativer.  

Det indsamlede materiale vil bestå af sekundære data, som vil blive behandlet både selvkritisk og 

kildekritisk. Data vil både være kvalitative og kvantitative. Data vil blive vurderet i forhold til spuriøsitet, 

indirekte sammenhæng samt betinget sammenhæng.  I processen vil vores forforståelse bruges til at 

fortolke indsamlet data, som konstituerer en ny forståelse. Den fortløbende proces som danner en stadig 

dybere forståelse også kaldet den hermeneutiske cirkel/spiral. 

Projektet vil indledningsvist bestå af en præsentation af Vestas. For at give det nødvendige indblik i og en 

forståelse af virksomheden redegøres der kort for dennes historie, vision, mission og strategi. Dette for at 

belyse faktorer, som kan ligge til grund for udviklingen i virksomhedens regnskabstal siden 2008 og frem til 

senest offentliggjorte årsrapport. Det giver samtidig en indikation på de interne og eksterne forhold, som 

har og fortsat kan hænde at påvirke Vestas og vil derfor blive behandlet i strategiske analyser. 

De eksterne forhold vil blive analyseret ved hjælp af følgende modeller:  

• PESTEL 

• Porters 5 Forces, herunder fastlæggelse af markeds- og konkurrenceform 

• Skydeskivemodellen, som er integreret i brancheanalysen 

De interne forhold vil blive analyseret ved hjælp af følgende modeller:  

• Regnskabsanalyse 

• Værdikædeanalyse  

• Ansoffs Vækstmatrice  

Regnskabsanalyse 
Vestas’ økonomiske grundlag vil blive analyseret ud fra LARS-F modellen. Analysen danner grundlaget for at 

vurdere Vestas’ økonomi på nøgletallene for likviditet, aktivitet, rentabilitet og soliditet. Analysen 

klarlægger desuden eventuelle faresignaler i virksomheden. Nøgletallene som udledes af LARS-F vil 

ydermere blive analyseret ved hjælp af tendenslinjer, for at kunne udtrykke en konklusion om udviklingen i 

virksomheden. 

Værdikædeanalyse 
En gennemgang af virksomhedens primæraktiviteter (og støtteaktiviteter) for at belyse hvilke af disse, der 

tilsammen skaber produktets værdi for kunden og analysere hvilke led, der fremmer virksomhedens 

konkurrenceevne. Herunder integreret de 4 P’er – parametermix, samt konkurrencestrategier. 

Ansoffs Vækstmatrice  
Hvilke vækststrategier Vestas har og kan benytte for at styrke sin position på markedet. 
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PESTEL 

Den samfundsøkonomiske model beskriver forhold som politiske, økonomiske, sociale og kulturelle, 

teknologiske, miljømæssige og lovmæssige i Vestas’ omverden. Også denne model tydeliggør muligheder 

og trusler, som virksomheden må tilpasse sig. 

Porters 5 Forces 
Brancheanalysemodel anvendes til at danne overblikket over den konkurrencemæssige situation i branchen 

for vindmøller på det pågældende marked herunder et kvalificeret skøn på markeds- og 

konkurrenceformen. Den belyser samtidigt muligheder og trusler virksomheden må tilpasse sig i forhold til 

leverandører, kunder, potentielle indtrængere og substituerende produkter.  

Skydeskivemodellen 

I kombination med Porters 5 Forces vil denne model blive anvendt til yderligere at vurdere, hvilke 

virksomheder Vestas er i størst konkurrence med og derfor skal have særligt fokus på. 

SWOT-analyse 
Delkonklusionerne draget ud fra ovenstående analysemodeller danner grundlaget for SWOT-analysen, som 

giver et samlet overblik over Vestas’ styrker og svagheder internt i organisationen, samt muligheder og 

trusler i virksomhedens omverden. 

Investering og finansiering 
Ud fra en analyse af allerede planlagte projekter eller kommende projekter dannet på baggrund af USA’s 

ønske om at frigøre sig fra fossile brændstoffer, foretages en investeringskalkule og finansieringsberegning 

jf. erhvervsøkonomisk teori. 

Desuden vil der i projektet indgå teori og elementer fra fagene dataanalyse og samfundsøkonomi. 
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Illustration 1 - Projektet som helhed 
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5. Regnskabsanalyse 

5.1. Indledning LARS-F modellen 
Til regnskabsanalysen anvendes LARS-F modellen, dette er for at standardisere analysen, så den er 

sammenlignelig med andre regnskabsanalyser. Ved at benytte denne model sikres overblik og struktur i 

gennem hele analysen. 

I analysen sammenlignes Vestas Wind Systems A/S’ nøgletal med Siemens Wind Power A/S’, for at give et 

bedre billede af Vestas’ økonomiske situation og dermed kunne sammenligne med en Vestas’ største 

konkurrenter. 

Analysen vil bygge på regnskabstal fra Vestas Wind Systems A/S for perioden 2008, hvor finanskrisen 

indtraf, og frem til i dag med 2015 regnskabet. Dette vil belyse den store udvikling Vestas har været 

igennem siden finanskrisen, samt afspejle deres økonomiske udvikling med de tiltag der er gjort gennem 

årene. 

Data og information til denne regnskabsanalyse af Vestas er udelukkende indhentet fra Vestas offentlige 

regnskaber samt relevante artikler. Dette sikrer at tallene er valide og reliable. Der vil dog være en mere 

subjektiv holdning til tolkningen af udviklingen af Vestas’ ledelsesberetning, grundet ud fra Vestas’ ønske 

om, at regnskabet fremstår så positivt som muligt over for investor og andre læsere. 

Regnskaberne er godkendte af det eksterne revisionsselskab, PWC, hvorfor det formodes, at de har et 

objektivt syn på regnskabstallene, hvorfor de vurderes at være valide og reliable. 

Tallene fra Vestas Wind Systems A/S er udarbejdet med regnskabsafslutning og balancedag pr. 31.12, 

hvorimod Simens Wind Power A/S er udarbejdet med regnskabsafslutning og balancedag pr. 30.09. Dette 

giver et ikke helt sammenligneligt grundlag, men det vurderes at over en længere årrække, som der bruges 

i denne analyse vil det give en minimal ændring af tredjemands syn på analysen. Derudover har Siemens 

skiftet regnskabspraksis for året 2013/14 for indregningen af omsætning og vareforbrug. Lovgivningen siger 

at man skal tilrette sammenligningstal 5 år tilbage. Det betyder at sammenligningstallene for 2008/09 og 

bagud ikke er fuldt sammenlignelige. Da der gås ikke i dybden med Siemens regnskabstal, vurderes det i 

orden at benytte disse tal før ændringen af regnskabspraksis. 
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5.2. Likviditetsgrad 

 
Figur 1 - Likviditetsgrad

2
 

Likviditetsgraden er et nøgletal, som viser selskabernes likvide situation pr. balancedagen. Grafen viser 

nøgletallet for Vestas sammenholdt med Siemens i perioden 2008 og frem til 2015. 

Likviditetsgraden viser forholdet mellem omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld der forfalder 

indenfor 1 år. Dette er et udtryk for evnen til kunne betale alle sine kreditorer, hvis de skulle falde til 

betaling umiddelbart. Dog er det ikke nok at have en likviditetsgrad over 100 %, da der under 

omsætningsaktiver også indgår f.eks. varelager og debitorer. Disse vil højst sandsynligt ikke kunne 

omsættes til likvider omgående, hvorfor det er nødvendigt med en likviditetsgrad på min 120 % og gerne 

op mod 150 % for at have en likviditet på et tilfredsstillende niveau.   

I perioden 2008 og frem til 2015 ligger Vestas i alle år over 100 %, dog ligger de ikke tilfredsstillende i 

forhold til ovennævnte krav om min. 120 %. Der var udsving i 2010, som skyldtes at Vestas ikke blev 

påvirket omgående af finanskrisen som indtraf i 2008. Omsætningen faldt også først drastisk i 2010, hvor 

de ordrer som blev indgået op mod starten af finanskrisen blev leveret. Samtidigt begyndte Vestas i 2010 at 

lukke fabrikker i Europa og flytte produktion til USA og Kina3. Der blev lukket 5 fabrikker i EU og i alt blev 

der afskediget 3.000 medarbejdere i 20104. Dette påvirkede likviditeten negativt, da der blev investeret i 

nye anlæg og den kortfristede gæld steg hvorimod omsætningsaktiverne forblev på niveau. Det store fald i 

likviditetsgraden fik også investorer til at blive nervøse og aktieværdien faldt 44 % i 2010 og 65 % i 20115. 

                                                           
2 Excel ark ” Vestas regnskabsanalyse.xlsx” – uploaded på Moodle 
3 Side 5 i Årsregnskabet for 2010 
4 http://www.business.dk/green/vestas-lukker-fire-danske-fabrikker  
5
 Side 4 i Årsregnskabet for 2011 
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Igen i 2012 var der et udsving, men her i positiv retning og likviditetsgraden kom op mod de 120 %. Der blev 

i dette år igen lukket fabrikker og afskediget, men Vestas indgik nye bankaftaler6 og var dermed sikret 

likviditet til den fremtidige udvikling som Vestas havde planlagt. 

En af de væsentlige ting som har påvirket Vestas’ likviditet og specielt i årene fra 2012 og frem er at 

halvdelen af den kortfristede gæld består af forudbetalinger fra kunder. Vestas kan dermed finansiere nye 

investeringer med betalingerne for varer, som endnu ikke er leveret og minimere deres omkostninger til 

finansiering. Dette forhold påvirker dog ikke selve likviditetsgraden og samlet set har likviditeten udviklet 

sig positivt de senere år med en naturlig nedgang i årene 2010/11. Vestas har en fornuftig likviditet og 

deres stabile niveau viser, at Vestas har en ledelse med fokus herpå. 

 

5.3. Aktivernes omsætningshastighed 

 
Figur 2 - Aktivernes omsætningshastighed

7
 

Aktivernes omsætningshastighed beskriver hvor stor en andel af den investerede kapital, som genererer 

omsætning.  

Nøgletallet viser dermed hvor god Vestas’ evne er til at generere omsætning ud fra deres aktiver. Tallet 

beskriver, at hvis der investeres 1 kr. vil det generere omsætning på 0,98 kr. i 2015. 

Ses der overordnet på tallene fra Vestas, så er der kun ét større udsving i år 2011, hvor Vestas havde et 

meget udfordrende år med den laveste omsætning i hele perioden og måtte afskedige yderligere 2.0008 

                                                           
6 Side 5 i Årsregnskabet for 2012 
7
 Excel ark ” Vestas regnskabsanalyse.xlsx” – uploaded på Moodle 
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medarbejdere. Meget af dette skyldtes at projekter, som skulle igangsættes i 2011 ikke blev til noget. De 

var ikke aflyst men blot udskudt til 2012 eller 20139, hvor der også ses en stigning. Året 2011 blev dog ikke 

skuffende på ordresiden med 7,3 mia. euro og produktionen steg til 2.571 møller mod 2.025 i 201010. 

Der ses altså en tydelig sammenhæng mellem Vestas omsætning og deres ændring i aktiver på 

balancesiden, i alle år ligger omsætningshastigheden omkring 1 gang. Der ses dog en svagt faldende 

tendens fra 2013 og frem. Dette skyldtes at omsætningen kun er steget fra 6.084 til 8.423 mio. euro, 

hvorimod aktiverne er steget fra 5.640 til 8.587 mio. euro. Hertil skal det bemærkes at anlægsaktiverne er 

på niveau, hvorimod omsætningsaktiverne er steget betragteligt. Det kan virke negativt at aktivernes 

omsætningshastighed er faldende, men at Vestas er i gang med at styrke deres likvide tilstand som også ses 

i ovenstående afsnit om likviditetsgrad er yderst positivt og vil styrke deres økonomiske situation 

fremadrettet ved at de ikke behøver indskud af fremmedkapital for at finansiere fremtidige investeringer 

og projekter. 

Samlet set er omsætningshastigheden faldet med 13 % fra 1,14 gange til 0,98 gange i perioden, men 

gennemsnitligt over hele perioden ligger den stabilt på 1. Ses der derimod på Siemens, så klarer de sig 

betydeligt bedre på netop dette nøgletal gennem hele perioden. Ser man på tallet i 2015, ligger Siemens 

0,39 gange højere end Vestas, og Siemens vil dermed trods et fald fra 2014 til 2015 stadig generere 0,39 kr. 

mere ud af den investerede 1 kr. 

Den svagt faldende omsætningshastighed for aktiverne vil have en minimal negativ effekt på 

afkastningsgraden. 

 

  

                                                                                                                                                                                                 
8 Side 4 i Årsregnskabet for 2011 
9 Side 8 iÅrsregnskabet for 2011 
10

 Side 8 iÅrsregnskabet for 2011 
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5.4. Overskudsgrad 

 
Figur 3 - Overskudsgrad

11
 

Overskudsgraden er et nøgletal, som viser Vestas evne til at generere overskud eller indtjening ud fra 

selskabets omsætning. Altså reelt hvor stor andel af omsætningen, som bliver til indtjening efter faste og 

variable omkostninger er trukket fra i resultatopgørelsen. 

Grafen i figur 3 giver et billede af den op og nedtur Vestas har været igennem siden finanskrisen.  

Overskudsgraden bliver også brugt af en del investorer, og da Vestas er på C20-indekset på NasdaqOMXC 

børsen12, kan man se en tydelig sammenligning mellem overskudsgraden og aktiekursen, som beskriver 

investorernes tillid til Vestas’ fremadrettet. 

                                                           
11 Excel ark ” Vestas regnskabsanalyse.xlsx” – uploaded på Moodle 
12

 http://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/europa/danmark/omx-c20-cap  
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Figur 4 - Aktiekurs fra Euroinvestor

13
 

Figur 4 viser kun aktiekursen tilbage fra 09.05.2011 og frem til 2015, men der er et tydeligt fald frem mod 

slutningen af 2012 og som beskrevet i forgående afsnit faldt aktiekursen 44 % og 65 % i henholdsvis 2010 

og 2011. I 2013 genererer Vestas stadig ikke overskud med et underskud på 36 mio. euro før skat, dog er 

omsætningen faldet fra 7.216 til 6.084 mio. euro og da underskuddet er minimeret fra 713 til 13 mio. euro, 

påvirker det overskudsgraden positivt. 

Det mest iøjnefaldende år er 2012, hvor overskudsgraden var helt nede på -8,6 %, dette skyldtes at Vestas i 

dette år havde nedskrivninger på -701 mio. euro. Det er hovedårsagen til den lave overskudsgrad. Disse 

nedskrivninger er hovedsagligt på materielle anlægsaktiver som fabrikker og bygninger, da de solgte og 

satte flere fabrikker til salg for at slanke strukturen i selskabet og dermed gøre strukturen mere let og 

fleksible, så de kan skalere op og ned hurtigere i forhold til den svingende efterspørgsel på markedet14. De 

ejer nu færre fabrikker, men benytter sig derimod af flere underleverandører. Det var ikke kun i 2012, der 

var nedskrivninger på materielle anlægsaktiver, men i hele perioden 2010 til 2013, dog med den største 

nedskrivning i 2012. Dette ses tydeligt på den lave overskudsgrad i disse år, da den er steget med 20,1 

procentpoint frem mod 2015. Denne stigning har en positiv indvirkning på afkastningsgraden.  

2014 og 2015 er begge år, hvor det går kraftigt fremad, når der ses på overskudsgraden, dette hænger 

sammen med at Vestas ikke afskriver på materielle anlægsaktiver, men derimod indgår i et joint-venture 

med Mitsubishi om udviklingen af Offshore møllen 8MW15. Dette samarbejde betyder at Mitsubishi skyder 

penge ind i Vestas og samtidigt køber aktiver i selskabet til udvikling og produktion af møllen. Samtidigt 

stiger omsætningen fra 6.084 til 8.423 mio. euro fra 2013 til 2015 og resultat før skat stiger fra -36 til 925 

mio. euro. Stigningen i overskudsgraden og den stigende omsætning har to faktorer, den før nævnte 

slankning af stukturen i selskabet, men også den amerikanske PTC-ordning som i 2013 var med til at give 

                                                           
13 http://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/europa/danmark/omx-c20-cap 
14 Side 5 i Årsregnskabet for 2012 
15

 https://www.vestas.com/en/media/~/media/c25bb62b1a6d4d0d8a8873a36597fb46.ashx  

http://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/europa/danmark/omx-c20-cap
https://www.vestas.com/en/media/~/media/c25bb62b1a6d4d0d8a8873a36597fb46.ashx
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Vestas yderligere ordretilgange på 3.500 MW16 hen mod 2014, så længe at 5 % af investeringerne var sat i 

gang inden årsskiftet. 

Den stigende overskudsgrad har en positiv indvirkning på afkastningsgraden. 

Ses der på konkurrenten Siemens, så har de ikke været igennem samme svingende tur. De dykker godt nok 

2011 og kommer helt ned på 4,0 % i 2012 som reaktion på afmatningen efter finanskrisen, men de er aldrig 

under 0 % før i 2014. Gennemsnitligt ligger Siemens på 8,8 % i perioden 2008 til 2013 hvor Vestas i samme 

periode ligger på gennemsnitligt 3,8 %. Det bliver dog særligt interessant i 2014 og 2015 hvor Vestas stiger 

kraftigt til 9,5 % og 11,5 % mens Siemens falder til -9,2 % i 2014 og -6,1 % i 2015. 

Vestas har altså fået vendt skuden og fået godt fat i det amerikanske marked med PTC-ordningen, 

hvorimod Siemens halter på denne front. 

 

5.5. Afkastningsgrad 

 
Figur 5 - Afkastningsgrad

17
 

Afkastningsgraden viser forrentningen af den investerede kapital i selskabet, altså hvor god virksomheden 

er til at skabe overskud ud fra sine aktiver. Det kan også vises ved at bruge førnævnte nøgletal aktivernes 

omsætningshastighed gange overskudsgraden. 

                                                           
16http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/280490/vestas-
salgschef_aftaler_i_usa_uafhaengige_af_ny_ptc.html  
17
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Samtidigt viser afkastningsgraden også hvor attraktivt det er at investere penge i selskabet, idet at 

afkastningsgraden skal ligge over markedsrenten (10-årig statsobligation) på 1-2 %18 plus et risikotillæg på 

2-3 %. I alt bør afkastningsgraden ligge over ca. 4 % før det er fordelagtigt at investere sine likvider i 

selskabet. 

Afkastningsgraden for Vestas ligger meget tæt op af overskudsgraden. Dette skyldes som førnævnt, at de 3 

førnævnte nøgletal hænger sammen og aktivernes omsætningshastighed ligger på gennemsnitligt 1,0 set 

over hele perioden og dermed hænge omsætningen og aktivernes sum meget tæt sammen. 

Ser man på årene 2010 til 2013 hvor Vestas var i deres hårdeste periode, som beskrevet i forgående afsnit 

med omstrukturering af selskabet, frasalg, fyringer og nedgang i ordrene, tynger det afkastningsgraden som 

ligger på et utilfredsstillende niveau ift. markedsrenten og Vestas har haft svært ved at skaffe kapital, da 

afkastningsgraden indikerer over for investorer, at det ikke var et godt sted at investere. Vestas fik dog som 

nævnt tidligere indgået nye bankaftaler i 2012 og indgik i et joint venture med Mitsubishi i 2013, som 

gjorde at de fik de midler der skulle til for at vende udviklingen. Dette ses tydeligt fra 2012 og frem til 2015, 

hvor afkastningsgraden et steget betragteligt med 20,3 procentpoint og afkastningsgraden er på et meget 

tilfredsstillende niveau et godt stykke over markedsrenten. Vestas vil dermed ikke fremadrettet have 

problemer med at skaffe kapital, da Vestas nu tydeligt er en god investering. Dette ses også på aktiekursen, 

som er steget fra kurs 24 i 2012 til kurs 480 i 201519, hvilket må ses som en tydelig indikation af at 

investorerne har fået stor tillid til Vestas igen og at de går en positiv fremtid i møde. 

Ses der på Siemens i samme periode ligger afkastningsgraden på et meget tilfredsstillende niveau i det 

meste af perioden, dog falder den markant i 2014 til -15,3 % og -8,4 % i 2015. Dette må anses som meget 

utilfredsstillende og yderst kritisk. Det er noget Siemens Wind Power A/S skal tage meget alvorligt, hvis de 

stadig vil have investorer og blive i vindmøllebranchen. Det skal dog siges at Siemens AG er en stor koncern, 

hvor Siemens Wind Power er et datterselskab, som understøttes af koncernen. 

 

  

                                                           
18 http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=MPK3&PLanguage=0  
19

 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/vestas-wind-systems-a-s/206326  

http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=MPK3&PLanguage=0
http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/vestas-wind-systems-a-s/206326
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5.6. Dækningsgrad 

 
Figur 6 - Dækningsgrad

20
 

Dækningsgraden viser hvor stor en procentdel af omsætningen, der er tilbage til at dække de øvrige 

omkostninger når de variable produktionsomkostninger er fratrukket. 

Vestas har haft en faldende dækningsgrad fra 2008 og frem til 2012. Dette skyldes en forholdsvis stabil 

omsætning, men med en stigning i produktionsomkostninger. Vestas har haft stor fokus på dette og har 

som beskrevet tidligere solgt fabrikker fra og flyttet visse produktioner til Kina eller USA. Der har været stor 

fokus på at få omkostningerne ned til produktionen og få en mere fleksibel produktionsomkostning hvis 

omsætningen skulle falde i fremtiden. Dette gælder ikke kun de variable omkostninger som dette nøgletal 

bygger på, men også kapacitetsomkostninger til fabrikker og administration. Det har specielt ført til 

lukninger og fyringer i Danmark, da der er meget høje omkostninger til løn. 

Dækningsgraden vender og stiger fra 2013 til 2015, hvor omsætningen stiger med 39 % fra 6.084 til 8.423 

mio. euro, hvorimod produktionsomkostninger kun stiger 33 % fra 5.188 til 6.918 mio. euro. Det er dermed 

lykkes det for Vestas at nedbringe produktionsomkostninger med de tiltag, som de har foretaget og det 

påvirker dækningsgraden positivt. Ydermere har tiltagene ført til nedgang i kapacitetsomkostningerne med 

6 % i samme periode fra 685 til 645 mio. euro. 

Ses der på Siemens dækningsgrad har den ligget på et meget flot niveau fra 2008 og frem til 2013 med et 

gennemsnit på over 20 %. Den falder dog markant i 2014 til -6,1 % og -3,5 % i 2015. Dette skyldes at 

omsætningen falder med 15 % fra 3.405 til 2.895 mio. euro. Samtidigt falder produktionsomkostningerne 
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kun 0,8 % fra 3.019 til 2,996 mio. euro. Siemens har altså ikke en lige så fleksibel produktion som Vestas har 

fået opbygget, dette giver sig udslag i den forringede dækningsgrad. 

 

5.7. Egenkapitalens forrentning 

 
Figur 7 - Egenkapitalens forrentning

21
 

Egenkapitalens forrentning viser hvor god forrentningen er af den kapital, som ejerne har skudt ind i 

selskabet. Den hænger meget sammen med afkastningsgraden, der også viser forretningen af den 

investerede kapital. Begge nøgletal skal ligge over markedsrenten (10-årig statsobligation) på 1-2 % plus et 

risikotillæg på 2-3 % i alt bør den ligge over ca. 4 %. Dog skal egenkapitalens forrentning altid ligge over 

afkastningsgraden for at selskabet tjener penge på den fremmedkapital, som de har optaget. 

Ejerne i Vestas har haft en nogen svingende forrentning af deres kapital i perioden. Fra 2008 og frem til 

2012 er forrentningen faldet med 220 % fra 36,5 % til -44,0 % i 2012. Vestas har altså i 2012 tabt penge på 

at have gæld, da afkastningsgraden dette år var -8,9 %. Ejerne har tabt penge i perioden 2011 til 2013, da 

forrentningen i alle år er negativ og dermed under markedsrenten, dette har også givet tydeligt udslag i 

aktiekursen. I 2014 kommer forrentningen dog op på 22,0 % og i 2015 op på 31,9 %, som begge år er over 

afkastningsgraden og meget tilfredsstillende ift. markedsrenten. Stigningen i disse 2 år skyldes stigningen i 

afkastningsgraden og faldet fra 2,23 % til 1,34 % i gældsrenten. 
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Gennemsnitligt over hele perioden har Vestas dog med en forrentning på 8,9 % ligget over markedsrenten 

og afkastningsgraden som i samme periode har ligget på 5,7 %. Dette må anses for at være tilfredsstillende 

set i forhold til den omstrukturering Vestas har været igennem.   

Siemens klarer sig noget bedre på dette nøgletal fra 2008 til 2013 med et gennemsnit på 43,08 %, som også 

er noget højere end afkastningsgradens gennemsnit på 12,46 %. Siemens ejere har dermed tjent godt på 

deres investering set ift. markedsrenten. Siemens laver dog store underskud i 2014 og 2015, som dermed 

tager hårdt på egenkapitalen og denne ender faktisk negativ i 2015 med -46 mio. euro. Dette giver det 

markante udslag i egenkapitalens forrentning set ift. Vestas. 

 

5.8. Soliditetsgrad 

 
Figur 8 - Soliditetsgrad

22
 

Soliditetsgraden viser så at sige hvor solidt selskabet er og hvor godt det kan modstå større tab. Det viser 

forholdet mellem aktiver og egenkapitalen og beskriver dermed hvor meget af selskabets aktiver, der er 

finansieret med egenkapitalen. 

Dette nøgletal klarer Vestas sig bedre på gennem hele perioden i forhold til Siemens. Selskaber som har 

eksisteret i længere tid som både Siemens og Vestas, bør ligge på over 30 % i soliditetsgrad og dermed have 

mindst 30 % af deres aktiver finansieret med egenkapitalen. 

Vestas har i perioden ligget med et gennemsnit på 35 % som må siges at være tilfredsstillende. Det er kun i 

2012 og 2013 med henholdsvis 23,3 % og 27,0 % hvor Vestas kommer under de 30 %. Det er dog ikke 
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alarmerende og soliditeten stiger fra 2012 frem mod 2015 fra 23,3 % til 33,8 %, i alt en stigning på 10,5 

procentpoint og 45 %. Vestas har ifølge mange af de tidligere nøgletal været meget økonomisk presset i 

årene 2011 til 2013, men soliditetsgraden viser at Vestas har haft styrken til at vende udviklingen i disse år 

og alle nøgletal bekræfter også dette i årene 2014 og 2015, hvor Vestas vil gå en stærkere tid i møde. 

Siemens har i hele perioden ligget lidt lavere end Vestas med et gennemsnit fra 2008 til 2013 på 26,4 %. 

Det er en lidt lav soliditet, da den ligger lavere end de 30 % i stort set alle år, dog ikke alarmerende. Ses der 

derimod på årene 2014 og 2015, hvor Vestas blev styrket, så falder Siemens soliditet til henholdsvis 4,4 % 

og -2,2 %. Dette er meget alvorligt for et selskab som har eksisteret i mange år, og er en direkte årsag af at 

Siemens har mistet hele deres egenkapital som faktisk er negativ i 2015. Med en negativ soliditetsgrad og 

egenkapital er Siemens Wind Powers eksistens meget faretruende, deres fremtidige drift bygger 

udelukkende på Siemens AG fortsatte understøttelse. 

5.9. Faresignaler 
Der er visse faresignaler og usikkerheder som Vestas skal være opmærksom på for at kunne fortsætte sin 

positive udvikling og fremtidige drift. Som læser af Vestas’ regnskaber skal man læse det med et objektivt 

syn på ledelsesberetningen, da den ofte vil fremstå meget positiv. Under gennemgangen af regnskaberne 

er det konstateret at der er benyttet samme revisor (PWC) gennem hele perioden 2008 til 2015, hvorfor 

dette anses som et stabilitetstegn. 

Der har været en stor udskiftning af personale i Vestas i perioden, hvilket skyldes at Vestas har flyttet 

produktioner fra Europa til Kina og USA, hvor produktion er billigere og de dermed kan styrke 

konkurrenceevnen og øge deres ordreindgang. De har samlet set ikke skåret ned på medarbejdere, men 

blot flyttet produktionerne og ansat nye medarbejdere i Kina og USA. Deres udviklingsafdeling er stadig i 

Danmark, men der udvikles også møller i USA specielt til deres marked, hvorfor dette anses som et 

stabilitetstegn. 

Vestas har solgt en del anlægsaktiver i perioden 2011 til 2013, hvoraf hovedparten har været fabrikker i 

Europa. Dette har været for at slanke strukturen i selskabet og bedre kunne tilpasse omkostningerne til en 

svingende omsætning. De benytter sig nu mere af underleverandører og kontrakter på projekter. Der er 

startet nye fabrikker op i Kina og USA hvor lønningerne er lavere og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet er 

bedre.  
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Figur 9 - Anlægsaktiver
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På grafen i figur 9 kan det ses at anlægsaktiverne er formindsket i perioden, hvor der blev solgt fabrikker 

fra. Fra 2013 og frem stiger aktivsummen betydeligt, mens anlægsaktiverne er stabile. Det er dermed en 

kraftig stigning i omsætningsaktiverne, som får aktivsummen til at stige markant. Dette ses også som en 

styrkelse, selv om den betydelige stigning også skyldes større varelager. 

Vestas har selv defineret nogle fremtidige risici24: 

 Fortsat usikkerhed om fremtidig statsstøtte til vind og vedvarende energiprojekter. EU har stadig 

støtte til vindmølleprojekter, men vil muligvis i fremtiden ændre støttestrukturen og dette kan 

betyde en mulig nedgang i støtten til vindmølleprojekter. I USA har en forlængelse af PTC-

ordningen (Production Tax Credit) for en 5-årig periode givet mere stabile forhold på et stærkt 

stigende marked for Vestas. Tilskuddet vil dog falde gradvist i perioden og være med til at øge 

Vestas’ fokus på øget konkurrence fra andre energikilder. Nedgangen i støtten kan få indflydelse på 

den fremtidige ordreindgang for Vestas på specielt det amerikanske marked. 

 Tilpasning og indtrængning på markeder med større kompleksitet. Vestas er på og på vej ind i 

markeder med forhold og kompleksitet, som adskiller sig fra kendte markeder som EU og USA. 

Dette indebærer større risiko og mulighed for tab ved aflysning af projekter og tab ved forarbejde. 

Der er typisk politisk og økonomisk ustabilitet samt flere lokale regler og love som skal overholdes. 

Dette kan samtidigt give problemer med at lovmæssig håndhævelse af Vestas kontraktlige 

forpligtigelser i området. 

 

 

                                                           
23 Excel ark ” Vestas regnskabsanalyse.xlsx” – uploaded på Moodle 
24https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/2015_annualrepor
t-riskmanagement.pdf  
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 Øget vækst og ordreindgang. Større krav til Vestas om kort leveringstid samt længere udviklingstid 

af projekter øger presset på Vestas. Forstyrrelser af produktion og forsyningskæden til projekter 

kan føre til økonomisk tab, med ordrenedgang grundet højere mistillid til Vestas formåen. I værste 

fald kan Vestas miste kundernes loyalitet. Høj kontrol, styring samt opfølgning hos centrale 

leverandører er vigtige indsatsområder for Vestas. I 2015 har Vestas igen øget brugen af 

outsourcing til produktion af nøglekomponenter som f.eks. vinger på flere geografiske områder for 

at sikre kortere leveringstid og mere fleksible produktion. 

 

Delkonklusion 
Vestas har i perioden, som denne analyse bygger på fra 2008 til 2015 været både igennem op- og nedturer. 

Men finanskrisens lidt forsinkede påvirkning og medfølgende nedtur frem mod 2012, som absolut bund på 

kurven og den efterfølgende omstrukturering og fremgang mod 2015 med lyse udsigter. 

Likviditetsmæssigt har Vestas ligget forholdsvis stabilt over 100 %, men kun over 120 % i 2009/10 og igen i 

2015 med bundpunkt i 2011 og 2013 lige under 110 %. Soliditeten har også ligget stabilt over de 30 %, 

Vestas har også eksisteret i længere tid og soliditeten viser også dette, dog med et bundpunkt i 2012/13 

med en soliditet lidt under de 30 %. Disse to nøgletal viser, at Vestas ikke har været livstruet, men dog 

betydeligt presset i nogle år. Sammenlignet med Siemens, ses det at Siemens klarer sig bedre 

likviditetsmæssigt gennem perioden men soliditetsmæssigt er Siemens stærkt truet på deres eksistens med 

en negativ egenkapital og en soliditetsgrad på -2,2 % i 2015 mod Vestas’ på 33,8 %. 

De resultatbaserede nøgletal afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed viser 

tydeligt den nedtur og omvæltning Vestas var igennem i 2011 – 2013. Frem mod 2010 havde Vestas en 

afkastningsgrad over markedsrenten, men dette kom først til at gentage sig i 2014 og den sluttede på et 

tilfredsstillende niveau på 11,3 % i 2015. Aktivernes omsætningshastighed lå i hele perioden med et 

gennemsnit på 1,0 hvorfor overskudsgraden følger afkastningsgraden meget tæt. Vestas klarede altså 

omstruktureringen og nedturen grundet deres pæne soliditet og likviditet. De havde altså ressourcerne til 

at overleve krisen og komme styrket ud med pæne nøgletal i 2014/15. 

Vestas’ fremtid ser lys ud efter regnskabsaflæggelsen for 2015. De har styrket strukturen og deres nøgletal 

er over niveau i forhold til før krisen med en kraftig stigende tendens. Vestas har da også fået tilliden 

tilbage hos investorende og en stigning i aktiekursen fra 24 i 2012 til 480 i 2015 viser tydeligt investorens 

tillid til Vestas fremtid. 

Fremadrettet skal Vestas fortsat fokusere på optimering af produktionsomkostninger og 

organisationstilpasning, så de på sigt kan gøre sig uafhængige af støtteordninger som PTC. Ligeledes skal de 

fokusere på produktudvikling som f.eks. deres nye 8MW-mølle, som kan medvirke til fremgang i 

markedsandelene på offshore-markedet.  
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6. Strategi 

6.1. PESTEL-analyse 
PESTEL er et analyseværktøj, som har til formål at undersøge forskellige forhold i Vestas’ omverden, som 

dermed kan have indflydelse på strategiprocessen. PESTEL-analysen er en udvidelse af den oprindelige 

PEST-analyse25. Udvidelsen giver dermed muligheden for også at undersøge de miljø- og 

lovgivningsmæssige faktorer, som Vestas er underlagt. 

Analysen bruges til at klarlægge de forskellige forholds betydning for Vestas. PESTEL har 6 nøgleområder, 

som modellen skal give virksomheden indsigt i og står for følgende forhold: Politiske (P), Økonomiske (E), 

Sociokulturelle (S), Teknologiske (T), Miljømæssige (E) og Lovgivningsmæssige (L)26. Neden for illustreres, 

hvordan modellen er opbygget. 

 
Figur 10 - PESTEL

27
 

Analysen er med til at identificere de muligheder samt trusler, som Vestas står over for nu, eller som 

forventes at kunne ændre sig i fremtiden, hvilket kan have stor indflydelse på Vestas’ fremtid i øvrigt. Ved 

at belyse disse områder, ved hjælp af PESTEL, kan man derved fremhæve de mest væsentlige faktorer, der 

har størst indflydelse på udviklingen for fremtiden. Analysen af de 6 nøgleområder gør, at Vestas har 

mulighed for at sætte fokus på de områder, som har de største konsekvenser for virksomheden. Ved at 

identificere disse fremtidsscenarier, kan Vestas være på forkant med udviklingen og derved reagere 

hurtigere. Analysen skal udelukkende opfattes som en tjekliste, da denne analyse afhænger af de 

informationer man medtager. PESTEL er en analyse, som bygger på tidligere hændelser og erfaringer, som 

                                                           
25 Contemporary Strategy Analysis, Robert M. Grant 2013, side 60-62 
26 http://betabox.dk/teorierogmodeller/pestel-analyse.html  
27
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http://betabox.dk/teorierogmodeller/pestel-analyse.html
http://betabox.dk/teorierogmodeller/pestel-analyse.html


Side 25 af 95 
 

forsøger at danne rammerne for fremtiden. Modellens svaghed er, at den udelukkende baseres på historisk 

data og dermed forudsætter, at fremtiden er nogenlunde stabil, hvis den skal anvendes. 

6.1.1. Politiske- og lovgivningsmæssige forhold 

Vindindustriens fremtidige vækst ligger i høj grad i hænderne på de energipolitikker, som bliver ført rundt 

om i verden, hvorfor udsving heri kan ramme branchen hårdt. Der har igennem flere år været stor fokus på 

global opvarmning, hvorfor flere lande har tilsluttet sig politikker vedrørende vedvarende energi og sat mål 

for fremtidens vedvarende energi28. Indtil videre har 164 lande siden 2005 tilmeldt sig denne ordning jf. 

nedenstående figur 11, med henblik på at øge vedvarende energi og reducere CO2-udledning.  

 

 
Figur 11 - Oversigt over lande med vedvarende energipolitikker og mål 

Denne politik giver en god mulighed for at vækste yderligere for Vestas. Politikken er dog ikke udelukkende 

baseret på vindenergi, men alle former for vedvarende energi. Nogle af målene vil derfor vedrøre andre 

former inden for dette område. Vestas har derfor yderligere brug for at der også bliver gjort tiltag inden for 

vindenergi specifikt. Vestas skal dermed sørge for, at vindenergi er den foretrukne form inden for 

vedvarende energi. 

Den 4. august 2015 fremlagde Barak Obama en plan, Clean Power Plan, for USA's energisektor, hvor den 

oprindelige plan var at erstatte kulfyrede kraftværker med naturgas, for dermed at reducere CO2 med 30 % 

inden 2030 i forhold til 2005. Denne plan er nu blevet udbygget ved, at en større del af energiproduktionen 

skal produceres ved hjælp af vedvarende energi, hvilket gør at målet nu er 32 %. Målet for USA alene, er at 

28 % af energiforbruget skal produceres ved hjælp af vedvarende energi. Den del af staterne, som får stor 

                                                           
28

 http://www.ren21.net/Portals/0/documents/e-paper/GSR2015KF/epaper/ausgabe.pdf?rnd=55813a7ce4697  
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indflydelse herpå, åbner for muligheden for at pålægge virksomhederne forureningspakker, som bliver 

tilstrækkeligt dyre, sådan at det bliver mere attraktivt at overgå til vedvarende energi29. Barak Obama har 

dog mødt modstand jf. artikel i Windpower Monthly30, den 20. februar 2016, som fortæller, at US Supreme 

Court har stemt imod Barak Obamas forslag. AWEA (The American Wind Energy Association) mener dog, at 

US Supreme Court vil ændring mening, når de får overvejet konsekvenserne af et nej. Selvom US Supreme 

Court har stemt nej, til et forslag, som ellers kunne medvirke til øget vækst for Vestas, så har det tydet på, 

at Vestas ikke har lidt under dette. Vestas har nemlig modtaget flere ordrer fra USA siden Barak Obama 

fremlagde sin plan, heriblandt en ordre i USA på 100 stk. V110-2.0 MW-møller på i alt 200 MW fra fjerde 

kvartal 2016, hvor idriftsættelsen forventes allerede i første kvartal 201731.  

Selvom Vestas synes at være i stand til at få ordrer på trods af at PTC-ordningen er i modvind i US Supreme 

Court, skal Vestas i øget omfang på markedet i USA fokusere på lobbyisme for at få den politiske tendens i 

retningen af Vestas’ interesser. Der bruges i forvejen midler på dette område, men amerikansk politik er 

meget styret af lobbyarbejde og for at øge omsætning på det amerikanske marked vil det være nødvendigt 

for Vestas at øge deres fokus herpå og bevidst gå målrettet mod politikerne for at lave lovgivningen i 

retning mod vedvarende energi. 

Det amerikanske marked, inden for vindenergi, spiller en betydelig rolle i forhold til Vestas’ fremtidsplaner. 

Dog er nye tiltag forbundet med væsentlig usikkerhed i forhold til PTC-ordningen, som bliver beskrevet 

senere. Som det fremgår af figur 12, ses det at antallet af installerede MW i USA er steget markant i 

perioden 2001 til 2015, hvor det i udgangen af 2015 endte på en total med 74.471 MW. Dette resultat er i 

den grad med til at styrke Vestas’ position på markedet. 

 

 
Figur 12 - Total installeret kapacitet for USA
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29 Udleveret artikel fra Berlingske, 4. august 2015: Obama har en plan.  
30 http://www.windpowermonthly.com/article/1383006/obamas-clean-power-plan-faces-delay  
31 https://www.vestas.com/da/investor/announcements#!company-announcements  
32
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Derudover blev der i Danmark i 2012 vedtaget et historisk energiforlig33, som danner rammerne for 

udbygningen med vedvarende energi frem til 2020. Målsætningen med dette er, at strøm fra vindmøller 

skal udgøre 50 % af det danske elforbrug jf. figur 13 neden for.  

 
Figur 13 - graf over udbygning af vindkraft samt andel af vindenergi i elforbruget

34
 

En effektivisering af møller vil betyde, at produktionen vil stige med ca. 83 %, selvom antallet af møller vil 

falde med ca. 30 %, hvilket vil gøre at vindproduktionen bliver øget fra ca. 9,87 TWh i dag til 18 TWh i 2020. 

Denne energiaftale vil dermed medføre en positiv effekt for Danmark, sådan at Danmark fortsat kan være 

et førende udstillingsvindue for ny vindmølleteknologi og for integration af vind i elsystemet. Vindenergi 

bidrager til, at Danmark opfylder VE-målene35 fra EU, som er 30 % af det samlede danske 

bruttoenergiforbrug, der skal dækkes af vedvarende energi. Dette forlig er til stor fordel for Vestas, da 

fokus på vedvarende energi øges yderligere i form af press-releases. 

6.1.2. Økonomiske forhold 

USA har igennem en lang periode støttet vindenergi ved hjælp af tilskud i form af skattelettelser, som også 

kaldes PTC (Production Tax Credit). Jf. artikel fra den 13. januar 201636 blev ordningen forlænget til 2019, 

hvilket har stor betydning for stabiliteten for Vestas på det amerikanske marked.  Pressechefen, Michael 

Zarin, i Vestas udtaler, at en forlængelse af PTC-aftalen vil sikre en lys fremtid for vindenergi i USA. Det 

amerikanske marked er nemlig en vigtig brik for vindindustrien, både globalt og for Danmark. USA ligger på 

top-3 over vindmøllemarkeder i verden, hvorfor en langsigtet løsning vil være optimalt for investorer. 

Forlængelsen af PTC-aftalen vil derved sikre det amerikanske markeds sikkerhed og fortsatte udvikling og 

dette vil ydermere betyde, at investeringsmulighederne for det danske marked, på lang sigt, også vil sikres. 

Danskbaserede virksomheder har store markedsandele, så det vil klart være en fordel med den nye PTC-

aftale i USA for disse. 

                                                           
33 http://www.windpower.org/da/energipolitik_og_planlaegning/energiforliget_og_2020.html  
34 http://www.windpower.org/da/energipolitik_og_planlaegning/energiforliget_og_2020.html 
35 http://www.ens.dk/politik/dansk-klima-energipolitik  
36http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_2016/usas_skatterabat_ptc_til_vi
ndenergi_bliver_forlaenget_fem_aar.html  
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Den 5-årige støtteordning vil medføre mere økonomisk stabilitet, da det vil give markedet større vished om 

fremtiden. Rabatten som lyder på 30 % vil, ifølge Bloomberg Business, medføre til investeringer på op mod 

73 mia. dollars i sol- og vindenergibranchen37, hvilket må anses for at være rigtig positivt. Ordningen giver 

investorer i en vindmøllepark en skatterabat på 23 dollars pr. produceret MW i de første 10 år af et 

projekts levealder38. Dog er det ikke uden bekymringer med denne aftale, som blev etableret i Energy Policy 

Act i 1992, da den flere gange har fået lov til at løbe ud, for derefter at blive forlænget igen. Disse udløb af 

aftalen har givet store fald i markedet for vindenergi, hvilket dermed har skabt ustabilitet og utryghed. I 

2013 blev der, på grund af PTC-ordningens udløb, installeret 92 % færre møller39. 

Der er ingen tvivl om, at den økonomiske situation i omverdenen påvirker Vestas’ muligheder for at vækste. 

Da finanskrisen indtraf investerede virksomheder ikke nær så meget, hvorfor dette alt andet lige, også 

rammer investeringer i form af vedvarende energi. Virksomheder vil som udgangspunkt være mere 

tilbøjelige til at spare sig ud af en krise, i stedet for at foretage nye investeringer. Omvendt vil der med den 

nye PTC-aftale ske flere investeringer, hvilket vil få Vestas til at blive endnu større og dermed også udvide 

tallet i medarbejdere. Jf. artikel fra The Denver Post, den 8. maj 201540, fortæller Vestas, at de hyrer 350 

produktionsmedarbejdere til stillinger på deres 2 fabrikker i Colorado, hvilket indikerer at Vestas yderligere 

er på vej i den rigtige retning.  

6.1.3. Sociokulturelle forhold 

For Vestas er de væsentligste sociokulturelle forhold, hvordan omverdenens livsstil og holdninger forholder 

sig. I dag er der langt større opmærksomhed på ens eget helbred og hvordan man behandler den verden vi 

lever i. Som nævnt tidligere, er der stort fokus på at reducere den globale opvarmning, hvilket gavner 

Vestas i højeste grad. Der er en generel større bevidsthed om, hvordan man ønsker at skabe et sundt og 

raskt miljø for ens efterkommere, hvorfor de bæredygtige alternativer og den grønne tankegang kommer i 

spil. Inden for store dele produktgrupper bliver der hele tiden udviklet ”grønnere” og mere miljøvenligt. 

Produkterne er alt lige fra biler, fødevarer, tøj og til vedvarende energi.  Forbrugere tænker i højere grad på 

at værne om miljøet, hvorfor dette styrer hen mod den øgede vækst inden for vedvarende energi. Vestas 

har behov for fremadrettet, at den øverste ledelse i verdens nationer over fortsat øger fokus på en 

grønnere verden, som dermed påvirker befolkningen i en miljøvenlig retning. 

Grundet øget fokus på grøn energi, skaber Vestas dermed flere muligheder for også at mindske 

arbejdsløsheden. Jf. artikel fra AWEA (American Wind Energy Association) den 14. april 2016, fortælles der 

bl.a. at der er blevet installeret flere vindmøller end nogen anden energikilde i USA. Vindenergien 

repræsenterede 41 %, hvor solenergi lød på 28,5 % og naturlig gas på 28,1 %. Denne overhaling medfører, 

at arbejdsmulighederne dermed også er steget med 20 % på et år41. 

                                                           
37http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q1_2016/usas_skatterabat_ptc_til_vi
ndenergi_bliver_forlaenget_fem_aar.html  
38http://www.ucsusa.org/clean_energy/smart-energy-solutions/increase-renewables/production-tax-credit-
for.html#.VxuG0DCLSUk  
39 http://marketnews.dk/artikel/19/20196/den_amerikanske_ptc-ordning.html  
40http://www.denverpost.com/news/ci_28590659/vestas-to-hire-at-least-350-new-workers-at-brighton-windsor-
plants  
41
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Vestas har brug for de bedst kvalificerede medarbejdere, for hele tiden at kunne være et skridt foran 

konkurrencemæssigt. Dette kan dog resultere i, at Vestas skal placere sig i samfund, som er veluddannede 

eller rokere, hvis kvalifikationerne ikke lever op til, hvad der måtte være passende.  

6.1.4. Teknologiske forhold 

Den fremtidige teknologiske udvikling afhænger i stor grad af de politiske tiltag. Som nævnt tidligere er 

PTC-ordningen blevet forlænget, hvilket giver investorerne mere tryghed, hvilket dermed giver en større 

indtjening for Vestas. Et stabilt politisk miljø er medvirkende til en stabil udvikling i teknologien. 

Teknologien bag en vindmølle er meget kompleks og kræver store kvalifikationer hos den enkelte 

medarbejder.  

Der vil altid være fokus på at få udviklet nye og større møller, som kan producere mere strøm, men dette er 

ikke omkostningsfrit. Vestas iværksatte derfor ved udgangen af 2011 en toårig Turnaround-plan42, som 

havde til hovedopgave at optimere omkostninger. Dette lykkedes, da der ved udgangen af 2013 blev 

nedbragt mere end 400 mio. euro. Dog bidrog planen også til lukning af kontorer med en reduktion fra 31 

til 19. Vestas satser fremadrettet på en løbende udvikling af de eksisterende vindmølleplatforme med 

henblik på at øge fleksibilitet og kapacitetsudnyttelse. Vestas ønsker fortsat at være den globale leder i 

vindkraftindustrien, hvilket dermed kræver at de fortsat skal levere de bedste samt mest 

omkostningseffektive vindmølleteknologier, produkter og serviceydelser til markedet. Produktstrategien 

Vestas vil benytte sig af medfører, at produktudviklingen fremskyndes og effektiviseres for derved at 

nedbringe den tid, det tager at implementere nye produkter på markedet og samtidig fastholde et bredt 

produktprogram. Ved at forbedre kvaliteten af eksisterende møller, så skal møllerne ikke repareres ligeså 

ofte, hvorfor det dermed også reducerer kundens ”Cost of Energy” (reducering af omkostninger pr. 

produceret KWh). 

6.1.5. Miljømæssige forhold 

Igennem de seneste årtier har udviklingen i de miljømæssige forhold spillet en betydelig rolle i forhold til 

verdens syn på global opvarmning, hvilket har været med til at gøre Vestas endnu mere succesfuld. I og 

med fokus på global opvarmning har været så stort, så har dette påvirket Vestas i en positiv retning. 

Derudover udgør de fossile brændstoffer stadig en overvejende del af verdens energikilder og der er stadig 

delte meninger med hensyn til atomkraftværker. Ved atomkraftværker vil der altid være fare for, at disse 

kan forulykke, hvilket skaber frygt hos nogle, når der tænkes på ulykken i Tjernobyl. Jeppe Søndergaard 

Pedersen, der er chef for Nukleart Beredskab i Beredskabsstyrelsen, fortæller jf. artikel fra den 26. april 

201643, at samfundet skal være forberedte på, hvis der sker en ulykke. Samfundet vil ikke kunne tåle ikke at 

være klar, hvis det skete, udtrykker han ydermere. Denne usikkerhed forbedrer yderligere Vestas’ position 

på markedet inden for vedvarende energi. Derudover er der i 2005 indført et CO2-kvoteregister44, som er en 

ret til at udlede en afgrænset mængde CO2, nærmere betegnet 1 ton drivhusgasser i en angivet periode. 

Det betyder, at en stor del af den energitunge industri blev omfattet heraf. Virksomhederne skal som følge 

heraf opgøre deres CO2-udledning, rapportere deres CO2-udledning m.m. Dette medfører en reduktion i 

udledningen af CO2. Dog kan virksomhederne tilkøbe sig ekstra kvoter, hvis man ikke kan overholde den 

                                                           
42https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2013/aarsrapport/l%C3%B8n
som%20v%C3%A6kst%20for%20vestas%202013.pdf  
43 http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-04-26-overblik-her-ligger-alle-europas-atomkraftvaerker  
44
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angivne kvote. Ideen bag dette kvote-register er, at virksomhederne skal investere pengene i grøn energi 

fremfor at bruge penge på eventuelle ekstra kvoter. Denne ordning skulle give virksomheder større 

incitament til at investere i f.eks. vindenergi, hvilket vil være yderst fordelagtigt for Vestas. 

Delkonklusion 

Vestas’ fortsatte drift er jf. ovenstående afsnit præget af en del eksterne faktorer, hvor den primære faktor 

må anses for at være udviklingen i de politiske- og lovgivningsmæssige forhold. Vestas er og har været 

yderst afhængige af den politiske opbakning, som vises i form af bl.a. PTC-aftalen omkring skattelettelser i 

USA, som de bør forsøge at påvirke yderligere ved i større grad at gøre brug af lobbyisme. Over årene har 

denne ordning svinget meget, hvilket har skabt meget ustabilitet i USA og har derfor været en trussel for 

Vestas. En stabil politisk omverden vil altså være afgørende for branchen generelt, hvorfor Vestas kan 

tænke mere langsigtet med henblik på nye tiltag i form af nye investeringer/projekter. 

Igennem en længere periode har der været stigende fokus på den globale opvarmning og generelt tanken 

om at skåne vores miljø, hvilket giver Vestas en stor fordel. Flere og flere lande har sågar indført planer for, 

hvordan de reducerer CO2-udledning for derved i stedet at producere energi ved hjælp af vedvarende 

energi. Hvis ikke omverdenen tænkte grønnere, så ville Vestas ikke have så stor succes og dermed ikke have 

mulighed for at styrke sin position som global markedsleder. 

Teknologien er meget afhængig af udviklingen i branchen generelt, da der er rigtig store krav til udførelsen 

heraf samt at det kræver stor kapital at udvikle nye vindmøller. Vestas’ strategi er derfor fremadrettet at 

blive den mest omkostningseffektive virksomhed efter deres toårige succesfulde Turnaround-plan. 

Turnaround-planen har bidraget til, at Vestas fik vendt nogle negative år til nogle positive, hvorfor planen 

omkring omkostningsminimering og outsourcing er den rigtige vej at gå. Derudover er offshore-markedet 

en gylden mulighed for Vestas, da fokus herpå øges betydeligt, da der her er en højere gennemsnitvind. 

Vestas skal fremadrettet tænke på uudnyttede markeder, hvorfor offshore er et godt udgangspunkt. 

Fremadrettet skal Vestas, som nævnt i regnskabsanalysen, fortsat fokusere på optimering af 

produktionsomkostninger og organisationstilpasning, så de på sigt kan gøre sig uafhængige af 

støtteordninger som PTC, samt fokus på produktudvikling som f.eks. deres nye 8MW-mølle, som kan 

medvirke til fremgang i markedsandelene på offshore-markedet. Derudover bør i stigende grad forsøge at 

påvirke det politiske miljø ved hjælp af eks. lobbyisme. 
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6.2. Porters 5 Forces 

6.2.1. Branchen og udbydere 

I det følgende vil der blive set nærmere på de branche- og konkurrencemæssige forhold, som gør sig 

gældende på markedet i USA for vindmølleproducenter. Idet der er tale om producenter, som sælger 

møller og tilhørende services til industrielle projekter, befinder virksomhederne sig på business-to-business 

markedet. Omdrejningspunktet vil først og fremmest være onshore-vindmølleprojekter, men det er 

relevant at tage hensyn til det fremtidige vækstpotentiale, der ligger i offshore-projekter. Der ses bort fra 

eventuelle nichevirksomheder. 

 
Figur 14 - Udviklingen i vindkapaciteten (MW) i USA

45
 

USA er et af de lande i verden, som producerer mest vindenergi46, kun overgået af Kina47. Kapaciteten af 

installeret vindenergi i USA er steget markant over årene, som det illustreres i ovenstående figur 14 og 

udgjorde i slutningen af 2015 i alt 73.992 MW48 - nok til, at 4,7 %49 af landets samlede genererede 

elektricitet i 2015 kom fra vindmøller. Førende stat er Iowa, hvor godt 31 %50 af statens elektricitet 

udvindes fra vind. Til sammenligning var kapaciteten i Danmark, som ganske vist er et meget mindre land, 

på samme tidspunkt i alt 5.070 MW51, som stod for hele 42,1 %52 af danskernes samlede elforbrug sidste år. 

Iowa (144.700. km53) er arealmæssigt knapt 3,5 gange større end Danmark (43.094 km2). Den samlede 

                                                           
45 http://www.awea.org/Resources/Content.aspx?ItemNumber=5059  
46http://www.windpowerengineering.com/featured/business-news-projects/u-s-number-one-in-the-world-in-wind-
power-production/  
47

 http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article8373926.ece  
48 http://www.awea.org/Resources/Content.aspx?ItemNumber=5059  
49http://www.windpowerengineering.com/featured/business-news-projects/u-s-number-one-in-the-world-in-wind-
power-production/  
50http://www.windpowerengineering.com/featured/business-news-projects/u-s-number-one-in-the-world-in-wind-
power-production/  
51 http://www.dkvind.dk/html/nogletal/pdf/statusnotat_0216.pdf , side 3. 
52 http://energinet.dk/DA/El/Nyheder/Sider/Dansk-vindstroem-slaar-igen-rekord-42-procent.aspx  
53

 http://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/usabysiz.htm  
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http://www.worldatlas.com/aatlas/infopage/usabysiz.htm
http://awea.files.cms-plus.com/1Q 2014 Bar Chart.png
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installerede kapacitet i Kina er 145.000 MW. Det er dog forventeligt, at lande af denne størrelse som Kina 

og USA genererer mere vindenergi end mindre lande som Danmark. Derfor er det interessant og 

nødvendigt at tage procentsatsen af det samlede energiforbrug i betragtning.   

 

Illustration 2 - Skydeskivemodellen
54

  

Illustration 2 hjælper med at give et overblik over, hvem Vestas’ egentlige, direkte konkurrenter er. Mellem 

virksomheder, der befinder sig i den inderste cirkel, er konkurrencen meget snæver. Konkurrencen bliver 

bredere, jo større cirklen er.  

Alle produkter: Her er det i princippet alle udbydere af andre produkter i samme prisklasse, med 

udgangspunkt i én vindmølle (2MW pris 13.643.744 kr.55), en kunde ellers kunne investere i: en ny residens, 

en lille virksomhed, en stor bil. Med udgangspunkt i en vindmøllepark (100 stk. 1.364.374.400 kr.): 

erhvervelse af en stor virksomhed eller et fly.  

Produkter til samme behov: Her, udbydere af produkter som genererer elektricitet, men ikke nødvendigvis 

er vedvarende. Til sammenligning er investering i en vindmøllepark. Typisk er det de energikilder, som 

løbende bliver erstattet: atom- og kulkraftværker og olieværker.   

Samme produktkategori: Her, de øvrige grønne, vedvarende energikilder så som: vandværker og solceller.  

Samme produkt til samme målgruppe (her den mest interessante): alle vindmølleproducenter.   

                                                           
54 http://hhxelev.dk/skydeskivemodellen/  
55

 Se afsnit ”7.2.2. Datagrundlag”  

http://hhxelev.dk/skydeskivemodellen/
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Det er et marked i kraftig vækst. Blot indenfor det seneste år er vindenergi den mest installerede 

energikilde i USA. Af den totale nye kapacitet udgjorde hele 41 % vindenergi, 28,5 % solenergi og 28,1 % 

kom fra naturgas56. Tallene taler for, at det er et attraktivt marked, hvorfor her også findes nogle store 

udbydere, og det er interessant for mindre udbydere at fokusere mere på, samt for nye potentielle 

indtrængere. Sammenlagt medvirker dette til en hård konkurrence.  

 

 
Figur 15 - Aktuel fordeling af markedsandele for producenter af vindmøller på markedet i USA

57
 

 

På markedet i USA er der mere end 20 leverandører af vindmøller (bilag 11.2). Nogle udvalgte vil indgå her i 

analysen. Som det fremgår af bilag 11.2 har de tre største producenter igennem det sidste årti været GE 

Renewable Energy, Vestas Wind Systems A/S og Siemens Wind Power. Dog med år 2010 som undtagelse og 

under den forudsætning, at markedsandelene i årene 2013 og 2014 har været fordelt ligeledes. I 

ovenstående figur 15 ses det, at GE Energy har en markedsandel på 42,5 %, Vestas’ udgør 19,9 %, mens 

Siemens har en andel på 14,9 % målt ud fra den samlede kapacitet af installerede MW. Ud fra 

slutbrugerens synsvinkel vil der kun være en ringe præferencegrad i forbindelse med valg af en leverandør 

af den private husholdnings elektricitet. El er el i manges øjne, dog kan der være nogle markante 

holdninger til de mest skadelige og risikobetonede eks. kul- og atomkraftværker. Anderledes ser det ud, når 

en kunde skal vælge leverandøren af vindmøller til sit nye projekt. Her spiller både møllens funktioner og 

leverandørens pris- og serviceniveau en afgørende rolle. Der er med andre ord præferenceforhold. På et 

marked præget af præferencer med hovedsageligt tre store udbydere, samt flere små befinder 

vindmølleproducenterne sig på et heterogent marked, hvor konkurrenceformen fastslås til differentieret 

delvist oligopol. Der kunne dog argumenteres for differentieret delvist monopol (én stor udbyder, samt 

flere små), hvis GE havde en blot lidt større markedsandel, og de to efterfølgende virksomheder en mindre 

                                                           
56 http://www.windpowermonthly.com/article/1391178/wind-dominates-us-new-power-2015  (udskrevet) 
57

 http://www.awea.org/Issues/Content.aspx?ItemNumber=5081&navItemNumber=704 

http://www.windpowermonthly.com/article/1391178/wind-dominates-us-new-power-2015
http://www.awea.org/Issues/Content.aspx?ItemNumber=5081&navItemNumber=704


Side 34 af 95 
 

del af markedet. Denne konkurrenceform kan have gjort sig gældende få år tilbage, men de seneste år har 

Vestas og Siemens erobret flere markedsandele, hvorfor den nuværende konkurrenceform er førstnævnte.  

Der er som nævnt tale om et særdeles attraktivt marked, vindindustrien, ikke blot i USA, men på 

verdensplan. Med henvisning til førnævnte bilag 11.2, ses det også, hvordan der over ganske få år er 

kommet flere og flere udbydere til. De som vil blive nævnt her i projektet er: 

 GE Renewable Energy, USA, moderselskabet General Electric grundlagt i år 1892, vindmøller siden 

200258 

 Vestas Wind Systems A/S, Danmark, grundlagt i år 1898, vindmøller siden 197959 

 Siemens Wind Power A/S, Tyskland, moderselskabet Siemens AG, grundlagt i år 1847, vindmøller 

siden ca. 200060 

 Goldwind Science & Technology Co., Ltd., Kina, grundlagt i år 199861 

 Gamesa Corporación Tecnológica, Spanien, grundlagt i år 1976, vindmøller siden 199462 

 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Japan, grundlagt i år 1884, vindmøller siden 198063 

 Acciona Windpower, Spanien, grundlagt i år 200064 

Markedslederen er koncernen med den største markedsandel, dermed GE, som har domineret markedet i 

mange år. Formentlig lige siden de trådte ind i vindmøllebranchen i 2002. Den næststørste udbyder på 

markedet, også kaldet markedsudfordreren, er Vestas med en knap halvt så stor markedsandel, som dog er 

blevet større år for år. I løbet af de sidste mange år har Vestas og Siemens skiftedes til at ligge som den 

nærmeste konkurrent til GE, men Vestas er trukket betydeligt længere fra Siemens både hvad 

markedsandele og økonomisk stabilitet angår jf. regnskabsanalysen. Siemens er gået fra at være en direkte 

markedsudfordre til nærmere at skulle betragtes som markedsfølger. De øvrige nævnte vil også være 

markedsfølgere.  

 

USA er ubetinget det største enkeltmarked for Vestas65, som har potentialet til at indtage positionen som 

markedsleder. Selskabet har i mange år været markedsleder globalt set, men nyeste opgørelser viser, at 

kinesiske Goldwind på nuværende tidspunkt ligger i førerpositionen66 kapacitetsmæssigt med flest 

installerede MW. Dette skyldes først og fremmest den kraftige udvikling i vindenergi, som Kina har oplevet 

de sidste par år. Kina er et stort marked og har hovedsageligt valgt kinesiske producenter til at levere 

vindmøllerne67. Vestas betragtes dog stadig som teknologiske ledere. At nogle af udbyderne, heriblandt 

Goldwind, ikke har en større markedsandel kan skyldes, at de endnu ikke har været på markedet så længe, 

men de kan have potentialet til i fremtiden at erobre andele fra konkurrenterne. 

                                                           
58 https://renewables.gepower.com/about-us.html  
59 https://www.vestas.com/  
60 http://www.siemens.com/about/en/history.htm  
61

 http://www.goldwindglobal.com/web/about.do?action=detail2&id=201007301137174364  
62 http://www.gamesacorp.com/en/gamesaen/history/start-of-the-wind-activity-1994-1999.html  
63 https://www.mhi-global.com/company/aboutmhi/outline/contents/index.html  
64 http://www.acciona-windpower.com/about-us/history/  
65http://penge.borsen.dk/artikel/1/319518/vestas-
boss_jubler_over_forlaengelse_af_groen_vindaftale_i_usa.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30  
66http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/323983/ny_analyse_goldwind_var_stoerre_end_vestas_i_2015.h
tml?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30  
67

 http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article8373926.ece  
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http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/323983/ny_analyse_goldwind_var_stoerre_end_vestas_i_2015.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30
http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article8373926.ece
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GE er en amerikansk virksomhed med omkring 125 års erfaring med den teknologiske udvikling i USA. Det 

er 125 år, hvor de har haft mulighed for at networke med USA's erhverv, hvor investorer og andre 

samarbejdspartnere i vindmølleprojekter formentligt har været iblandt, hvorfor GE med sandsynlighed har 

været top-of-mind leverandøren af møller og eventuel service ved planlægningen af nogle 

vindmølleprojekter. At det tilmed er en amerikansk virksomhed giver alt andet end lige også 

konkurrencemæssige fordele. 

Der ses en konsolideringstendens i branchen producenterne imellem, for opnåelse af væsentlige 

stordriftsfordele i forbindelse med produktudvikling og reducering af omkostninger, for at bringe den 

endelige pris på vindenergi, Levelised Cost of Energy, LCOE, yderligere ned68. Det gælder f.eks. Siemens 

delvise opkøb af Gamesa, som er under behandling, Accionas vindmølleproduktion, der skal høre under 

Nordex, samt GE gennemførte opkøb af energiaktiviteterne i Alstom. Vestas indgik i 2014 et joint venture 

samarbejde med Mitsubishi om deres fælles selskab MHI Vestas Offshore Wind. Der er alt i alt tale om et 

marked, hvor producenter, projekter, kunder og investorer kun bliver større. Det vil tids-, strategi- og 

kapitalmæssigt kræve mange ressourcer, hvis en ny producent vil etablere sig på markedet og hvis de 

eksisterende udbydere skal opnå betydelig vækst. 

6.2.2. Kunder 

Med over 20 forskellige leverandører af vindmøller på markedet i USA, stilles kunderne i en fordelagtig 

forhandlingsposition. De har en stor forhandlingsstyrke. Vindmølleproducenterne er naturligvis 

interesserede i at ”vinde” leverancen af netop deres møller til de mange igangværende projekter rundt om 

i landet. Foruden den nyeste teknologi, spiller service og pris afgørende roller. Producenten som bedst kan 

dække kundens behov, får naturligvis leverancen. Der er en del store og kompetente udbydere, hvilket gør 

det nemmere for kunden at sætte flere producenter op imod hinanden – acceptere den ene producent ikke 

kundens vilkår, kan sidstnævnte gå til den næste uden de store tab. Jo flere valgmuligheder, kunden har, 

des lettere får den pågældende ved at forhandle sig til den pris og service, som denne måtte ønske. Dette 

gør sig især gældende ved mindre og standardiserede projekter. Ved større og mere avancerede projekter 

falder flere udbydere normalt fra, da det som regel kun er de førende, der kan være med teknologisk og 

servicemæssigt.  

Det er nødvendigt at yde en ekstra indsats på serviceområdet, hvis man ønsker at være blandt de førende, 

fordi markedet for serviceydelser vokser hurtigere end selve markedet for vindmøller. Det bliver med andre 

ord mere attraktivt, end det hidtil har været, hvorfor der kommer flere udbydere til. Desuden vælger flere 

af kunderne at etablere egne serviceafdelinger69. Fremtidsudsigterne synes at føre til en skærpet 

konkurrence. 

Flere vindmølleprojekter har samme ejer70. Ejere, som ofte benytter forskellige producenter til levering af 

vindmøllerne. EDF Renewable Energy, som ejer 10. mest kapacitet, MW, i USA jf. Figur 16 nedenfor, 

benyttede Vestas’ møller til flere af deres projekter, der stod færdige i 2015. Dog har de også installeret 

                                                           
68http://penge.borsen.dk/artikel/1/321434/konsulenthus_ser_markedsfald_for_vestas_i_aar_-
_2018_bliver_naeste_boom-aar.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30  
69https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_an
nual%20report%202015.pdf, side 33 
70http://awea.files.cms-
plus.com/FileDownloads/pdfs/4Q2015%20AWEA%20Market%20Report%20Public%20Version.pdf, side 10-13 
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møller fra GE. Et andet eksempel er Enel Green Power NA, som også bestilte møller fra både Vestas og GE. 

Til de projekter som den førende ejer / markedets største kunde, NextEra Energy Ressources, fuldendte i 

2015, blev GE’s møller anvendt. At opnå forøget kundeloyalitet vil betyde, at ejerne installerer flere Vestas-

møller. Vestas har igangsat tiltag med henblik på et tættere samarbejde med kunderne, som nævnes i 

værdikædeanalysen. 

 
Figur 16 - Ultimo 2013, Fordeling af markedsandele for ejere af vindmølleprojekter på markedet i USA

71
 

 

6.2.3. Leverandører 

Med så stort et antal udbydere af vindmøller på markedet og med et stigende behov for vindmøller verden 

over, findes der formentlig også mange leverandører af materialer og komponenter til disse møller. Jo flere 

krav, der stilles til de ønskede materialer, og jo mere komplekst de givne komponenter er, jo mere 

indskrænker det valgmulighederne af leverandører, da det som regel er omkostningsrigt at specialisere sig. 

Det formodes dog, at antallet stadig er så højt, at kundernes, her vindmølleproducenterne, 

forhandlingsstyrke er god. Jo større og mere betydningsfuld, for branchen, kunden er, des højere er dennes 

forhandlingsstyrke. Kunder som Vestas og GE m.fl. har derfor alt andet end lige en høj forhandlingsstyrke. 
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6.2.4. Udbydere af substituerende produkter 

Af udbydere af substituerende produkter, vil der være tale om alle andre leverandører, hvis produkter 

generer elektricitet og dermed dækker det basale behov.  

 
Figur 17 - Fordeling af energikilder som medvirkede til elektriciteten i USA i 2015
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Som det ses ud fra figur 17, kom 13 % af USA's samlede elektricitet i 2015 fra grøn, vedvarende energi. 

Heraf var 35 % udvundet af vind. 20 % af elektriciteten stammede fra atomkraftværker, 1 % fra råolie, mens 

størstedelen kom fra naturgas og kul, som hver stod for 33 % af den genererede energi. Som indirekte 

konkurrenter til vind er de øvrige vedvarende energikilder: den førende er vandkraft, der udgjorde 46 % af 

de i alt 13 %. Kun 5 % kom fra solenergi.  

6.2.5. Potentielle indtrængere 

Potentielle indtrængere er udbydere, som endnu ikke er på markedet i USA. Der er mange overvejelser 

forbundet med indtrængning på et nyt marked, indtrængningsbarrierer, hvor de væsentligste er: 

 har man den nødvendige kapital til produkt- og markedsudvikling, herunder markedsføring. 

 hvor stærke præferenceforhold / stor kundeloyalitet er der til de nuværende udbydere.  

 at tage hensyn til markedets politiske, samfundsøkonomiske og miljømæssige forhold.  
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Er det relativt nemt at trænge ind på et marked, vil det betyde, at konkurrencen bliver skærpet, i takt med 

at flere konkurrenter kommer til, hvorfor de er flere om at dele markedsandelene.  

Af potentielle indtrængere kan der være tale om andre udenlandske producenter eventuelt med 

international erfaring, som er rede til at ekspandere. Der er på markedet i USA mere end 20 leverandører af 

vindmøller. GE dominerer og står for næsten halvdelen af den installerede MW. Efter markedsudfordrerne 

Vestas og til dels stadig Siemens er der mange øvrige producenter, som har en relativ lille markedsandel. 

Konkurrencen er hård. For nye indtrængere vil det være altafgørende, hvorvidt de kan differentiere sig 

tilstrækkeligt og har den nødvendige kapital til at vinde markedsandele. 

Som det nævnes senere i værdikædeanalysen er der især vækst på markedet for serviceydelserne i 

vindindustrien, hvorfor det kan tænkes, at nye udbydere indtræder. Kunderne og ejerne af vindmølleparker 

implementerer også i stigende grad egne serviceafdelinger.   

Delkonklusion 

Markedet for vindmøller i USA er i kraftig vækst, hvorfor det kan synes attraktivt dog yderst 

ressourcekrævende at indtræde. Der er i forvejen mere end 20 vindmølleproducenter, som leverer møller 

til de forskellige projekter. Amerikanske GE har positionen som markedsleder med næsten 50 % af 

markedsandelene målt på installerede MW. Næststørste og markedsudfordreren er danske Vestas. De 

efterfølgende udbydere betragtes som markedsfølgere. Goldwind er sammen med Vestas den førende på 

det globale marked. Vestas har efterhånden været i USA i mange år og har kun haft en positiv udvikling i 

markedsandelene, på nær i år 2010. Med Vestas’ førende teknologi og øgede fokus på udvikling inden for 

serviceforretningen, har selskabet potentialet til at indtage pladsen som markedsleder. Der vil dog 

formentlig gå nogle år endnu, før Vestas når op på niveau med GE, der allerede har 125 års erfaring i USA. 

Det er dog ikke kun konkurrenter i samme branche, Vestas skal tage hensyn til. Der er en generel stigning i 

vedvarende og grønnere energi, hvorfor udbydere af eks. vandkraft og solenergi er indirekte konkurrenter. 

Det afgørende er, hvilken energiform der er den mest lønsomme. Andre alternative energikilder, som fyring 

med fossile brændstoffer, vil i fremtiden udgøre en mindre trussel, da det er energikilder, der udleder 

meget CO2 og derfor løbende bliver erstattet. 

Fortsætter konsolideringstendensen, vil det alt andet end lige føre til færre, men større og mere magtfulde 

udbydere på markedet.  Kunderne vil derved have færre mølleverandører at vælge imellem. Potentielt får 

de med tiden en forringet forhandlingsstyrke, som samtidig betyder, at producenterne kommer til at stå 

stærkere i forhandlingssituationen og kan forhøje deres krav med henblik på at få en højere indtægt. Jo 

højere antallet af producenter er, jo bedre stiller det kunderne forhandlingsmæssigt. 

Med henblik på at forbedre sin position på markedet i forhold til konkurrenterne, har Vestas en række 

tiltag: 

 Udvikling af innovative teknologier og videreudvikling af deres produkter og services herunder 

eks. 8MW-møllen på offshore-markedet, og opkøb af selvstændige servicevirksomheder. 

 Reducering af organisationens omkostninger, særligt ved outsourcing og lokalisering af 

produktionen, for at gøre priserne mere konkurrencedygtige, samt mere uafhængige af 

politiske initiativer som PTC-ordningen. 
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 Øge kundeloyaliteten gennem de to ovenstående punkter og det at involvere deres kunder 

mere i produktudviklingen med ønsket om et tættere samarbejde, samt at tilbyde 

skræddersyede løsninger. 

 Videreudvikling, som nævnt, af 8MW-møllen og fortsat være en af de førende inden for 

offshore, stiller Vestas i en fordelagtig position, idet der er et stort fremtidigt vækstpotentiale 

på dette, i USA, uudnyttede marked. 

Fremadrettet skal Vestas, som nævnt i regnskabsanalysen, fortsat fokusere på optimering af 

produktionsomkostninger og organisationstilpasning, så de på sigt kan gøre sig uafhængige af politiske 

støtteordninger som PTC. Et fastholdt fokus på produktudvikling af f.eks. deres 8MW-mølle, som kan 

medvirke til fremgang i markedsandelene på offshore-markedet. Derudover bør de, som nævnt i PESTEL-

analysen, forsøge at påvirke det politiske miljø ved hjælp af eks. lobbyisme. Tiltag, som kan medhjælpe 

vækstgenereringen, er desuden en forøgelse af kundeloyaliteten, samt fortsat ekspansion af 

serviceforretningen. 
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6.3. Værdikædeanalyse 
Vestas Wind Systems A/S har en vision om at være den ubestridte vind-leder globalt set. Selskabets mission 

er, at levere verdens bedste løsninger inden for vindenergi og at opretholde den hurtige udvikling i 

branchen til gavn for både kunder og vores planet73. Virksomhedens slogan lyder: Wind. It means the world 

to us.™, og dette i mere end én forstand. Vestas er den eneste globale energikoncern, hvis dedikation, 

passion og forretningsområde udelukkende er vind74, hvorfor virksomheden står stærkt og er førende i 

flere af dens funktioner. 

Vestas befinder sig på business-to-business markedet, hvilket betyder, at her er nogle store kunder, som 

overvejende køber ind ud fra en funktionel og rationel beslutningsproces. Hvordan kan Vestas bedst muligt 

imødekomme disse kunders behov, og hvad har samt kan Vestas, som skaber værdi for disse? I det 

følgende vil koncernens primæraktiviteter blive gennemgået for at finde frem til dennes 

kernekompetencer. 

 
Figur 18 - Overblik over Vestas’ værdier, strategier, mission og vision som tilsammen skal skabe vækst i virksomheden

75
 

 

 

                                                           
73https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_an
nual%20report%202015.pdf, side 2 og 3 
74 https://www.vestas.com/, forsiden 
75https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_an
nual%20report%202015.pdf, side 17 

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

6.3.1. Up-stream aktiviteter 

Up-stream aktiviteterne er hvad der foregår internt i virksomheden, som ikke er direkte synligt for 

omverdenen. Af de 4 P’er er det parameteren Product, der er i fokus.  

6.3.1.1. Produktudvikling og design 

En vindmølle er ikke blot en vindmølle. Udseendemæssigt (smagsmæssige kvalitet) differentierer Vestas sig 

ikke betydeligt fra konkurrenternes produkter. Designet af de fleste møller minder om hinanden, størrelsen 

varierer efter behov, farven er hvid og det væsentligste må være, at de fremstår så diskrete i landskabet, 

som det nu er muligt og er til mindst muligt gene for udsynet. Og ikke at forglemme lydgenerne. 

Hvor det er muligt at skille sig ud på markedet, hvad selve møllerne angår, er på de funktionelle kvaliteter. 

Her er der tale om anvendelse af konkurrencestrategien differentiering. Vestas er vindmøllebranchens 

førende indenfor teknologi76. Produktforbedringer og -optimering er i fokus for at bibeholde den position, 

de har på markedet, og fortsætte de seneste års fremgang.  

Virksomheden har et bredt spektrum af møller og serviceydelser, som i branchen anses for værende et 

stort sortiment. Sortimentet er smalt, idet der kun er to produktkategorier: møller og service, men derimod 

dybt, da der er flere variationer inden for disse kategorier. Af onshore-møller har Vestas i sit 

standardsortiment en 2MW og 3MW platform, under hvilke der findes i alt 10 varianter77 af møller, der 

tilpasses efter klima med videre, alt efter hvor i verden de skal placeres. Koncernen har vindindustriens 

største testcenter78 beliggende i Danmark, hvorfra de konstant udvikler og tester nye, innovative 

teknologier og sikrer og forbedrer produkternes høje ydelsesevne, samt kvaliteten af deres services med 

det overvejende mål at sænke energiomkostningerne. Mange teknologier tages der patenter på79.  

For bedre at kunne imødekomme disses behov og krav, ønsker Vestas også i fremtiden at involvere sine 

kunder mere i produktudviklingen. Et tæt, styrket samarbejde mellem leverandør og kunde skaber 

tillidsbånd, forståelse, præferencer og derved alt andet end lige større kundeloyalitet. Desuden kan der for 

begges vedkommende ligge flere fordele i at drage nytte af hinandens viden.   

En væsentlig fremtidig konkurrencestrategi for Vestas er omkostningsleder: gennemførsel af tiltag, som 

fører til lavere energiomkostninger (LCOE)80, hvorfor virksomheden vil forbedre sin konkurrenceevne. Målet 

er også, at holde prisen i bund og sørge for, at vindenergi vedbliver at være en konkurrencedygtig 

energikilde. Dette skal bl.a. ske gennem udvikling af møller, som genererer energi til lavest mulige 

omkostninger. For at reducere produktionsomkostningerne vil der ske en stigning i outsourcing og 

                                                           
76https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%
20financial%20report.pdf, side 10 under strategi 3 
77https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_an
nual%20report%202015.pdf, side 40 og https://www.vestas.com/en/products/turbines# 
78https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_an
nual%20report%202015.pdf, side 37 
79http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article7870200.ece og 
http://energiwatch.dk/secure/Energinyt/Renewables/article7529889.ece  
80https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_an
nual%20report%202015.pdf, side 5, og Q1 2016 rapport s. 10 under strategi 3 

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
https://www.vestas.com/en/products/turbines
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article7870200.ece
http://energiwatch.dk/secure/Energinyt/Renewables/article7529889.ece
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
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anvendelse af standardkomponenter, hvor man samtidig opnår tidsbesparelse. Produktionstiden pr. mølle 

reduceres, ved at Vestas ikke længere selv skal producere pågældende komponenter. Tid er som bekendt 

penge. En stigning i produktiviteten betyder, at medarbejderen når mere og længere på samme mængde 

tid, hvilket giver en større spredning af eks. lønomkostninger. Derudover sparer koncernen 

udviklingsomkostningerne på komponenterne. Der findes rigtig mange leverandører af 

standardkomponenter, og Vestas ser, i rationaliserings øjemed, ingen grund til at bruge ressourcer på 

noget, som kan laves lige så godt af andre81. 

Product waste management er et tiltag af hensyn til miljøet og samfundet. Virksomhedens møller skal ikke 

kun producere billigst muligt, men også så rent som muligt. Vestas ser derfor også nærmere på udvikling og 

konstruktion af vindmøller af flest muligt genanvendelige komponenter, samt det at gøre møllerne mere 

effektive, så de forurener mindst muligt, altså udleder færrest muligt affaldsstoffer under produktionen af 

el. Kompositmaterialet på vingerne er den største barriere for at gøre møllerne 100 % genbrugelig82. Vestas 

har som mål at finde en løsning på dette og imødekommer problemet ved bl.a. at deltage i et 

udviklingsprojekt, DreamWind, i samarbejde med Innovation Fund of Denmark.  

Vestas har de seneste år oplevet en særdeles positiv finansiel udvikling og årsregnskaberne giver belæg for 

mulighederne for fremtidige investeringer i produkt- og markedsudvikling, både indenfor onshore og 

offshore, som er afgørende for fortsat vækst og forsvar af den globale førerposition.  

6.3.1.2. Produktion 

I april 2014 indgik Vestas et joint venture samarbejde med Mitsubishi Heavy Industries Ltd, som de kalder 

MHI Vestas Offshore Wind. Sammen har de udviklet verdens største og mest kraftfulde vindmølle, der kan 

producere 8 MW83. To møller blev indviet på dansk grund i april i 201684. Man har valgt at teste effekten af 

dem på land, før de benyttes offshore som oprindeligt tiltænkt. Ambitionen i virksomheden er at være 

førende, hvilket de teknologisk set også er. At to så store virksomheder går sammen skaber nogle 

betydelige stordriftsfordele, økonomiske og kapacitetsmæssige fordele og begge har kompetencer og 

knowhow, som vækstmæssigt kommer til at spille en afgørende rolle for MHI Vestas’ fremtidige udvikling. 

Samtidig er det to internationalt anerkendte virksomheder, og at produkter er produceret af disse vil for 

nogen være et kvalitetsstempel i sig selv.   

Vestas har produktionsfaciliteter i otte lande85 fordelt på flere af verdens kontinenter. De har et ønske om 

at være mere til stede på deres markeder for at være tættere på kunderne og leverandørerne. Der satses 

derfor på yderligere lokalisering af produktionen86. Dette medfører kortere transport, dermed færre 

                                                           
81http://penge.borsen.dk/artikel/1/317426/vestas_med_ny_strategi_i_ford_t-
stil.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30 , samt Vestas’ årsrapport 2015 side 43  
82https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%
20financial%20report.pdf, side 12 og 13 under ”Product waste” 
83 http://www.mhivestasoffshore.com/products-services/ og http://verdenslisten.dk/verdens-stoerste-vindmoeller/  
84http://www.jv.dk/artikel/2285760:Esbjerg--Se-billederne--Verdens-stOerste-mOeller-i-Esbjerg og 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_ann
ual%20report%202015.pdf, side 51  
85https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_an
nual%20report%202015.pdf, side 44 
86https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%
20financial%20report.pdf, side 10 

http://penge.borsen.dk/artikel/1/317426/vestas_med_ny_strategi_i_ford_t-stil.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30
http://penge.borsen.dk/artikel/1/317426/vestas_med_ny_strategi_i_ford_t-stil.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
http://www.mhivestasoffshore.com/products-services/
http://verdenslisten.dk/verdens-stoerste-vindmoeller/
http://www.jv.dk/artikel/2285760:Esbjerg--Se-billederne--Verdens-stOerste-mOeller-i-Esbjerg
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
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transportomkostninger (vejafgifter, særtransport og løn), som ligeledes er med til at reducere den endelige 

pris. Geografisk lokalisering øger fleksibiliteten, hvilket også skaber værdi for kunden: der kan ske hurtigere 

levering og leveringsgaranti og afhjælp af et problem eks. reparationer med videre. I 2015 leverede Vestas 

til 34 lande87 fordelt over hele verden og er totalt set at finde i 75. At have afdelinger på de forskellige 

markeder fungerer også som en ”finger i jorden”, i den forstand at det alt andet end lige gør det lettere at 

lære et marked at kende politisk, teknologisk, økonomisk, kulturelt og så videre, når man befinder sig fysisk 

på det. Dette, for at kunne håndtere det korrekt og optimalt. Den 5. marts 200888 indviede Vestas sin første 

fabrik i USA i staten Colorado, hvor der i dag findes en produktion af tårne og en anden fabrik som 

beskæftiger sig med produktion af vinger89. I 2009 blev et forsknings- og udviklingscenter etableret. 

I foregående afsnit blev nævnt at Vestas fremadrettet vil outsource mere i henhold til omkostningsleder-

strategien. De har hidtil, foruden indkøb af standardkomponenter, benyttet andre virksomheder til eks. 

levering af vinger til nogle bestemte møller på EMEA-markederne (Europa, Mellemøsten og Afrika), hvor 

der blev indgået aftale med amerikanske TPI Composites90. Her opfyldtes Vestas’ stræben efter en mere 

lokaliseret produktion, samt kravet om at bruge en samarbejdspartner, man kender i forvejen. Dette, som 

en del af en rationaliseringsproces, hvor det i større omfang vurderes, hvad der er nødvendigt for Vestas 

selv at producere, og hvilke opgaver de kan overlade til andre, hvor det overordnet set giver mere mening 

og hvor man egentlig får mere ud af det, end man taber. Outsourcing øger selskabets fleksibilitet kapital- og 

kapacitetsmæssigt, da det ikke skal investere i dyre produktionsapparater, lyder vurderingen fra en af 

Sydbanks aktieanalytikere, Jacob Pedersen91. Det frigiver noget kapacitet og kapital, der så kan benyttes 

andetsteds. Produktion af kernekomponenter sker fortsat på egne fabrikker. 

Alle indkøb, virksomheden foretager, hvad enten det er komponenter til møller, computere til 

medarbejdere eller mængden af mad i kantinen, hører under støtteaktiviteterne i værdikæden. Naturligvis 

skal leverandørerne leve op til Vestas’ krav (jf. bl.a. ISO-certifikater). Risikoen for standardkomponenter 

anses ikke som værende ret stor, idet de som regel ikke er avancerede, så det er begrænset, hvad der kan 

gå galt i processen. En virksomhed af den størrelsesordning og betydning, som det er tilfældet ved 

pågældende, holder skarpt øje med og stiller store krav til sine leverandører (gennemgår en grundig 

beslutningsproces). Alles øjne er rettede mod virksomheden, som derfor tager sine forbehold for at undgå 

skandaler og dertilhørende negativ omtale i branchen og medierne. Eksempler på sager er kollaps af en 

mølle i Sverige i slutningen af 201592 og den aktuelle sag om kronisk syge medarbejdere på fabrikker i 

Danmark, grundet giftige stoffer i produktionen93. 

                                                           
87https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_an
nual%20report%202015.pdf, side 27 
88

 http://www.business.dk/investor/vestas-aabner-endnu-en-usa-fabrik  
89 http://www.business.dk/green/vestas-usa-fabrikker-godt-koerende-trods-ordretoerke (blot bevis for fabrik) 
90http://penge.borsen.dk/artikel/1/317344/sydbank_vingeaftale_styrker_vestas_markedsmuligheder.html?hl=YToxO
ntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30  
91http://penge.borsen.dk/artikel/1/317344/sydbank_vingeaftale_styrker_vestas_markedsmuligheder.html?hl=YToxO
ntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30  
92http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/317011/vestas-
vindmoelle_kollapser_i_sverige.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30  
93

 http://www.business.dk/energi/vestasansatte-er-blevet-kronisk-syge-af-giftige-stoffer  

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
http://www.business.dk/investor/vestas-aabner-endnu-en-usa-fabrik
http://www.business.dk/green/vestas-usa-fabrikker-godt-koerende-trods-ordretoerke
http://penge.borsen.dk/artikel/1/317344/sydbank_vingeaftale_styrker_vestas_markedsmuligheder.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30
http://penge.borsen.dk/artikel/1/317344/sydbank_vingeaftale_styrker_vestas_markedsmuligheder.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30
http://penge.borsen.dk/artikel/1/317344/sydbank_vingeaftale_styrker_vestas_markedsmuligheder.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30
http://penge.borsen.dk/artikel/1/317344/sydbank_vingeaftale_styrker_vestas_markedsmuligheder.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/317011/vestas-vindmoelle_kollapser_i_sverige.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/317011/vestas-vindmoelle_kollapser_i_sverige.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30
http://www.business.dk/energi/vestasansatte-er-blevet-kronisk-syge-af-giftige-stoffer
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Virksomheden har nogle faste, nøje udvalgte leverandører af de komponenter og materialer der indgår i 

produktionen. Der udvikles et tæt samarbejde med disse, på samme måde som med kunderne94. Med de 

store leverandører etableres partnerskaber, og de involveres også i stigende grad i udviklingen af produkter 

og processer, da leverandørerne som regel besidder mange års viden og erfaring, der kan udnyttes og 

komme begge parter til gode. Vestas afholder tilmed en årlig leverandørdag med workshops, der har til 

formål at identificere og klarlægge initiativer, som leverandørerne kan deltage mere aktivt i.   

Formodentligt vil der i forbindelse med indkøb være tale om udpræget gen- og rutinekøb. Med de mange 

års erfaring og det omkostningsfokus, virksomheden generelt har og fortsat vil have, må indkøb alt andet 

end lige på mange punkter være så optimeret som muligt med et minimalt spild i produktionen, som er 

nogenlunde til at kalkulere sig frem til. En del af kommunikationen til leverandører af 

standardkomponenter kan i ordresammenhænge tænkes at være automatiseret sådan, at når 

lagerbeholdningen når sin minimumsgrænse, sendes en computerstyret ordre til leverandøren. Til 

planlægning af øvrige indkøb i produktionsøjemed er indkøbsafdelingen i åben og løbende kommunikation 

med lagerfunktionen. 

6.3.2. Down-stream aktiviteter 

Down-stream aktiviteterne gælder særligt sammensætningen af 3 af de 4 P’er nemlig: Price, Promotion og 

Place. Disse aktiviteter er synlige for omverdenen. 

6.3.2.1. Salg og marketing 

Som strategi ønsker Vestas som bekendt at gøre sig lettere tilgængelige og at have et tættere, 

partnerskabslignende samarbejde med sine kunder95 for at kunne levere skræddersyede løsninger til dem. 

Produktionsfaciliteter nær kunderne gør også, at leveringen sker hurtigere. Virksomheden ser 

nødvendigheden i at have afdelinger på de forskellige markeder, og desuden få en bedre insiderviden, som 

kan komme dem til gode i forhandlingssituationer. Som et eksempel kan deres Sales and Service Division i 

USA og Canada96 nævnes.  

Vestas opsøger og forfølger muligheder på markeder, hvor vindenergi forventes at ekspandere97 

(opsøgende salg). De gør en aktiv indsats for at øge kendskabet til dem, være top-of-mind, skabe tidlige 

præferencer, og forsøger at påvirke potentielle kunder tidligere i projektudviklingsfasen, med den 

forhåbning om og sandsynlighed for at de senere vinder leverancerne af vindmøller og services. De forsøger 

at generere vækst ved at være tidligt ude. Kendskabet kan øges yderligere ved deltagelse på diverse 

miljøkonferencer og -kongresser samt fagmesser. 

Prismæssigt forsøges det som bekendt at nedbringe LCOE. Vestas er opmærksom på og har succes med at 

minimere og optimere sine omkostninger, for at kunne tilbyde sine kunder konkurrencedygtige priser, både 

sammenlignet med direkte konkurrenter, men også leverandører af alternative energikilder. 

                                                           
94https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_an
nual%20report%202015.pdf, side 44 under ”Sourcing and suppliers” 
95https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%
20financial%20report.pdf, side 10 under strategi 1 
96 https://www.vestas.com/da/investor/~/media/4d865ceea3a84094a7d3183401adc5db.ashx  
97https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%
20financial%20report.pdf, side 10 under strategi 1 

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_annual%20report%202015.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
https://www.vestas.com/da/investor/~/media/4d865ceea3a84094a7d3183401adc5db.ashx
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
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Bæredygtige produkter og en bæredygtig drift af virksomheden er afgørende faktorer for Vestas98. Derfor 

følges eks. de tre internationalt gældende ISO-certifikater for standarder indenfor henholdsvis kvalitet, 

miljø og helbred samt sikkerhed. Derudover respekterer og arbejder koncernen under konventioner 

etableret af internationale organisationer som OECD. Social ansvarlighed sender positive signaler til 

omverdenen og medvirker alt andet end lige til et styrket image. Derudover kan det for nogle kunder også 

have vis betydning for deres valg af leverandør. 

Virksomheden passer på sine medarbejdere. Der gøres en indsats, for at nedbringe antallet af 

arbejdsskader blandt de godt 21.000 ansatte. For de arbejdende i jobs, hvor der er større risiko for at 

komme galt af sted, som i produktionen eller under installering og vedligeholdelse af møller er et 

obligatorisk træningsprogram i sikkerhed herunder implementering af syv gennemgående sikkerhedsregler.  

Vestas’ hovedkontor er på Facebook (knapt 61.000 likes d. 18.05.2016), hvor de udtrykker sig på både 

dansk og engelsk. Da det i høj grad er en international virksomhed, er det vigtigt, at de kommunikere på et 

sprog, som de fleste kan forstå. Vestas findes desuden på Instagram, Twitter, LinkedIn og har videoer på 

YouTube99. De sociale medier er gode kommunikationskanaler, fordi nyheder og annonceringer meget 

hurtigt når ud til flere tusinde personer. Virksomheden udsender jævnligt pressemeddelelser, som er at 

finde på deres brugervenlige, overskuelige og informative hjemmeside. Ofte ser man artikler om dem i 

aviser og magasiner. Der er tale om et stort, børsnoteret selskab på et marked i hurtig udvikling, hvorfor 

mange har interesse i at følge med. Hvad virksomheden foretager sig, har betydning for mange personers 

eventuelle aktieudbytte. 

6.3.2.2. Service 

Hovedparten af Vestas’ indgåede vindmøllekontrakter er solgt med serviceaftaler typisk gældende for fem 

eller ti år100. Møllerne skal tilses kontinuerligt for at sikre, at de konstant producerer, levere og generelt 

fungerer optimalt (størst mulige output). Servicen er også et parameter, på hvilket det er oplagt at 

differentiere sig fra de andre udbydere på markedet.  

Vestas’ forretningsområde hvad serviceaftaler angår, er den største i branchen for vindenergi101. 

Virksomheden lægger stor vægt på, at det skal vedblive at være sådan via fokus på fuld udnyttelse af 

potentialet og løbende forbedring af eksisterende, samt udvikling af nye serviceydelser. De har bl.a. opnået 

denne position gennem opkøb af selvstændige servicevirksomheder. I 2015102 erhvervedes amerikanske 

UpWind Solutions, Inc. med tilhørende datterselskab og i 2016 blev tyske Availon Holding GmbH opkøbt. 

Opkøbene er én måde at udvide serviceforretningen på og bevirker, foruden en styrket position grundet 

erobring af markedsandele, forøget ekspertise på de fleste store vindmølleteknologier. Availon er en 

                                                           
98

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%
20financial%20report.pdf, side 12 under ”Social and environmental performance” 
99 https://www.youtube.com/results?search_query=vestas  
100https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim
%20financial%20report.pdf, side 10 under strategi 2 
101https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim
%20financial%20report.pdf, side 10 under strategi 2 
102http://penge.borsen.dk/artikel/1/316069/vestas_koeber_amerikansk_serviceudbyder_for_60_mio_dollar.html?hl=
YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30  

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
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https://www.youtube.com/results?search_query=vestas
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016/q1/2016q1_interim%20financial%20report.pdf
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http://penge.borsen.dk/artikel/1/316069/vestas_koeber_amerikansk_serviceudbyder_for_60_mio_dollar.html?hl=YToxOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO30
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førende uafhængig serviceudbyder103, på markederne de behandler, mens organisationen UpWind 

Solutions er en førende uafhængig serviceudbyder i Nordamerika.104 Erhvervelserne vil alt andet end lige 

føre til vækst på dette område, idet servicen kan ydes på møller, som Vestas ikke selv har produceret105. 

Selskabet kan med andre ord bedre sælge sin serviceydelse, uafhængigt, til vindmølleprojekter, hvor 

Vestas-møller ikke indgår. 

Fordi service-markedet vokser hurtigere end selve markedet for vindmøller, er det nødvendigt for Vestas at 

yde en ekstra indsats, for at kunne forsvare sin fordelagtige position. Markedet bliver kort sagt mere 

attraktivt, end det hidtil har været, hvorfor der kommer flere udbydere af serviceydelser. Desuden vælger 

flere af kunderne at etablere egne serviceafdelinger106. Konkurrencen vil blive skærpet i fremtiden.   

Som nævnt har selskabet et dybt sortiment, hvad serviceydelser, herunder garantier, angår. Der tilbydes 

individuelle, skræddersyede løsninger, som kan øge produktionen og lønsomheden af vindmøllerne, 

minimerer risici og ultimativt sikrer lavere energiomkostninger107. Der findes også standardpakker, Active 

Output Management, AOM. Alt efter kundes behov, kan denne vælge at betale for reparationer og 

vedligeholdelse, som det bliver nødvendigt hen ad vejen, eller købe det som pakkeløsning. 

Flere år forud for opsætning af en vindmøllepark, gøres brug af avancerede analyseredskaber108 som 

SiteHunt, der undersøger data om vind- og vejrforhold, for at finde de mest optimale omstændigheder for 

et givet projekt. SiteDesign anvendes for at optimere layoutet / opsætningen af vindmølleparken. 

Det er kunden selv, som afgør, hvor stor en del af processen Vestas skal participere i – om det blot drejer 

sig om levering af møller, eller om de skal være med fra planlægningsfasen og produktion til installation og 

flere års, 20 år eller mere, vedligeholdelse, reparation og levering af reservedele.  

  

                                                           
103http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/318330/vestas_koeber_tysk_serviceudbyder_for_657_millioner.
html?hl=YToyOntpOjA7czo2OiJWZXN0YXMiO2k6MjY7czoxMzoiVmVzdGFzIFZlc3RhcyI7fQ  
104

 https://www.vestas.com/da/investor/~/media/4d865ceea3a84094a7d3183401adc5db.ashx  
105http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/320764/vestas_gennemfoerer_koeb_af_tysk_servicevirksomhed
.html?hl=YToyOntpOjA7czo2OiJWRVNUQVMiO2k6MTtzOjY6IlZlc3RhcyI7fQ  
106https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_an
nual%20report%202015.pdf, side33 
107https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_an
nual%20report%202015.pdf, side 13 
108https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2015/fy/160209_ca_uk_an
nual%20report%202015.pdf, side 13 
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Kernekompetencer / delkonklusion 

Vestas har en konkurrencedygtig produktportefølje og god sammensætning af parametermixet. De er den 

eneste globale energivirksomhed som eksklusivt beskæftiger sig med vind, hvorfor de også har en høj 

ekspertise på området. Følgende punkter er især i fokus hos selskabet, og skal føre til erobring af 

markedsandele og generere vækst: 

 Teknologi 

 Service 

 Reducering af omkostninger 

 Øget kundeloyalitet 

Vestas er den teknologiske markedsleder og forbedrer kontinuerligt allerede eksisterende teknologier, 

samt udvikler nye, som gennemtestes i deres testcenter. Virksomheden er også førende med deres 

serviceforretning og tilbyder mange forskellige serviceaftaler af høj kvalitet. Der ekspanderes ved opkøb af 

selvstændige servicevirksomheder for også i højere grad at kunne yde service på møller, som ikke er 

selskabets egne. Servicemarkedet vækster hurtigere end markedet for vindmøller og Vestas’ 

serviceløsninger kan med erhvervelserne bedre sælges uafhængigt af møllerne. For at kunne give sine 

kunder den bedste pris og reducere LCOE, har koncernen gennem rationalisering minimeret deres 

omkostninger bl.a. ved stigende lokalisering af produktionen og outsourcing af standardkomponenter. For 

at øge salget til eksisterende kunder, satser Vestas i fremtiden på et tættere samarbejde med disse og 

ønsker at involvere dem mere i produktudviklingen for bedst muligt at imødekomme deres behov og styrke 

præferencegraden dermed også loyaliteten, kunderne har over for Vestas. På markeder, hvor vindenergi 

spås at have en stor fremtid, opsøger Vestas de potentielle kunder, for at opnå top-of-mind status og 

derved forhåbentligt få lov til at levere vindmøller og service til projekterne, når tid er.  

Der er gode muligheder for vækst som markedssituationen og fremtidsudsigterne er lige nu. En trussel for 

Vestas kan dog være, hvis der sker drastiske ændringer i vindbranchen, idet de har et smalt 

produktsortiment og kun befinder sig i vindmølleindustrien, modsat mange af konkurrenterne. Vestas har 

ingen risikospredning. De har pt stort set ikke andre indtægtsmuligheder, hvis dagen skulle komme, hvor 

det går nedad for vindenergi. Det kan eks. være grundet politiske forhold, eller ved banebrydende 

gennembrud for alternative, grønne, vedvarende energikilder. Vestas mister sin konkurrenceevne, hvis 

selskabet ikke inden da har udvidet sit sortiment med produkter beregnet til andre markeder. Dette vil 

kræve en markant udvikling og omstilling i organisationen og er umiddelbart kun en realitet ved opkøb af 

virksomheder, som i forvejen beskæftiger sig indenfor det pågældende område. 
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6.4. Ansoffs vækstmatrice 
I nedenstående matrice, Ansoffs vækstmatrice, er det angivet, hvordan ens vækst grundlæggende kan 

genereres på fire forskellige måder. 

 
Figur 19 - Ansoffs vækstmatrice

109 

Vækst er altafgørende for en virksomhed. Hvis der ikke sker vækst i en virksomhed, vil virksomheden ikke 

kunne overleve. Ved hjælp af Ansoffs vækstmatrice analyseres måden, hvorpå Vestas har drevet 

virksomhed indtil nu. Analysen skal vurdere, hvorvidt det fremadrettet er den mest lønsomme retning. 

Eftervirkningerne fra finanskrisen ramte Vestas hårdt jf. årsrapporten 2011110. 2011 blev året, hvor Vestas 

fik deres første underskud siden 2005, aktiekursen faldt med 65 % og der blev afskediget over 2.000 

medarbejdere. Allerede i 2010 begyndte man at kunne se effekten af investeringsstrategien, som Vestas 

påbegyndte i 2008. I 2008 tydede det på, at Vestas ville have deres produkter ud på flest mulige markeder, 

hvilket er grunden til, at der er fabrikker i flere af de lande, de leverer vindmøller til. Strategien som Vestas 

benyttede, før finanskrisen indtraf, fastsættes til markedsudvikling, da Vestas har satset på nye markeder. 

Forudsætningen for markedsudvikling er, at der er efterspørgsel på det, man leverer. Da finanskrisen 

indtraf, trak investorerne sig tilbage, hvorfor Vestas’ indtjening dalede betydeligt. Investorernes tillid til 

Vestas var minimal, hvilket aktiekursen også indikerede, jf. LARS-F modellen, idet den nåede et bundniveau 

på kurs 24 i 2012. 

I 2012 implementerede Vestas en ny organisation/Turnaround-plan og derigennem gennemførte de 

omfattende besparelser111. Herefter fokuserede Vestas på at omkostningsminimere og investere på deres 

nuværende markeder fremfor nye som førhen. Denne strategi læner sig op ad markedsindtrængning, 

hvilket går ud på at skabe vækst på de markeder, hvor Vestas allerede befinder sig, ved at øge deres salg 

med de nuværende produkter. Der skal ske en forøgelse i kundeloyaliteten, så eksisterende kunder aftager 

flere møller og serviceaftaler fra Vestas. 

Jf. artikel fra Ritzau Finans112, udtaler pressechefen i Vestas, Michael Zarin, at Vestas opkøber den 

amerikanske serviceudbyder UpWind Solutions inkl. datterselskab, med henblik på at øge væksten i USA. 

Dette gør, at Vestas i højere grad har mulighed for at servicere flere møller, som ikke er Vestas’ egne, 

dermed et større antal. Udvidelser, er med til, at ambitionerne for at nå Vestas’ planer på serviceområdet 

på globalt plan kan nås. Vestas har haft planer om, at serviceområdet skal vokse med mere end 30 % i en 

                                                           
109 Kilde, Igor Ansoff; Bilag 11.4 Beskrivelse af Ansoffs vækstmatrice   
110 Vestas årsrapport 2011 
111 Vestas årsrapport 2012 
112http://finans.dk/live/erhverv/ECE8278839/Vestas-planer-Opk%C3%B8b-skal-s%C3%A6tte-turbo-p%C3%A5-
v%C3%A6kst-i-USA-og-Canada/?ctxref=ext  
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periode på 3-4 år, men dette mål er nu hævet til 40 %, som følge af en hurtigere vækst i serviceforretningen 

end forventet113. Derudover satser Vestas primært på organisk vækst, hvilket vil sige, at det er vækst, som 

sker ved egen kraft. 

Jf. resumé af årsrapporten for Vestas 2015114 har deres strategi ”Lønsom Vækst for Vestas” været 

profitabel. Vestas’ opkøb af den uafhængige amerikanske serviceudbyder UpWind Solutions, samt opkøb i 

starten af 2016 af det tyske selskab Availon er med til at fremme væksten i Vestas’ serviceforretning, 

hvilket Vestas ligger stor vægt på. En del af Vestas’ strategi er ydermere at være førende på omsætning, 

hvilket opkøbet af Availon og UpWind Solution kan bidrage til jf. artikel fra Børsen115. Vestas udtrykker dog, 

at væksten ikke må hindre deres fokus på produktkvalitet og ikke mindst sikkerheden.  

En del af Vestas’ strategi har ligeledes været og er til stadighed at reducere LCOE (Levilised Cost of Energy) 

for kunderne, hvilket betyder, at virksomheden vil fastholde sin position inden for det teknologisk mest 

avancerede selskab i industrien for vindkraft, hvilket også fremgår af figur 20 nedenfor.  

 
Figur 20 - Vestas’ mål for at blive global leder indenfor vindkraftindustrien

116
 

Dette gøres, ved at videreføre de senere års fokus på forbedring og optimering af produkter og service. 

Kompleksiteten er reduceret og produktprogrammerne er blevet simplificeret, for at kunne konkurrere på 

markedernes og ikke mindst imødegå kundernes krav. Derudover benytter Vestas sig af outsourcing og 

øget anvendelse af standardkomponenter, hvilket skal medvirke til, at Vestas kan nedbringe virksomhedens 

                                                           
113https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2015/fy/2016_01_sharehold
er_information_dk_strategi.pdf  
114 https://www.vestas.com/da/investor/financial_reports/2015/q4#!  
115http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/320764/vestas_gennemfoerer_koeb_af_tysk_servicevirksomhed
.html?hl=YToyOntpOjA7czo2OiJWRVNUQVMiO2k6MTtzOjY6IlZlc3RhcyI7fQ  
116

 https://www.vestas.com/en/about/profile#!company-profile 

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2015/fy/2016_01_shareholder_information_dk_strategi.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2015/fy/2016_01_shareholder_information_dk_strategi.pdf
https://www.vestas.com/da/investor/financial_reports/2015/q4
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/320764/vestas_gennemfoerer_koeb_af_tysk_servicevirksomhed.html?hl=YToyOntpOjA7czo2OiJWRVNUQVMiO2k6MTtzOjY6IlZlc3RhcyI7fQ
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/320764/vestas_gennemfoerer_koeb_af_tysk_servicevirksomhed.html?hl=YToyOntpOjA7czo2OiJWRVNUQVMiO2k6MTtzOjY6IlZlc3RhcyI7fQ
https://www.vestas.com/en/about/profile#!company-profile
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produktionsomkostninger og reducere udviklingstiden for nye produkter. I sidste ende vil dette medføre en 

reducering af LCOE for kunderne117. 

Vestas har derudover som tidligere nævnt indgået en joint venture med Mitsubishi Heavy Industries, med 

henblik på at få en forbedret position på markedet inden for offshore-vindmøller. Dette markedspotentiale 

er stadig uudnyttet for i USA i forhold til onshore. Artiklen fortæller også, at der på alle markeder gøres 

tiltag til at støtte indførelsen af vindmølleanlæg, hvilket på sigt skal erstatte kulfyrede anlæg og 

atomkraftværker. Dette giver Vestas muligheder for vækst, samt yderligere styrkelse deres position i 

forhold til konkurrenterne på markedet. 

Delkonklusion 

Forskellen på de 2 strategier, som har været benyttet siden finanskrisen, er, at der ved markedsudvikling 

bruges mange økonomiske ressourcer på at etablere sig samt, i Vestas’ tilfælde, at blive førende på nye 

markeder, hvorimod markedsindtrængning går ud på at minimere omkostningerne og fokusere på at 

vækste organisk/øge markedsandele på eksisterende markeder.   

Da Vestas forsøgte at trænge ind på nye markeder for at ekspandere, indtraf finanskrisen, som betød, at 

investorer trak sig. Ordreindgangen blev minimeret og dette resulterede i, at virksomheden var nødsaget til 

at flytte produktionen og dermed arbejdspladser geografisk, da daværende strategi ikke var rentabel. I 

2012 implementerede Vestas en ny organisationsstruktur, som har vist sig at være fordelagtig. Vestas har 

lært af de hårde år og holder fortsat fokus på at reducere omkostninger.  

Nu, mere end hidtil, udforskes vækstpotentialet på uudnyttede markeder, bl.a. inden for offshore-

vindmøller. Markedsindtrængning kan være en fornuftig strategi at benytte i tilfælde af, at der skulle opstå 

nye økonomiske udfordringer i omverdenen, hvilket er en faktor, som Vestas ikke direkte kan forudse, men 

stadig skal være opmærksom og være forberedt på.  

Vestas har efter deres tidligere nævnte Turnaround-plan, i højere grad benyttet konkurrencestrategien, 

omkostningsleder118. Ønsket herom er at have den bedste kvalitet på deres produkter, men samtidig have 

for øje at minimere organisationens omkostninger med henblik på konkurrencedygtige priser. 

  

                                                           
117https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2015/fy/2016_01_sharehold
er_information_dk_strategi.pdf  
118

 Porters generiske strategier; https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3414   

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2015/fy/2016_01_shareholder_information_dk_strategi.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2015/fy/2016_01_shareholder_information_dk_strategi.pdf
https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3414
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6.5. SWOT 
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Delkonklusion /Løsningsmuligheder 

Hvilke fremtidige tiltag kan medvirke til øget vækst i virksomheden Vestas. 

 Fortsat tilpasning af organisationen  

Fortsat tilpasning af virksomheden, så den organisationsmæssigt er forberedt til branchens vilkår 

økonomisk og geografisk. Her har Vestas allerede tilpasset organisationen og flyttet produktionen 

til bl.a. USA set i lyset af, at ved produktionen af denne type, er det mest rentabelt at det sker så 

tæt som muligt på den geografiske placering af møllerne. 

 

 Politisk påvirkning 

For at sikre ordninger som PTC og andre politiske tiltag, der støtter op om vedvarende energi, skal 

Vestas fokusere på f.eks. lobbyarbejde, der kan fremme disse interesser. 

 

 Fokus på offshore 

Offshore er et marked, hvorpå Vestas har store ekspansionsmuligheder bl.a. med afsat i deres nye 

8 MW-mølle, som er udviklet i samarbejde med Mitsubishi. Der er et stort uudnyttet marked i USA, 

som ikke udviklet endnu da for tiden er fokus på onshore, stort fremtidig vækstpotentiale. 

 

 Reducering af produktionsomkostningerne / uafhængighed af politisk støtte 

Målet for branchen og ikke mindst Vestas, er at produktionsomkostningerne kommer ned på et 

niveau, hvor den endelige pris er konkurrencedygtig, med priserne for energi, genereret ved hjælp 

af fossile brændstoffer. 

 

 Optimering af serviceforretningen 

Der er en synergieffekt forbundet med at have fokus på serviceaftaler og prisen på den, da det ofte 

er den samlede prise på indkøb og drift af en vindmøllepark i hele dens levealder, der er interessant 

i forbindelse med beregning af om en investering er rentabel. 

 

 Øget kundeloyalitet 

Det er interessant at fastholde de projektinvestorer, der tidligere har investeret i vindmøller og er 

derfor er potentielle kunder til nye projekter. 
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7. Investering og finansiering 
Et af de fokusområder som Vestas og brancherne inden for vedvarende energi i det hele taget har, er at 

bringe produktionsomkostninger ned på et niveau, hvor de er konkurrencedygtige i forhold til energi 

produceret ved hjælp af fossile brændstoffer. Det vil bl.a. betyde at det skal være attraktivt at investere i 

vedvarende energi uden de tilskud og særordninger de forskellige nationer har. 

Derfor er det interessant at undersøge hvordan en given investerings- og finansieringskalkule vil se ud med 

og uden de tilskud, der i øjeblikket er med til at understøtte investeringer i vedvarende energi. Da projektet 

fokuserer på Vestas muligheder for at styrke deres position på det amerikanske marked beregnes 

investering og finansiering for samme vindmølleprojekt med og uden tilskud fra den amerikanske PTC- 

ordning. Ud fra beregningen/redegørelsen analyseres og vurderes Vestas nuværende 

konkurrencedygtighed over for energi produceret ved hjælp af fossile brændstoffer.   

7.1. Helhedssyn 

7.1.1. Verdenssamfund 

Som verdenssamfund er vi alle de seneste årtier blevet mere og mere bevist om, at nogle af de ressourcer, 

som vi benytter som energikilder, måske ikke er hensigtsmæssige og at de potentielt kan have en negativ 

effekt for os alle, hvis der ikke findes andre muligheder. Her tænkes naturligvis på de ressourcer vi bruger, 

der er baseret på fossile brændstoffer, som kul og olie. Der er to forhold man er nødt til at forholde sig til. 

At ressourcerne ikke er vedvarende. En dag slipper de op eller bliver knappe. Dernæst har de en skadelig 

effekt på vores klima.  

De har en bi-effekt i form af CO2-udledning, der jf. eksperter på området har en effekt på vores 

klimaforhold. Klimaforholdene har altid ændret sig på vores klode, men i takt med menneskeheden har 

etableret mere avancerede samfund, der er vanskeligere at flytte geografisk end da menneskeden bestod 

af stammer og nomader, så er vi afhængige af et stabilt klima på længere sigt og at evt. ændringer i klimaet 

sker i et langsomt tempo. Desuden har menneskedens vækst gjort at visse geografiske lokaliteter er så tæt 

befolket, at det ikke umiddelbart er muligt at flytte de enkelte delsamfund. 

Der er divergerende meninger om hvorvidt vores påvirkning på klimaet har så stor betydning, at det reelt 

har en effekt, at begrænse CO2-udledningen. Nogle eksperter mener, at de ændringer vi ser og vil se i 

fremtiden, vil komme uanset hvad vi gør. Mens andre eksperter ser en klar sammenhæng mellem øget 

afsmeltning af polernes iskapper med øget vandstand til følge, mere ekstremt vejr i visse områder, der 

skyldes at verdenshavenes temperatur stiger på baggrund af vores udledning af CO2 ved brug af fossile 

brændstoffer. Grundholdningen hos den sidste gruppe af eksperter er, at vi er i stand til at påvirke klimaet i 

en negativ retning og det at vi påvirker klimaet, giver os et valg om kunne mindske denne påvirkning. 

Den sidste holdning har i verdenssamfundet været på dagsordenen og der er stigende politisk opbakning til 

at alle nationer bør forpligte sig til at have en plan for at begrænse eller helt fjerne deres CO2-udledning. 

Et af de fora hvor nationerne samarbejder om begrænse de negative klimaforandringer og hvor der 

forsøges at opnå enighed om i hvilket omfang de enkelte nationer skal forpligte sig til de tiltag, der kan 

begrænse klimapåvirkninger på sigt, er COP (The Conference of the Parties). COP er konferencer, der årligt 

holdes og benævnes COP15, COP16 osv., under UNFCCC (The United Nations Framework Convention on 
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Climate Change119). COP-konferencerne er diskussioner og indgåelse af aftaler om forpligtigelser på politisk 

plan. Under UNFCCC er der andre konferencer med andre tilgange til problematikken, f.eks. SBSTA 

(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice120) og SBI (Subsidiary Body for Implementation121) 

Det amerikanske marked som dette projekt har fokus på er til dels styret af de internationale strømninger 

på områder og de mål som USA forpligtiger sig til på møderne. 

7.1.2. Nation 

Som nation har de enkelte lande flere forhold at tage hensyn til.  

De har naturligvis udenrigspolitisk en interesse i at signalere, at de er et land til tager klimaforholdene 

seriøst. Det giver goodwill på andre områder som i mange tilfælde ikke er direkte målbare, men som kan 

være en højere pris på eksportvarer, når man ved at varen kommer fra et højt udviklet samfund som også 

har overskud til at tage hensyn til klimaproblematikken og indgår i et internationalt samarbejde for at løse 

problemerne. 

Indenrigspolitisk er der i landet interessegrupper, som er både for og imod tiltag for at gavne klimaet. De 

interesser der er i mod, er ofte drevet af økonomiske forhold, da man skal tage hensyn til den kapital og de 

arbejdspladser, der er bundet op i den industri, der beskæftiger sig med energi udvundet ved hjælp af 

fossile brændstoffer. 

Tager man udgangspunkt i USA betalingsbalance, figur 21, så har den siden starten af 90’erne faldet 

markant. 

 
Figur 21 - USA's betalingsbalance

122
 

                                                           
119 http://unfccc.int/2860.php  
120 http://unfccc.int/bodies/body/6399.php  
121 http://unfccc.int/bodies/body/6406.php  
122

 http://www.demetra.dk/finansblog/betalingsbalance-underskuddet-steg-i-usa/  

http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/bodies/body/6399.php
http://unfccc.int/bodies/body/6406.php
http://www.demetra.dk/finansblog/betalingsbalance-underskuddet-steg-i-usa/
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Faldet i betalingsbalancen er et udtryk for at USA’s indtægter, der dannes af elemeterne i 

indkomstdannelsesmodellen, ikke kan dække de offentlige udgifter. 

Indkomstdannelsesmodellen: 

Y = C + I + G + X + Z 
Y = BNP 

C = privat forbrug 

I = private investeringer 

G = offentligt forbrug og investeringer 

X = eksport 

Z = Import 

Der vil både være indtægter og udgifter forbundet ved at gå fra energi produceret med fossile brændstoffer 

til vedvarende energi som sol- eller vindenergi.  

Nedenstående er set i forhold til omstilling til vedvarende energi baseret på projekter med Vestas 

vindmøller i USA, der produceres lokalt i USA. 

Fordele (øgede indtægter / faldende offentlige udgifter): 

 Besparelse på 34-54 milliarder dollars på sundhedssektoren giver besparelser på de offentlige 

udgifter jf. artikel med Obama123. 

 Ny arbejdspladser – både i produktionsanlæg og serviceaftaler giver nye arbejdspladser og dermed 

indtægter i form af øget privat forbrug (C) hvilket har en positiv effekt på 

indkomstdannelsesmodellen. 

 Private investeringer (I) i produktionsanlæg i USA til fremstilling af vindmøller. 

Ulemper (faldende indtægter / øgede offentlige udgifter): 

 Mistede arbejdspladser inden for erhverv, der understøtter energiproduktion med fossile 

brændstoffer. Olie- og kulindustrien vil på sigt miste arbejdspladser. 

 Mistede private investeringer i olie- og kulindustrien. 

Det er den til enhver tid siddende regerings opgave, at holde fordele og ulemper op mod hinanden. Nogle 

parametre i denne ”ligning” er økonomisk baserede, nogle er holdningsbaseret (politiske/interessedrevet) 

og nogle ud fra et politisk ideal. Interessenterne er politiske fæller/modstandere, lobbyister fra 

interessegrupper, økonomer, klimaforskere, andre landes holdninger og sikker mange flere. En opgave der 

er vanskelig og det kan være vanskeligt at lave en langsigtet plan, da der pludselig kan dukke forhold op 

som ændre en ellers udstukket kurs. Finanskriser, nye forskningsresultater m.m. kan få regeringen til 

fremstå som værende på slingrekurs til tider. Så bl.a. udsving i betalingsbalancen kan have en positiv eller 

negativ effekt på den enkelte nations evne til at understøtte fremskidt inden for vedvarende energi.   

Den siddende regering er forpligtet til at forholde sig til alle disse forhold, hvor hensyn til klimaet og 

understøttelse af de brancher, der beskæftiger sig med vedvarende energi, blot er et delelement som skal 

koordineres og reguleres i en større sammenhæng.  

                                                           
123

 Udleveret artikel fra Berlinske, 4. august 2015: Obama har en plan. 
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7.1.3. Branche 

Branchen inden for vindenergi og andre vedvarende energikilder har derimod behov for stabilitet. Den 

enkelte virksomhed har behov for at kunne lave langsigtede strategier. Branchen er præget af 

længerevarende projekter og der skal planlægges geografisk placering af produktionsfaciliteter ud fra de 

behov, der er i de geografiske regioner m.m. Desuden er branchen på nuværende tidspunkt i høj grad 

drevet af de tilskudsordninger, der er i de enkelte lande. Tilskud som den siddende regering fastsætter 

typisk for en tidsbegrænset periode og de bl.a. politiske og finansielle forhold der i perioden frem til en evt. 

forlængelse kan påvirke om de investeringer, den enkelte virksomhed foretager i forhold til deres strategi. 

Så målet for branchen er på sigt at få økonomisk fodfæste, så den er uafhængig af tilskud og politiske 

holdninger. 

Et af midlerne til at nå dette mål, er at produktionsudgifter reduceres, så prisen for projekter og dermed 

elpriserne produceret med vedvarende energi, fremover er konkurrencedygtige og kan konkurrere med 

priserne på energi produceret med fossile brændstoffer. 

7.1.4. Tilskudsordninger 

Et af de midler som landene, der deltager i COP konferencerne bruger for at opnå de mål, som de 

forpligtiger sig til, er forskellige tilskudsordninger. I Danmark har vi PSO124 ordningen, som i skrivende stund 

er under pres fra den siddende regering125.  

USA har en tilsvarende ordning, PTC (Production Tax Credit), hvor investorerne i en vindmøllepark får en 

skatterabat på 23 dollars pr. MWh produceret vindstrøm i de første 10 år af projektets levealder.  

Jf. Berlinske 4. august 2015 har Barak Obama fremlagt en ambitiøs plan for USA energi sektor. Den 

oprindelige plan med at erstatte kulfyrede kraftværker med naturgas for at reducere CO2 med 30 % inden 

2030 i forhold til 2005, skal nu udbygges med at en større del at energiproduktionen skal produceres ved 

hjælp af vedvarende energi, så målet nu er 32 %. I 2030 skal 28 % af USA energiforbrug produceres ved 

hjælp af vedvarende energi. I 2014 udgjorde det samlede energiforbrug, som blev produceret ved hjælp af 

vedvarende energi kun 13 %. 

En del af at realisere planen er at delstaterne, som får stor medindflydelse på effektueringen, åbner for 

muligheden for at pålægge virksomhederne ”forureningspakker”, der er så dyre, at det bliver attraktivt at 

overgå til vedvarende energi frem for olie, kul eller naturgas.  

Dette har naturligvis mødt en del modstand i mineindustrien, der producerer bl.a. kul. Men samtidig giver 

det nye vækstmuligheder for de industrier, der beskæftiger sig med vedvarende energi. Desuden er der 

foreløbige tal, der viser, at der i 2030 vil være øgede udgifter på 8,4 mia. dollars ved øget brug af 

vedvarende energi, mens samfundet samtidig vil spare mellem 34 og 54 mia. dollars på bl.a. 

sundhedsudgifter, da forureningen bliver kraftig reduceret126. Da vi de seneste år også har set 

klimaforårsagede katastrofer i et tiltagende omfang, der af eksperter relaterer til verdens samlede CO2-

udledning, så vil det på længere sigt også være besparelse både i USA og på verdensplan. 

                                                           
124http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/elforsyning/elproduktion/stotte-
vedvarende-energi-2  
125 http://www.politiko.dk/nyheder/regeringen-vil-afskaffe-groen-milliardafgift  
126

 Udleveret artikel fra Berlinske, 4. august 2015: Obama har en plan. 

http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/elforsyning/elproduktion/stotte-vedvarende-energi-2
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/elforsyning/elproduktion/stotte-vedvarende-energi-2
http://www.politiko.dk/nyheder/regeringen-vil-afskaffe-groen-milliardafgift
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Danske virksomheder inden for vedvarende energi ser dette som en mulighed for at ekspandere på det 

amerikanske marked. Vestas som allerede er etableret i USA i Colorado, ser Obamas udmelding som en 

mulighed for at USA bliver et endnu vigtigere marked for virksomheden. Indtjeningsmuligheder, der til 

trods for at produktionen og dermed arbejdspladserne fortrinsvis er placeret i USA, også vil have en positiv 

påvirkning af Vestas som global virksomhed127. 

Barak Obamas plan har allerede mødt modstand jf. artikel i Windpower Monthly128, den 10. februar 2016, 

som fortæller at US Supreme Court har stemt imod Obamas forslag. Ifølge artiklen mener AWEA (The 

American Wind Energy Association), at US Supreme Court vil ændre mening, når de får overvejet 

konsekvenserne af et nej.  

Til trods for dette har Vestas ifølge deres selskabsmeddelelser, siden Barak Obamas fremlagte plan allerede 

modtaget flere ordrer fra USA129: 

16.01.2016 

En 15-årig udvidelse af serviceaftale på i alt 570 MW i Californien. 

11.02.2016 

200 MW-ordre på 100 stk. V110-2.0MW-møller, forventet idriftsættelse Q4 2016. 

31.03.2016 

200 MW-ordre på 100 stk. V110-2.0MW-møller, forventet idriftsættelse Q1 2017. 

13.04.2016 

Betinget ordre på 600 MW. 

 

  

                                                           
127 Udleveret artikel fra Berlinske, 4. august 2015: Danske virksomheder kan spinde guld på Obamas plan. 
128 http://www.windpowermonthly.com/article/1383006/obamas-clean-power-plan-faces-delay  
129

 https://www.vestas.com/da/investor/announcements#!company-announcements 

http://www.windpowermonthly.com/article/1383006/obamas-clean-power-plan-faces-delay
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7.2. Investerings- og finansieringskalkulen – forudsætninger  
Med udgangspunkt i 200 MW-ordren fra d. 31.3.2016 laves en investerings- og finansieringskalkule. 

Investerings- og finansieringskalkulen laves på grundlag af et amerikansk projekt, hvor de foreløbige 

informationer er begrænset. Der er kun de oplysninger til er til rådighed på Vestas’ selskabsmeddelelser130: 

 
Figur 22 - Vestas selskabsmeddelelser - 200 MW ordre 

 

 

 

 

                                                           
130

 https://www.vestas.com/da/investor/announcements#!company-announcements  

https://www.vestas.com/da/investor/announcements#!company-announcements


Side 60 af 95 
 

Investering- og finansieringskalkulerne er beregnet ud fra de metoder som er gennemgået i 

Erhvervsøkonomi på HD1. Hvis der er forhold på det amerikanske marked som afviger fra disse metoder vil 

det ikke blive inddraget i beregningerne.  

Investerings- og finansieringskalkulen vil bestå af følgende: 

 Grundlæggende betragtninger om investering og finansiering af vindmølleprojekter i USA og 

hvordan investerings- og finansieringskalkulerne beregnes i dette projekt. 

 Datagrundlag. 

De data, der skal anvendes i investerings- og finansieringskalkulen listes og der beskrives i hvilket 

omfang det er: 

o faktiske data 

o beregnede/vurderede data 

o fiktive data 

 Beregninger: 

Beregningerne vil være jf. de beregningsmetoder, der er brugt i Erhvervsøkonomi på HD 1.del. 

 Investeringskalkule. 

o Kapitalværdimetoden 

o Intern rentefods metode 

o Annuitetsmetoden 

 Finansieringskalkule. 

o Fastforrentet annuitetslån 

o Serielån 

 Sammenligning af overskud fra Nettobetalinger og afdrag på lån. 

 Sammenligning af beregninger med og uden PTC-ordning. 

 

7.2.1. Grundlæggende betragtninger om finansiering af vindmølleprojekter i USA og hvordan 

investerings- og finansieringskalkulerne beregnes i dette projekt. 

 

Finansiering 
En forudsætning for at vindmølleprojekter kan realiseres er, at de bliver finansieret. Udover PTC som er et 

tilskud til investorerne, så er der også i USA en opstået en række Green Banks. Det er banker som f.eks. NY 

Green Bank131, der finansieret af delstaten New York, der i samarbejde med den private sektor økonomisk 

understøtter vedvarende energi. Et andet tiltag blandt mange er MRI132 (Philanthropic Capital and mission-

related investments), som er fonde og velhavende private personer som Bill Gates, der støtter op både 

økonomisk og men ved at påvirke den politiske holdning, lobby arbejde m.m. 

  

                                                           
131 http://greenbank.ny.gov/About/Overview  
132

 http://www.energypost.eu/four-trends-watch-us-renewable-energy-finance-us/  

http://greenbank.ny.gov/About/Overview
http://www.energypost.eu/four-trends-watch-us-renewable-energy-finance-us/
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7.2.2. Datagrundlag 

En investeringskalkule laves på baggrund af data, som investeringssum, scrapværdi, antal år investeringen 

løber over, nettobetalinger og kalkulationsrente. Disse data er ikke umiddelbart er tilgængelige for dette 

vindmølleprojekt, da de oplysninger der på nuværende tidspunkt kan findes på Vestas’ 

selskabsmeddelelser, figur 22, er relativt sparsomme. Derfor vil data bestå af fiktive tal og tal, der er anslået 

på baggrund af årsrapporter, artikler m.m. Hvordan de enkelte tal fremskaffes eller vurderes er beskrevet 

for hvert element i datagrundlaget. 

Alle beregninger laves i beregner udarbejdet i Excel som uploades til Moodle. 

Antal år 
Investeringskalkulen laves for hele levetiden af vindmøllerne, for at belyse hvordan projektets finansielle tal 

er i hele forløbet også efter at PCT-ordningen udløber. Levealderen for en vindmølle vurderes til at være 25 

år133 

PCT-ordningen gælder i de første 10 år af et projekts levetid og derfor vil finansieringsdelen løbe over 

samme periode, ud fra det synspunkt at det vil være mest attraktivt at afvikle etableringsgælden i den 

periode hvor PCT ordningen løber. Finansieringen vurderes til at skulle løbe over 10 år. 

Antal år, investering: 25 

Antal år, finansiering: 10 

  

                                                           
133

 https://ing.dk/artikel/6-mw-vindmoelle-betaler-sig-energimaessigt-tilbage-33-gange-172542  

https://ing.dk/artikel/6-mw-vindmoelle-betaler-sig-energimaessigt-tilbage-33-gange-172542
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Investeringssum og scrapværdi 
Investeringssummen bliver beregnet på baggrund af tal fra Vestas årsrapport for 2015. Scrapværdien vil i 

dette tilfælde være 0 (nul), da værdien af vindmøllerne betragtes som 0, da kalkulen løber i hele 

vindmøllernes levetid. Det forudsættes, at udgifter til evt. nedrivning og bortskaffelse er lig med den værdi 

materialerne i de udtjente vindmøllerne har. 

Det er ikke umiddelbart muligt at finde en pris på en 2 MW mølle på Vestas hjemmeside, så der vælges at 

beregne en ca. pris ud fra tal fra deres årsrapport fra 2015134. Her er der ordrer for 8,2 mia. euro på i alt 

8,943 MW. Der tages ikke i beregningen højde for at prisen pr. MW kan svinge alt efter hvilken type mølle 

der indgår i ordren, men der beregnes udelukkende en gennemsnits pris, der bruges som 

beregningsgrundlag i investering kalkulen. Der forudsættes ligeledes at dette er prisen på vindmøllerne og 

der ikke indgår serviceaftaler i denne pris. 

 
Tabel 1 - Beregning af Investeringssum

135
 

 
Investeringssum: 207.223.527 $ 

Scrapværdi: 0 $ 

 

  

                                                           
134 https://www.vestas.com/da/investor/~/media/5f880bb683b64cfd835045594727a1e3.ashx 
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 Excel ark ” Vestas ordre - 100 stk 2 MW - 25 år.xlsm” – uploaded på Moodle 
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Serviceaftaler/driftsomkostninger 

I forbindelse med beregning af denne investeringskalkule kendes strukturen omkring serviceaftaler ikke, 

men det en faktor som bør indberegnes, da serviceaftaler på vindmølleparken i hele dens levealder er en 

udgift som er betragtelig. Procentsatser og intervaller er fiktive og beløbet er beregnet ud fra disse fiktive 

tal samt de beregnede kostpriser på 2 MW møller. 

Der forudsættes, at serviceaftalerne aftales for en periode på 5 år og at prisen på serviceaftalerne vil stige, 

da slid på vindmølleparken over tid må øge udgifterne til vedligehold. Servicekontrakterne er derfor 5 års 

kontrakter med 10-20-30-45 % prisstigning. 

I første servicekontrakt for de første 5 år vil den årlige udgift være 10 % af kostprisen. Den årlige udgift i de 

efterfølgende 5 års kontrakter vil stige som nævnt ovenfor. 

 
Tabel 2 - Beregning af serviceaftaler

136
 

 

Serviceaftaler og driftsomkostninger betragtes som samme tal. Der er naturligvis andre driftsomkostninger 

som administrative omkostninger m.m., men det tages der ikke højde for i beregningerne. 
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Pris pr. MW 
For at beregne en pris på en MW i dollars, er der taget udgangspunkt i tal fra EIA (U.S. Energy Information 

Administration), der oplyser historiske priser på amerikanske elpriser137. Herfra hentes oplysninger om to 

ting. Hvad var prisen på en MW i 2015 samt data til beregning af hvad er den gennemsnitlige stigning i MW 

prisen har været historisk? 

 
Tabel 3 - MW pris og gennemsnitlig prisstigning

138
 

 

Pris pr. MW (år 2015): 68,90 $ 

Gennemsnit procentvis stigning i MW pris (år 2006 til 2015): 1,32 % 

 

 

 

 

  

                                                           
137 http://www.eia.gov/electricity/data.cfm#sales – Excelark – table_5_03.xlsx  
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Indtægter pr. år (nettobetalinger) 
En 2 MW mølle producerer under optimale forhold 2 MWh pr. time, så teoretisk producerer den (24 timer x 

265 dage 2 MW=) 17.520 MWh pr. år. Jf. Vestas egne beregninger så viser AEP kurven et noget mindre 

output139: 

 
Figur 23 - Vestas, 2 MW-mølle AEP (Annual Energy Production) kurve. 

Jf. kurven i figur 23 forudsættes det, til beregning af investeringskalkulen, at der årligt produceres 8.000 

MWh. 

Derfor vil indtægten for en 2 MW-mølle pr. år være: 8.000 MWh x 68,90 $ = 551.200 $ 

Indtægten for 100 stk. 2 MW-møller pr. år er 200 x 551.200 $ = 55.120.000 $ 

 

Nettobetaling 1. år: 55.120.000 $ 

De efterfølgende år reguleres i kraft af den gennemsnitlige procentvis stigning på 1,32 %, der blev beregnet 

i afsnittet ”Pris pr. MW”. 

 

  

                                                           
139

 https://www.vestas.com/en/products/turbines/v110-2_0_mw#! 
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PTC-ordning 

PTC-ordningen giver en skattemæssigt fradrag på 23 dollars pr. produceret MW140 i de første 10 år af et 

projekts levealder.  

Der tages i denne beregning ikke højde for en regulering af denne takst. Ligeledes bruges tallet på 23 dollars 

til at trække fra indtægterne. Dvs. der indgår ikke skatteberegninger i investeringskalkulerne, selvom PTC er 

et skattemæssigt fradrag. 

Der bliver produceret i alt 8.000 MW pr. mølle pr. år x 100 møller. Det er det samlede fradrag pr. år: 

8.000 MW x 100 møller x 23 $ = 18.400.000 $ 

 

PTC-tilskud pr. år (år 1 til 10): 18.400.000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140http://www.ucsusa.org/clean_energy/smart-energy-solutions/increase-renewables/production-tax-credit-
for.html#.VxuG0DCLSUk  

http://www.ucsusa.org/clean_energy/smart-energy-solutions/increase-renewables/production-tax-credit-for.html#.VxuG0DCLSUk
http://www.ucsusa.org/clean_energy/smart-energy-solutions/increase-renewables/production-tax-credit-for.html#.VxuG0DCLSUk
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Beregning af nettobetalinger 

Nettobetalinger som indgår i investeringskalkulerne beregnes ud fra indtægterne fra vindmøllerne i form af 

salg af MW, fratrukket driftsomkostninger (serviceaftaler). I investeringskalkule med PTC ordning adderes 

beløbet fra PTC til nettobetalingerne i de første 10 år. 

 
Tabel 4 - Beregning af nettobetalinger inkl. PTC-ordning
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Tabel 5 - Beregning af nettobetalinger ekskl. PTC-ordning
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Driftsomkostninger PTC Nettobetaling i alt

År MW pris i $ Antal MW pr. mølle Antal MW 100 møller Indtægt i $ Driftsomkostninger pr. år Tilskud pr. MW i $ Tilskud i alt

1 68,90 8.000 800.000 55.120.000 20.722.353 23 18.400.000 52.797.647

2 69,81 8.000 800.000 55.844.846 20.722.353 23 18.400.000 53.522.494

3 70,72 8.000 800.000 56.579.225 20.722.353 23 18.400.000 54.256.872

4 71,65 8.000 800.000 57.323.260 20.722.353 23 18.400.000 55.000.908

5 72,60 8.000 800.000 58.077.080 20.722.353 23 18.400.000 55.754.728

6 73,55 8.000 800.000 58.840.813 22.794.588 23 18.400.000 54.446.225

7 74,52 8.000 800.000 59.614.589 22.794.588 23 18.400.000 55.220.001

8 75,50 8.000 800.000 60.398.541 22.794.588 23 18.400.000 56.003.953

9 76,49 8.000 800.000 61.192.802 22.794.588 23 18.400.000 56.798.214

10 77,50 8.000 800.000 61.997.508 22.794.588 23 18.400.000 57.602.920

11 78,52 8.000 800.000 62.812.796 27.353.506 0 0 35.459.290

12 79,55 8.000 800.000 63.638.805 27.353.506 0 0 36.285.299

13 80,59 8.000 800.000 64.475.676 27.353.506 0 0 37.122.171

14 81,65 8.000 800.000 65.323.553 27.353.506 0 0 37.970.047

15 82,73 8.000 800.000 66.182.579 27.353.506 0 0 38.829.074

16 83,82 8.000 800.000 67.052.902 35.559.557 0 0 31.493.345

17 84,92 8.000 800.000 67.934.670 35.559.557 0 0 32.375.113

18 86,04 8.000 800.000 68.828.034 35.559.557 0 0 33.268.476

19 87,17 8.000 800.000 69.733.145 35.559.557 0 0 34.173.588

20 88,31 8.000 800.000 70.650.159 35.559.557 0 0 35.090.602

21 89,47 8.000 800.000 71.579.232 51.561.358 0 0 20.017.874

22 90,65 8.000 800.000 72.520.523 51.561.358 0 0 20.959.165

23 91,84 8.000 800.000 73.474.192 51.561.358 0 0 21.912.834

24 93,05 8.000 800.000 74.440.402 51.561.358 0 0 22.879.044

25 94,27 8.000 800.000 75.419.318 51.561.358 0 0 23.857.960

Indtægter

Nettobetalinger inkl. PTC

Driftsomkostninger PTC Nettobetaling i alt

År MW pris i $ Antal MW pr. mølle Antal MW 100 møller Indtægt i $ Driftsomkostninger pr. år Tilskud pr. MW i $ Tilskud i alt

1 68,90 8.000 800.000 55.120.000 20.722.353 0 0 34.397.647

2 69,81 8.000 800.000 55.844.846 20.722.353 0 0 35.122.494

3 70,72 8.000 800.000 56.579.225 20.722.353 0 0 35.856.872

4 71,65 8.000 800.000 57.323.260 20.722.353 0 0 36.600.908

5 72,60 8.000 800.000 58.077.080 20.722.353 0 0 37.354.728

6 73,55 8.000 800.000 58.840.813 22.794.588 0 0 36.046.225

7 74,52 8.000 800.000 59.614.589 22.794.588 0 0 36.820.001

8 75,50 8.000 800.000 60.398.541 22.794.588 0 0 37.603.953

9 76,49 8.000 800.000 61.192.802 22.794.588 0 0 38.398.214

10 77,50 8.000 800.000 61.997.508 22.794.588 0 0 39.202.920

11 78,52 8.000 800.000 62.812.796 27.353.506 0 0 35.459.290

12 79,55 8.000 800.000 63.638.805 27.353.506 0 0 36.285.299

13 80,59 8.000 800.000 64.475.676 27.353.506 0 0 37.122.171

14 81,65 8.000 800.000 65.323.553 27.353.506 0 0 37.970.047

15 82,73 8.000 800.000 66.182.579 27.353.506 0 0 38.829.074

16 83,82 8.000 800.000 67.052.902 35.559.557 0 0 31.493.345

17 84,92 8.000 800.000 67.934.670 35.559.557 0 0 32.375.113

18 86,04 8.000 800.000 68.828.034 35.559.557 0 0 33.268.476

19 87,17 8.000 800.000 69.733.145 35.559.557 0 0 34.173.588

20 88,31 8.000 800.000 70.650.159 35.559.557 0 0 35.090.602

21 89,47 8.000 800.000 71.579.232 51.561.358 0 0 20.017.874

22 90,65 8.000 800.000 72.520.523 51.561.358 0 0 20.959.165

23 91,84 8.000 800.000 73.474.192 51.561.358 0 0 21.912.834

24 93,05 8.000 800.000 74.440.402 51.561.358 0 0 22.879.044

25 94,27 8.000 800.000 75.419.318 51.561.358 0 0 23.857.960

Nettobetalinger ekskl. PTC

Indtægter
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Kalkulationsrente 

Beregningen er fortaget ud fra en kalkulationsrente på 10 %. Der er ikke taget højde for inflation i 

kalkulationsrenten, da nettobetalingerne er i faste priser over 25 år. Kalkulationsrenten er beregnet ud fra 

nedenstående forudsætninger: 

 Realrenten 3 % 

 Risikotillæg 7 % 

Der kan argumenteres for at risikotillægget er for lavt for denne type investeringer, men der er i 

USA banker (Green Banks), der specialiserer sig i udlån til projekter med vedvarende energi, hvor 

der er statslige midler bag. 

  



Side 69 af 95 
 

7.2.3. Investeringskalkule inkl. PTC 

 

 
Tabel 6 – Investeringskalkule inkl. PTC – del 1
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 Excel ark ” Vestas ordre - 100 stk 2 MW - 25 år.xlsm” – uploaded på Moodle 

Investering $ 207.223.526,78

Scrapværdi $ 0,00

Antal år 25

Kalkulationsrente 10,00%

Kapitaltjenesten $ 22.829.416,46

År

Investering og scrapværdi 

$ Nettobetalinger     $

Nettobetalingsstrøm 

$

Diskonteringsfaktor 

((1+r)^-n eller R2

Nutidsværdi 

$.

0 -207.223.527 -207.223.527 1,0000 -207.223.527

1 0 52.797.647 52.797.647 0,9091 47.997.861

2 0 53.522.494 53.522.494 0,8264 44.233.466

3 0 54.256.872 54.256.872 0,7513 40.763.991

4 0 55.000.908 55.000.908 0,6830 37.566.360

5 0 55.754.728 55.754.728 0,6209 34.619.299

6 0 54.446.225 54.446.225 0,5645 30.733.475

7 0 55.220.001 55.220.001 0,5132 28.336.592

8 0 56.003.953 56.003.953 0,4665 26.126.257

9 0 56.798.214 56.798.214 0,4241 24.087.987

10 0 57.602.920 57.602.920 0,3855 22.208.419

11 0 35.459.290 35.459.290 0,3505 12.428.265

12 0 36.285.299 36.285.299 0,3186 11.561.615

13 0 37.122.171 37.122.171 0,2897 10.752.971

14 0 37.970.047 37.970.047 0,2633 9.998.700

15 0 38.829.074 38.829.074 0,2394 9.295.372

16 0 31.493.345 31.493.345 0,2176 6.853.869

17 0 32.375.113 32.375.113 0,1978 6.405.243

18 0 33.268.476 33.268.476 0,1799 5.983.628
19 0 34.173.588 34.173.588 0,1635 5.587.655

20 0 35.090.602 35.090.602 0,1486 5.215.994

21 0 20.017.874 20.017.874 0,1351 2.705.027

22 0 20.959.165 20.959.165 0,1228 2.574.749

23 0 21.912.834 21.912.834 0,1117 2.447.185

24 0 22.879.044 22.879.044 0,1015 2.322.809

25 0 23.857.960 23.857.960 0,0923 2.201.994

Kapitalværdien 25,17% 225.785.256

Kapitalværdimetoden og intern rentefodsmetode
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Tabel 7 - Investeringskalkule inkl. PTC – del 2
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 Excel ark ” Vestas ordre - 100 stk 2 MW - 25 år.xlsm” – uploaded på Moodle 

Test Resultat

Kapitalværdimetode 225.785.256 >= 0 225.785.256

Intern rentefods metode 25,17% >= 10,00% 15,17%

Annuitetsmetode 52.797.647 >= 22.829.416 29.968.231

Kapitalværdi metoden

Hvis Kapitalværdien 225.785.256 > 0

så er investeringen fordelagtig

Intern rentefods metode

Hvis renten på nettobetalingstrøm 25,17% > (større en kalkulationsrenten) 10,00%

så er investeringen fordelagtig

Annuitetsmetoden

Hvis posterne på Nettobetalingstrømmen 40.523.914 > (større en Kapitaltjenesten) $ 22.829.416,46

(gennemsnit)

så er investeringen fordelagtig

-250.000.000

-200.000.000

-150.000.000

-100.000.000

-50.000.000

0

50.000.000

100.000.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

$

År

Nettobetalingsstrøm

Nettobetalinger
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Investeringskalkulen inkl. PTC viser at: 

 Kapitalværdimetoden 

De akkumulerede nettobetalinger fratrukket investering summen giver et samlet overskud på 

225.785.256 dollars for hele projektperioden på 25 år. Derfor betragtes investeringen som fordelagtig. 

 

 Intern rentefod metode 

Beregnes forrentningen af den investerede sum ud fra summen af de akkumulerede nettoindbetalinger 

ses, at det vil give en rente på 25,17 %. Da denne rente er højere end kalkulationsrenten, så betragtes 

investeringen som fordelagtig. 

 

 Annuitetsmetoden 

Nettobetalingsstrømmen er større end kapitaltjenesten, der er 22.829.416 dollar. Kapitaltjenesten er 

den årlige ydelse som man ville kunne opnå, hvis man f.eks. havde indsat pengene i banken til de 10 % 

som kalkulationsrenten lyder på i 25 år. Det ses at nettobetalingerne falder fra 57.602.920 dollars til 

20.017.874 dollars. Udsvinget i nettobetalingerne skyldes både PTC tilskuddet, de stigende 

serviceaftalepriser og de stigende MW priser. Ser man på gennemsnittet af nettobetalingerne så er det 

40.523.914 dollars. Så investeringen må betragtes som fordelagtig. 
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7.2.4. Investeringskalkule ekskl. PTC 

 

 
Tabel 8 - Investeringskalkule ekskl. PTC – del 1

145
 

  

                                                           
145

 Excel ark ” Vestas ordre - 100 stk 2 MW - 25 år.xlsm” – uploaded på Moodle 

Investering $ 207.223.526,78

Scrapværdi $ 0,00

Antal år 25

Kalkulationsrente 10,00%

Kapitaltjenesten $ 22.829.416,46

År

Investering og scrapværdi 

$ Nettobetalinger     $

Nettobetalingsstrøm 

$

Diskonteringsfaktor 

((1+r)^-n eller R2

Nutidsværdi 

$.

0 -207.223.527 -207.223.527 1,0000 -207.223.527

1 0 34.397.647 34.397.647 0,9091 31.270.588

2 0 35.122.494 35.122.494 0,8264 29.026.854

3 0 35.856.872 35.856.872 0,7513 26.939.799

4 0 36.600.908 36.600.908 0,6830 24.998.912

5 0 37.354.728 37.354.728 0,6209 23.194.347

6 0 36.046.225 36.046.225 0,5645 20.347.154

7 0 36.820.001 36.820.001 0,5132 18.894.483

8 0 37.603.953 37.603.953 0,4665 17.542.522

9 0 38.398.214 38.398.214 0,4241 16.284.591

10 0 39.202.920 39.202.920 0,3855 15.114.423

11 0 35.459.290 35.459.290 0,3505 12.428.265

12 0 36.285.299 36.285.299 0,3186 11.561.615

13 0 37.122.171 37.122.171 0,2897 10.752.971

14 0 37.970.047 37.970.047 0,2633 9.998.700

15 0 38.829.074 38.829.074 0,2394 9.295.372

16 0 31.493.345 31.493.345 0,2176 6.853.869

17 0 32.375.113 32.375.113 0,1978 6.405.243

18 0 33.268.476 33.268.476 0,1799 5.983.628

19 0 34.173.588 34.173.588 0,1635 5.587.655

20 0 35.090.602 35.090.602 0,1486 5.215.994

21 0 20.017.874 20.017.874 0,1351 2.705.027

22 0 20.959.165 20.959.165 0,1228 2.574.749

23 0 21.912.834 21.912.834 0,1117 2.447.185

24 0 22.879.044 22.879.044 0,1015 2.322.809

25 0 23.857.960 23.857.960 0,0923 2.201.994

Kapitalværdien 16,90% 112.725.222

Kapitalværdimetoden og intern rentefodsmetode
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Tabel 9 - Investeringskalkule ekskl. PTC – del 2
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 Excel ark ” Vestas ordre - 100 stk 2 MW - 25 år.xlsm” – uploaded på Moodle 

Test Resultat

Kapitalværdimetode 112.725.222 >= 0 112.725.222

Intern rentefods metode 16,90% >= 10,00% 6,90%

Annuitetsmetode 34.397.647 >= 22.829.416 11.568.231

Kapitalværdi metoden

Hvis Kapitalværdien 112.725.222 > 0

så er investeringen fordelagtig

Intern rentefods metode

Hvis renten på nettobetalingstrøm 16,90% > (større en kalkulationsrenten) 10,00%

så er investeringen fordelagtig

Annuitetsmetoden

Hvis posterne på Nettobetalingstrømmen 33.163.914 > (større en Kapitaltjenesten) $ 22.829.416,46

(gennemsnit)

så er investeringen fordelagtig
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Investeringskalkulen ekskl. PTC viser at: 

 Kapitalværdimetoden 

De akkumulerede nettobetalinger fratrukket investering summen giver et samlet overskud på 

112.725.222 dollars for hele projektperioden på 25 år. Derfor betragtes investeringen som fordelagtig. 

 

 Intern rentefod metode 

Beregnes forrentningen af den investerede sum ud fra summen af de akkumulerede nettoindbetalinger 

ses, at det vil give en rente på 16,19 %. Da denne rente er højere end kalkulationsrenten, så betragtes 

investeringen som fordelagtig. 

 

 Annuitetsmetoden 

Nettobetalingsstrømmen er større end kapitaltjenesten, der er 22.829.416 dollar. Kapitaltjenesten er 

den årlige ydelse som man ville kunne opnå, hvis man f.eks. havde indsat pengene i banken til de 10 % 

som kalkulationsrenten lyder på i 25 år. Det ses at nettobetalingerne falder fra 39.202.920 dollars til 

20.017.874 dollars. Udsvinget i nettobetalingerne skyldes både PTC tilskuddet, de stigende 

serviceaftalepriser og de stigende MW priser. Ser man på gennemsnittet af nettobetalingerne så er det 

33.163.914 dollars. Så investeringen må betragtes som fordelagtig. 
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7.2.5. Finansiering 

Som beskrevet tidligere forudsættes at de lån der optages af vindmølleprojektet for at finansiere 

investeringen skal løbe over 10 år, da PTC-ordningen løber i 10 år. Derved kan PTC-ordningen være med til 

at modvirke udgifterne til lånet i låneperioden. Desuden stiger udgiften til serviceaftaler i de sidste år af 

vindmølleprojektet levetid, hvilket også er årsagen til at gælden bør afdrages hurtigst mulig. 

Projektet fået tilbud på to banklån til finansiering: 

 Annuitetslån: 10-årigt lån med en fast rente på 4 %.  

 Serielån: 10-årigt lån med en fast rente på 4 %. 

Der laves ikke beregning på et stående lån, da der ikke afdrages på lånet i låneperioden. Den høje 

engangsbetaling i år 10 i vindmølleprojektets levealder anses om ikke ønskelig. 

Låneomkostninger 

Omkostninger i forbindelse med finansieringen på alle lån er 10.000 $ til lånedokumenter og 

stiftelsesprovision på 0,5 % af lånets størrelse: 207.233.527 $ * 0,005 = 1.036.118 $. 
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Annuitetslån. 

 
Tabel 10 - Beregning af 10 årig annuitetslån

147
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Serielån 

 
Tabel 11 - Beregning af 10 årig serielån

148
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148

 Excel ark ” Vestas ordre - 100 stk 2 MW - 25 år.xlsm” – uploaded på Moodle 



Side 78 af 95 
 

Monetære forhold 

Når vindmølleprojektet skal vurdere lånemulighederne, skal der vurderes på følgende kriterier. Disse 

vurderinger tager udgangspunkt i de danske forhold: 

 Omkostninger (etableringsomkostninger, gebyrer, rente osv.) 

 Afviklingsvilkår 

 Lånedokumentet 

 Risiko 

 Likviditet 

 Fleksibilitet 
 

Omkostninger 
Begge lån har de samme omkostninger til banken på 1.000 kr. i dokumentgebyr og 0,5 % i 

stiftelsesprovision og da det forudsættes at det er banklån, er der ikke nogen betaling til bidrag.  

Afviklingsvilkår 
 Annuitetslån: afdragene bliver større for hvert år. 

 Serielån: afdraget er fast igennem hele lånets løbetid. Renten er det eneste der ændrer sig på 

serielånet.  

Lånedokumentet 
Da begge lån er banklån, vil det alt andet lige være de samme vilkår.  

Risiko 
Da begge lån er fastforrentede lån, er der ikke nogen risici i forbindelse med rentestigninger. Derudover er 

omkostningerne betalt i forbindelse med oprettelse af lånet, så der vil ikke løbende blive tilskrevet gebyrer. 

Likviditet 
Ved annuitetslånet og serielånet, er der behov for væsentlig større likviditet end det stående lån. Dog bliver 

rentedelen også væsentlig lavere, da der kontinuerligt afdrages på gælden. 

Fleksibilitet 
Begge lån er igennem banken, så der vil være mulighed for at aftale vilkår, hvis der skulle komme et behov 

for et evt. ydelsesoverspring eller en ekstraordinær indbetaling, formentlig uden gebyrer. I 

realkreditinstitutter er derimod ikke mulighed for evt. ydelsesoverspring eller gratis ekstraordinær 

indbetaling. 

Ikke-monetære forhold 

 Investeringen vil være give et bedre miljø på sigt. 

 Bedre miljø ved øge befolkningssundheden. 
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7.2.6. Valg af lån 

Som udgangspunkt laves ikke beregning på et stående lån, da der ikke afdrages på lånet i låneperioden. 

Den høje engangsbetaling i år 10 i vindmølleprojektets levealder anses om ikke ønskelig. 

Ud fra ovenstående beregninger fremgår det, at lånet med den laveste effektive rente, er det 10-årige 

annuitetslån. Ved annuitetslånet formår vindmølleprojektet at finansiere deres investering 0,01 

procentpoint billigere end ved serielånet. 

Fordelen ved annuitetslånet og serielånet frem for et stående lån, er ud over at hovedstolen skal 

tilbagebetales i år 10, at rentebetalingerne på begge bliver mindre og mindre, da der årligt bliver afdraget 

på gælden. 

Selvom differencen i effektiv rente er minimal, så vælges de videre beregninger, at blive baseret på 

annuitetslånet. 

Beregning af overskud. 

For at klarlægge om investeringsdelen er økonomisk rentabel i forhold til finansieringen sammenliges de 

årlige nettoindbetalinger med de årlige ydelser på lånet. Alle tal beregnes i nutidskroner ved hjælp af 

diskonteringsfaktoren og forskellen vil vise overskuddet/underskud år for år af investeringen i 

vindmølleprojektet. 

Beregningerne laves for både investeringen inkl. PTC og investeringen ekskl. PTC for at undersøge om 

Vestas allerede nu er så konkurrencedygtige på prisen, at investorer ikke fremover vil være afhængige af 

tilskudsordninger som PTC. 
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Tabel 12 - Beregning af overskud inkl. PTC

149
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Tabel 13 - Beregning af overskud ekskl. PTC

150
 

 

Som det fremgår af tabel 12 og tabel 13, så vil en investering i et vindmølleprojekt på 200 MW, baseret på 2 

MW møller fra Vestas, kunne generere et overskud i alle af projektets 25 leveår. 
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Delkonklusion 

Baggrunden for, at det er interessant at lave en beregning af en investeringskalkule, er at 

verdenssamfundet, de enkelte nationer og branchen for vedvarende energi, har en fælles interesse i at 

investeringer i vedvarende energi på sigt bliver så attraktive, at de ikke er afhængige af tilskud som USA’s 

PTC-ordning. Hvis markedskræfterne alene gjorde det mere attraktivt at investere i vedvarende energi frem 

for energi produceret af fossile brændstoffer, så ville de klimaudfordringer, med øgede sundhedsudgifter 

og potentielle naturkatastrofer til følge, potentielt løse sig på sigt.  

På baggrund af en ordre på 200 MW, der fremgår af Vestas’ selskabsmeddelelser, er der lavet en 

investerings- og finansieringskalkule. Datagrundlaget er udarbejdet på baggrund af data fra Vestas’ 

årsregnskab 2015, tal fra EIA (U.S. Energy Information Administration), der oplyser historiske priser på 

amerikanske elpriser151 samt fiktive tal, der er forsøgt vurderet så realistisk som muligt.  Alene det at 

beregningerne ikke er lavet på faktuelle data giver naturligvis en vis usikkerhed i de resultater, der 

fremkommer. Selv om de enkelte resultater ikke er 100 % retvisende, så vurderes det at de er retvisende 

nok til at give en indikation af det, der ønskes undersøgt på grundlag af beregningerne. 

Det ses at en investering, beregnet både med og uden støtte fra PTC-ordningen er fordelagtig for 

investorerne. Beregner man ydelserne på et, i dette tilfælde annuitetslån, og trækker disse fra de 

nettobetalinger som fremkommer på baggrund af indtjening ved salg af el, fratrukket omkostninger til 

serviceaftaler vil det give et overskud i hele vindmøllernes levealder. Dette understøtter et af vores 

løsningforslag om, at Vestas skal fokusere på at nedbringe omkostningerne, så vindmølleprojekter 

fremover bliver uafhængige at støtteordninger som PTC. 

Om beregningerne lavet her, er så sikre, at det kan konkluderes, at Vestas ikke er afhængige af PTC- 

ordningen, er tvivlsomt. Men de viser en indikation og sammenholdt med, at PTC-ordningen i flere år har 

været på slingrekurs og Vestas alligevel har været i stand til at få ordre hjem til trods152, så ser det ud til at 

Vestas har fået trimmet organisationen og nedjusteret driftsomkostningerne, så de er rustet til kampen 

mod konkurrenterne. 

  

                                                           
151 http://www.eia.gov/electricity/data.cfm#sales – Excelark – table_5_03.xlsx  
152http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/280490/vestas_salgschef_aftaler_i_usa_uafhaengige_af_ny_ptc.
html  

http://www.eia.gov/electricity/data.cfm#sales
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/280490/vestas_salgschef_aftaler_i_usa_uafhaengige_af_ny_ptc.html
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/280490/vestas_salgschef_aftaler_i_usa_uafhaengige_af_ny_ptc.html
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8. Konklusion 
 

USA’ præsident fremlagde i august 2015 en ambitiøs plan - The Clean Power Plan (CPP) - i samarbejde med 

EPA for USA’ energiproduktion. Planen peger på at energiproduktionen fremover i højere grad skal 

produceres ved hjælp af vedvarende energi frem for fossile brændstoffer og indeholder klare mål for hvor 

stor en del af energiproduktionen, at det skal gælde. 

Vestas Wind Systems A/S befinder sig allerede på det markedet for vindmøller i USA og har etableret 

produktionsfaciliteter samt fortaget opkøb, der understøtter deres konkurrenceevne på serviceaftaler.  

Dette projekt vil derfor analysere markedsandelene for producenter i vindmøllebranchen på markedet i 

USA. Desuden undersøges, om Vestas med sin nuværende strategi vil være i stand til at styrke sin 

konkurrencemæssige position. Derudover afklares hvilke fremtidige tiltag som kan medvirke til øget vækst i 

virksomheden. 

USA er forvejen Vestas’ største enkeltmarked og virksomheden er næststørste udbyder på markedet. Der 

er i forvejen mere end 20 vindmølleproducenter, som leverer møller til de forskellige projekter på dette 

marked. 

Med henblik på at forbedre deres konkurrencemæssige position på markedet i USA, samt generere vækst i 

virksomheden, kan Vestas Wind Systems A/S tage følgende løsningsmuligheder i betragtning: 

 Fortsat tilpasning af organisationen  

Fortsat tilpasning af virksomheden, så den organisationsmæssigt er forberedt til branchens vilkår 

økonomisk og geografisk. Her har Vestas allerede tilpasset organisationen og flyttet produktionen 

til bl.a. USA.  

De nødvendige tiltag for realisering af ovenstående løsninger, kræver et økonomisk godt 

fundament. Regnskabsanalysen viser at Vestas har de nødvendige økonomiske ressourcer. 

 

 Politisk påvirkning 

For at sikre ordninger som PTC og andre politiske tiltag, der støtter op om vedvarende energi, skal 

Vestas fokusere på f.eks. lobbyarbejde, der kan fremme disse interesser.  

 

 Fokus på offshore 

Offshore er et marked, hvorpå Vestas har store ekspansionsmuligheder bl.a. med afsæt i deres nye 

8 MW-mølle, som er udviklet i samarbejde med Mitsubishi. Der er et stort uudnyttet marked i USA, 

som ikke udviklet endnu, da der hidtil har været fokus på onshore. Her er et stort fremtidig 

vækstpotentiale. 
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 Reducering af produktionsomkostningerne / uafhængighed af politisk støtte 

Målet for branchen og ikke mindst Vestas, er at produktionsomkostningerne kommer ned på et 

niveau, hvor den endelige pris er konkurrencedygtig, med priserne for energi, genereret ved hjælp 

af fossile brændstoffer.  

Investerings- og finansieringsberegningerne indikerer at Vestas’ fokus på tilpasning af 

organisationen på sigt kan gøre dem konkurrencedygtige over for tilsvarende investeringer i 

projekter i energiproduktion ved hjælp af fossile brændstoffer uden hjælp fra politiske 

støtteordninger som PTC. 

 

 Optimering af serviceforretningen 

Der er en synergieffekt forbundet med at have fokus på serviceaftaler og prisen på den, da det ofte 

er den samlede prise på indkøb og drift af en vindmøllepark i hele dens levealder, der er interessant 

i forbindelse med beregning af om en investering er rentabel.  

Her har Vestas foretaget strategiske opkøb, der underbygger dette. 

 

 Øget kundeloyalitet 

Det er interessant at fastholde de projektinvestorer, der tidligere har investeret i vindmøller og er 

derfor er potentielle kunder til nye projekter. 

Vestas er et internationalt anerkendt selskab og har et godt image i branchen. De har i de seneste år 

formået at etablere en strategisk stærk organisation og har oplevet økonomisk fremgang, som har skabt et 

godt fundament for fortsat produkt- og yderligere markedsindtrængning for at skabe yderligere vækst og 

styrke sin position på det hurtigt voksende marked for vindenergi i USA. 

Vestas bør derfor have gode forudsætninger for at maksimere deres indtjening og vinde markedsandele på 

baggrund af den plan Præsident Obama har præsenteret for det amerikanske energimarked frem til 2030, 

hvis de fremadrettet fokuserer på de løsningsmuligheder, der er fremlagt i dette projekt. 
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9. Perspektivering 
Et vindmølleprojekt vil se på overskuddet af investeringen i hele vindmøllernes levetid. Derfor kan prisen på 

serviceaftalerne være en vigtig faktor, da udgiften skal fratrækkes den indtægt som vindmøllerne 

genererer. 

To vigtige parametre som en køber af en vindmølle skal forholde sig til, er prisen på selve møllen, men også 

de omkostninger, der er til service i vindmøllens levetid. Et forhold som det tyder på at Vestas allerede har 

fokus på, da de har foretaget opkøb af bl.a. den amerikanske virksomhed UpWind i 2015153. UpWind 

servicerer vindmølleparker. Dette giver flere fordele: 

 Vestas kan levere hele pakken. 

Kunden køber både produktet vindmøllen og en serviceaftale som Vestas står inde for, da de selv 

leverer den. 

 

 Reduktion i prisen på serviceaftaler. 

De kan i samarbejde med virksomheden, f.eks. UpWind, der leverer serviceaftalen optimere 

produktionen, så serviceomkostningerne reduceres og den samlede ydelse, derfor bliver mere 

konkurrencedygtig, set fra kundens side. Ændringer i produktionen kan være af en karakter, som 

man normalt ikke vil dele med andre virksomheder, da de kan betragtes som fortrolige oplysninger, 

som kun deles internt i forretningen. Derfor er det en fordel med et ejerforhold, frem for et 

partnerskab. 

 

En reduktion i prisen på serviceaftalerne kan ske både ved ændringer i produktionen, der reducerer 

servicebehovet eller ved optimering af processerne i virksomheden som udbyder serviceaftalerne. Uanset 

hvordan denne reduktion i prisen på serviceaftalerne opnås, kan det være interessant at se hvilken effekt 

denne reduktion i prisen på serviceaftalerne, har på det samlede overskud. 

Der er her lavet en beregning af hvad en reduktion i prisen på serviceaftalerne på hhv. 5 %, 15 % og 25 % vil 

betyde for det samlede overskud for det vindmølleprojekt, der er her i projektet er lavet investerings- og 

finansieringskalkule for. 

                                                           
153

 http://www.fyens.dk/erhverv/Vestas-kaster-trecifret-millionbeloeb-i-amerikansk-opkoeb/artikel/2905109 
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Figur 24 - Procentvis stigning i totalt overskud ved reduktion af pris på serviceaftaler med og uden PTC ordning

154
 

 
Som det fremgår af figur 24, så vil en procentvis reduktion i prisen på serviceaftalerne give en relativ stor 

procentvis stigning i overskuddet. Med PTC-ordningen vil en reduktion i prisen på serviceaftalerne på 25 % 

give en stigning på i totalt overskud på 19,5 procent. Og som det ses så vil en tilsvarende stigning i totalt 

overskud uden PTC-ordningen være 23,8 %. Selv om datagrundlaget et delvist fiktivt, viser beregningerne at 

det vil have en relativ stor effekt på et vindmølleprojekts totale overskud, hvis prisen på serviceaftalerne 

kan reduceres. Virkningen viser sig at være endnu mere udpræget, hvis PTC-ordningen bortfalder.  

I takt med Vestas i højere grad også går ind på havmølle markedet, hvor udgifterne til serviceaftaler må 

formodes at være højere, da tilgangen til møllerne er vanskeligere end ved landvindmøller, vil effekten af 

en reduktion i prisen på serviceaftaler, måske vise sig endnu kraftigere. 

Derfor vil det for Vestas være en væsentlig konkurrenceparameter, hvis de kan sikre lavere pris på 

serviceaftalerne.  
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11. Bilag 

11.1. Excel ark ” Vestas ordre - 100 stk 2 MW - 25 år.xlsm” – uploaded på Moodle 

 

11.2. Porters 5 forces 

 
Bilag figur 1 - Markedsandele for vindmølleproducenter for markedet i USA

155
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Industry-Report-Executive-Summary.pdf, slide 13 
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11.3. Porters værdikædeanalyse 
 

Bilag figur 2 – Porters værdikæde
156

 

 

 

  

                                                           
156 https://samleviden.wikispaces.com/Kapitel+4+Interne+forhold+-+59-74  

https://samleviden.wikispaces.com/Kapitel+4+Interne+forhold+-+59-74


Side 94 af 95 
 

De 4 P’er – sammensætning af parametermix 

 
Bilag figur 3 - De 4 P'er 

 

 

Konkurrencestrategier: 

 
Bilag figur 4 - Konkurrencestrategier 

Nu: differentiering, funktionelt, teknologisk 

Fremtid: indtage pladsen som omkostningsleder, (minimere LCOE) 
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11.4. Ansoffs vækstmatrice 
Nedenfor vil der kort blive opsummeret hvad de 4 kategorier hver især står for:  

 Ved markedsindtrængning kan salget af eksisterende produkter på et eksisterende marked øges. 

Det betyder derved, at markedsandelen øges. Denne vækststrategi kan enten opstå ved mersalg til 

ens egne kunder, eller ved kapring af konkurrenternes kunder.  

 Ved markedsudvikling sælges de eksisterende produkter på nye markeder, hvilket typisk sker 

gennem en geografisk udbygning af ens handelsområde, eks. ved etablering af en ny butik. En 

anden metode er at udvide gennem brug af en ny salgskanal, f.eks. ved salg over internettet.  

 Udbygning af produktporteføljen på det eksisterende marked kaldes produktudvikling. Her er 

mulighederne utallige. Eks. kan eksisterende produkter videreudvikles med nye funktioner, eller en 

udvidelse af sortimentet. Ved produktudvikling kan der også vælges at sælge helt nye produkter.  

 Som den sidste vækstmulighed kan der sælges helt nye produkter på et helt nyt marked. 

Diversifikation kaldes denne strategi. Hvis ens produkter f.eks. er sæsonprægede, kan det være en 

god ide at sælge produkter med omvendt sæsonudsving.  

 

 

 

Sidetæller 

Tegn Normalsider 

127604 53,16833333 
 

 


