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1. Indledning 
Siden industrialiseringen i 1800-tallet har behovet for øget maskinkraft, nye processer og nye 

produkter stillet krav til samfundets adgang til energi. Tidligere var den energi (f.eks. vandløb) som 

var tilstede hvor produktion skete udslagsgørende for mængden af energi, men ved indførelsen af 

dampmaskinen blev dampenergi geografisk uafhængig. De fossile brændstoffer (træ, kul, olie) fik 

med industrialiseringen overtaget på energi markedet, og især olie blev hurtigt en eftertragtet 

handelsvare. Med de fossile brændstoffer følger en øget udledning af CO2, og man bliver 

opmærksom på, at denne udledning har en virkning på det globale klima.  

FN nedsatte i 1988 et panel, IPCC1 med det formål at forsyne verden med et bredt funderet 

videnskabeligt blik på aktuel viden om energi og de potentielle miljømæssige og 

samfundsøkonomiske konsekvenser, og de rapporter panelet udgiver skal være upolitiske.  

I panelets første rapport fastslår de, at den globale opvarmning med stor sandsynlighed er 

menneskeskabt, og at en fortsat udvikling af de miljømæssige ændringer, vil have katastrofale følger 

over hele verden. Den voksende globalisering og næste bølge af hurtigt voksende industrilande, har 

fået FN til at arbejde på, at få verdens regeringer til at indgå aftaler om nedbringelse af bl.a. CO2. 

Dette har siden 1995 udmøntet sig i COP konferencer, hvor landene har forsøgt at blive enige om at 

begrænse og nedbringe udslippet af drivhusgasser. Sidst på COP 212 i Paris i 2015, hvor det lykkedes 

at få en aftale hvor der er sat tal på en ambitiøs plan for at få CO2 udslippet nedbragt. 

 

Figur 1 – Tidslinje for klimaforhandlinger (Energistyrelsen, 2016) 

Det fokus der har været på klima problematikken, og dermed hvordan energi frembringes, har skabt 

et voksende marked for vedvarende energikilder som sol, vind og vand.  

Grundet Danmarks mangel på fossile brændstoffer, har vedvarende energi været på dagsordenen i 

mange år, og siden 1970’erne har der været en konstant udvikling af græsrods bevægelser, som har 

                                                           
1 Intergovernmental Panel on Climate Change (www.ipcc.ch) 
2 www.COP21paris.org 
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arbejdet for udbredelsen af grøn energi, både ved at udvikle produktionsvirksomheder og importere 

bl.a. solfangere. Denne interesse betyder, at der i høj grad har været interesse for udvikling af 

produkter til at understøtte de alternative energikilder, og danske virksomheder har markeret sig på 

verdensmarkedet som førende producenter af blandt andet vindmøller.  

Generelt har den vedvarende energis udbredelse og forskning i høj grad været baseret på 

statstilskudsordninger, både i form af tilskud til forbrugere af energi (husholdninger og 

virksomheder) og til forskning. Den danske stat har allerede fra starten af udviklingen af den 

vedvarende energi løbende startet tilskudsprogrammer op for at støtte op om de danske 

virksomheder og forskningen inden for området. 

Et af de sidste skud på denne stamme er solcelle teknologien. Denne teknologi passer godt ind i 

traditionelle danske styrkeområder som højteknologi, industrielt design, og der har vist sig at være 

gode muligheder for vækst på dette område. (Dansk Industri, DI Business Indsigt April 2016, 2016) 

Fra Energistyrelsen, Energinet.dk og EUDP er der udarbejdet en solcellestrategi, og i 2009 blev Dansk 

Solcelle Forening (brancheforening) dannet, som arbejder ud fra og støtter op om denne strategi.  

Efter at det meste af verden nu erkender, at den globale opvarmning er menneskeskabt, og især 

efter underskrivelsen af COP21 planen i Paris, er der nu også fra den øvrige verden meget fokus på 

den vedvarende energi og herunder især solcelle teknologien. 

Blandt andet har USA’s præsident Obama skudt en ambitiøs energiplan i gang med et mål om at 

vedvarende energi skal udgøre 28% af det amerikanske energiforbrug (Danielsen, 2015), hvilket 

danske firmaer ser store muligheder i. Den danske solcelle industri er også opmærksom på denne 

udmelding fra Obama, og firmaet DanSolar udtaler, at de tager udmeldingen som en mulighed for 

ekspansion i USA (Danielsen, 2015). 

2. Problemstilling 
Som mange andre firmaer i energi branchen, ser DanSolar muligheder på det amerikanske marked, 

og overvejer ekspansion på dette marked.  

Samtidig har DanSolar opnået tilskud til at fremme handel med udviklingslande fra Nopef3 og Danida 

(http://dansolar.dk/udvikling/, 2016). 

2.1. Problemformulering 

Skal DanSolar udvide sine aktiviteter ved at gå ind på det afrikanske eller amerikanske marked? 
Hvilke strategiske og økonomiske overvejelser skal DanSolar gøre sig, før de beslutter sig? 
 

3. Metode 
Vores problemformulering er affødt af udtalelser fra DanSolar i medierne, og har vakt vores 

nysgerrighed ved at spænde bredt rent strategisk. Vi vil som udgangspunkt derfor have vægt på 

strategisk teori og erhvervsøkonomiske modeller og de tilhørende analyseværktøjer vi har stiftet 

bekendtskab med på vores HD studier.  

Vi kan ved hjælp af både kvalitative og kvantitative data, opnå ny viden og dermed analysere og 

besvare problemformuleringen.  

                                                           
3 Nordiska Projektexportfonden Nopef, www.nopef.com  

http://www.nopef.com/
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For at sikre, at der skabes en rød tråd og overblik gennem projektet, vil vi følge de taksonomiske 

niveauer med en redegørende del, en analyserende del og som afslutning en vurderende del.  

Strategisk analyse 

En strategisk analyse hvor en kortlægning og vurdering af DanSolar’s eksterne omgivelser og interne 

situation, kan være med til at skabe grundlaget for en formulering af DanSolar’s mission, vision, 

værdi, mål og strategi, og dermed bringe os frem til en anbefaling til firmaet vedrørende beslutning 

om ekspansion og i så fald på hvilket marked. 

Den strategiske analyse handler om at indsamle og bearbejde information om firmaets omgivelser 

og interne ressourcer, og ved at se på kvalitative og kvantitative data, kan disse underbygger vores 

antagelser om DanSolar’s omgivelser og interne forhold. 

Porteføljeanalyse 

Ved at anvende Boston Matricen kan vi danne os et overblik over om de produkter DanSolar har i 

deres produktkatalog, har et sundt mix af de produkter og ydelser som der er behov for fremover, og 

om der er dele af produktkataloget, som skal lukkes ned. 

Idéen med Boston matricen er at placere de enkelte produkter i et af fire felter som hver især 

betegner produktets relative markedsandel og markedsvækst, hvilket gøres ved at tage stilling til om 

virksomhedens forskellige produkter har høj eller lav markedsandel, samt om de befinder sig på 

markeder med høj eller lav vækst.  

Porters Five Forces 

Porters Five Forces (Flyger, Charlotte Stisen; Hedegaard, Ove; Melander, Preben;, 2008) er en model 

som afdækker konkurrencen i en industri eller branche, og for at få et overblik over 

konkurrencesituationen i branchen og ser på de trusler og muligheder som virksomheden står 

overfor. Porters Five Forces beskriver 5 elementer som har indflydelse på struktur og styrkeforholdet 

i branchen: truslen fra nye udbydere, leverandører og deres forhandlingsstyrke, truslen fra 

eksisterende konkurrenter, truslen fra udbydere af substituerende produkter samt kunderne og 

deres forhandlingsstyrke. Disse kan påvirke branchen og den enkelte virksomhed både positivt og 

negativt, og analysen er med til at afdække virksomhedens situation i branchen.   

PESTEL 

Den omgivende verden antages at have stor indflydelse på den branche DanSolar befinder sig i, og 

for at afdække disse forhold vil vi anvende PESTEL (Andersen, Jensen, Jepsen, Olsen, & Schmalz, 

2011, s. 129-140). PESTEL analysen er et teoretisk værktøj til analyse af en virksomheds omverden 

og de makroøkonomiske faktorer som har indflydelse på virksomhedens strategiske muligheder. På 

et overordnet plan kan PESTEL analysen være med til at vurdere Politiske forhold (P=Political), 

økonomiske forhold (E=Economical), sociale forhold (S=Social), teknologiske forhold 

(T=Technological), miljømæssige forhold (E=Environmental), juridiske forhold (L=Legal) som har 

betydning for branchen.  

Da DanSolar’s overvejelser drejer sig om to vidt forskellige markeder, Afrika og USA, vil vi opdele 

analysen på hvert land, for at kunne foretage vurderinger på hvert marked for sig og desuden 

samlet.  

SWOT 

Ved at opsamle resultaterne fra de foretagne analyser i en SWOT analyse kan denne bruges som 

udgangspunkt for at identificere de strategiske muligheder der er, og samtidig finde ud af hvor 

forandringsbehovene er i DanSolar.  
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SWOT analysen vil samle de styrker (S=Strength) og svagheder (W=Weaknesses) som vedr. de 

interne forhold i firmaet, samt de muligheder (O=Opportunities) og trusler (T=Threats) som vedr. 

firmaets eksterne forhold.  

Dette vil være en vurdering af kombinationerne af styrker og svagheder.  

4. DanSolar - Beskrivelse af virksomheden, produkterne og 

markederne 
For at kunne gennemføre de forskellige undersøgelser af virksomheden, varerne og markederne, vil 

vi her beskrive, hvordan vi definerer de tre emner. Beskrivelsen er baseret på fakta fra firmaets 

hjemmeside (DanSolar, 2016), og vores egne antagelser  

4.1. Virksomheden  
DanSolar er en virksomhed inden for vedvarende energi og blev grundlagt i 2006 af Paul Riis Arendt. 

Firmaet beskæftigede ultimo 2015 15 medarbejdere, samt et antal projektansatte. Firmaet 

projekterer, fremstiller og installerer forskellige solcelleanlæg til anvendelse i Danmark og i 

udlandet. Anlæggene varierer i størrelse fra mindre anlæg til brug i boligforeninger og institutioner 

til større anlæg til brug i industrien. 

Direktøren er en opfindertype, og har i løbet af sin karriere været direktør i flere forskellige firmaer 

inden for IT og Finans i Danmark og udlandet. Af idealistiske grunde starter han i 2006 DanSolar, med 

en målsætning om at bidrage til den globale nedbringelse af CO2 udledning. Han har mange gode 

ideer til produkter, som kan understøtte dette mål. Han lægger ud med en AirHeater, som bliver en 

succes, men får også udviklet andre produkter. Han kan derfor tilbyde totalløsninger til både små og 

store forbrugere, uanset om de ønsker et solcelleanlæg, et hybridanlæg, en kølecontainer til 

fødevarer eller en AirHeater, som er udviklet specielt for at gøre indeklimaet sundere for allergikere.  

Direktøren ser muligheder for at gå på det afrikanske marked og får økonomisk støtte fra Danida til 

at undersøge markedet, for at finde ud af hvilket af firmaets produkter, der vil kunne sælges til 

Afrika.  

Da han læser om Obamas klimaplan, tænker han straks, at det er en oplagt mulighed for DanSolar. 

Produktet AirHeater er ved hjælp af støttekroner under udvikling til et nyt produkt, som passer 

perfekt til Afrika, nemlig et airconditionanlæg ved navn Air-Cool. Dette produkt, antager direktøren, 

vil uden videre kunne tilpasses det amerikanske marked.  

Direktøren er levende interesseret i sit arbejde og deltager meget aktivt i brancheforeninger og på 

konferencer og messer i ind og udland. Virksomheden bliver en del af Hobros meget aktive grønne 

miljø. Byen huser flere forskellige firmaer inden for denne branche og området kaldes Hydrogen 

Valley. Senere flytter virksomheden til Århus. Virksomhedens medarbejdere er tiltrukket af 

direktørens entusiasme. De er også idealistiske og arbejder ihærdigt for at bidrage til at verden bliver 

bedre og CO2 udledningen nedbringes. De er tiltrukket af det uformelle og kreative miljø, der 

kendetegner virksomheden. Her får alle lov at afprøve deres ideer. Hovedparten af de ansatte i 

virksomheden er iderige ingeniører, og direktøren har valgt en buttom-up-strategi (Bakka & 

Fivelsdal, 2008, s. 290) Direktøren er selv ansvarlig for økonomien, men de ansatte kender firmaets 

økonomiske forudsætninger og bliver inddraget i strategiske overvejelser. 

4.2. Produkterne  
De produkter vi vil interessere os for i denne opgave er AirCooler og SunPower. Vi har valgt disse 

produkter, for at kunne gennemføre analysen på et ensartet grundlag. Produkterne vil kunne 
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afsættes både på det afrikanske og på det amerikanske marked under nogenlunde sammenlignelige 

forhold i forhold til kunden. AirCooler er et solcelledrevet airconditionanlæg. Anlægget er beregnet 

til privat brug. Kunden er i dette tilfælde privat og prisen er i en størrelsesorden, som antages at 

være overkommelig for en forbruger i mellemindkomstgruppen med egen lejlighed eller hus.  

SunPower er et større anlæg udviklet til at forsyne en større gruppe forbrugere, f.eks. en 

boligforening eller en lille landsby med strøm. I Afrika kan det være en landsby, som ligger uden for 

forsyningsnettet. Her er man afhængig af brændstof til en generator for at kunne få strøm. Her er 

der altså tale om en investering, der som hovedformål har at sikre forbrugerne en stabil 

strømforsyning. I USA er kunden typisk interesseret i at supplere strømforsyningen miljøvenligt. 

Forbrugeren er stadig privat og investeringen er rentabel for kunden. Det er en investering, som 

foretages, for at opnå en alternativ, billigere og mere miljøvenlig strømforsyning  

4.3. Markederne  
I USA bruges 43% af den producerede strøm (Jørgensen, 2015) til airconditionanlæg og der er et 

åbenlyst potentiale for et solcelledrevet anlæg. Obamas klimaplan åbner mulighed for tilskud med 

det mål for øje at nedbringe CO2-udledningen. Forsyningsnettet er veludviklet, men forbrugerne vil 

gerne være mere miljøvenlige, når de samtidig kan spare penge. I Afrika er infrastrukturen ikke så 

udbygget, og mange steder er strøm ikke en umiddelbar tilgængelig ressource. Der er man afhængig 

af fossile brændstoffer for at kunne producere strømmen. Strøm har en afgørende betydning for et 

samfunds udvikling, og derfor er der fokus på at forsyne også yderområder med let tilgængelig 

strøm. Det har betydning både for virksomheder og de private husholdninger, og her har solceller i 

høj grad en berettigelse. Der er altså et marked for solceller og dette marked støttes økonomisk af 

mange af udviklingsprojekterne  

5. Strategi analyse  

 

5.1. Porters Five Forces 
 
Porters Five Forces er en brancheanalysemodel, som bruges til at bestemme hvilken styrke den 
enkelte virksomhed har i forhold til sine konkurrenter. De fem elementer er konkurrencemæssige 
forhold, leverandører, kunder, nye udbydere og substituerende produkter. Vi vil bruge modellen til 
at få overblik over DanSolar’s konkurrencemæssige situation. Hvor stærkt står de på markedet og 
hvilke konkurrencemæssige fordele har de? 
 
Konkurrencemæssige forhold 

Hvordan er konkurrenceintensiteten. Er der få eller mange udbydere? Jo flere udbydere, jo større rift 
om de samme kunder.  
Hvordan er markedsvæksten i forhold til at kapre markedsandele? Ved lav vækst er kampen hårdere. 
Hvordan er produktdifferentieringen? Homogene varer er nemme at substituere 

Leverandører 

Er det nemt for virksomheden at skifte leverandør? Findes der mange leverandører af det produkt, 
man efterspørger, eller er man nødt til at acceptere de vilkår leverandøren giver?  

 
Kunder 

Minder om leverandøranalysen, men blot med omvendt fortegn. Har virksomhedens kunder nemt 
ved at skifte leverandør, eller er kunderne nødt til at acceptere de vilkår virksomheden tilbyder? I 
hvor høj grad er kunderne knyttet til virksomheden? 
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Nye udbydere 

Hvor let er det at etablere sig på markedet? Er der specielle krav til nye udbydere eller kan enhver 
slå sig ned i branchen? 

Substituerende produkter 

Er virksomhedens produkter unikke, eller kan kunderne uden videre købe et alternativt produkt hos 
en anden udbyder? 

5.1.1. DanSolar og Porters Five Forces 

Konkurrencemæssig forhold 

Danmarks eksport af energiteknologi var i 2014 på 74 mia. kr. (Energi-, Forsynings- og 
Klimaministeriet, 2015). Heraf var de 43.6 mia. Inden for Grøn Energiteknologi. Dette dækker over 
de varekoder i Eurostat, som definerer udnyttelse og optimering af vedvarende energi inden for alle 
teknologier, f.eks. vind-, jord-, sol-, biomasse- og bølgeenergi. DanSolar’s regnskab4 fra 2014 viser en 
omsætning på 3.8 mio. kr. Med forbehold for at vi ikke ved, hvor meget af DanSolar’s omsætning der 
vedrører eksport, og tilmed ikke ved, hvor meget af Danmarks grønne eksport, der vedrører 
solenergi, kan vi alligevel bruge dette som indikation på, at virksomheden ikke er alene på markedet. 
Der findes andre og større udbydere 

 
Leverandører 

DanSolar har valgt en kinesisk leverandør af solceller. Vi går ud fra, at det er højt specialiserede 
komponenter, der indgår i et solcelleprodukt, og at det er vigtigt for virksomheden, at 
komponenterne er i en ensartet og høj kvalitet. Vi går også ud fra, at parametre som 
forsyningssikkerhed og stabilitet er vigtige. Det gør det vanskeligt at skifte leverandør. Til gengæld 
må man forvente, at virksomheden er villig til at betale for kvaliteten og forsyningssikkerheden, og 
derfor er leverandøren også interesseret i at levere til netop denne kunde, fremfor at skulle falbyde 
varer på markedet. Det er netop tilfældet med denne kinesiske virksomhed, hvor DanSolar betaler 
en for kinesiske virksomheder høj pris. DanSolar er desværre en ret lille kunde, så trods løfter om det 
modsatte, kan det godt knibe lidt med både kvaliteten og overholdelse af tidsfrister. På grund af de 
høje krav og den lille mængde DanSolar aftager, er det svært at forhandle bedre vilkår hos en anden 
leverandør 

 
Kunder 

DanSolar er en lille virksomhed på et stort marked. Kunderne har således mange leverandører at 
vælge imellem. Vi antager at kunderne rimeligt frit kan vælge leverandør, da et solcelleanlæg trods 
alt er en nogenlunde homogen vare. Det giver virksomheden en svag forhandlingsstyrke. Et 
solcelleanlæg er homogent i forhold til nytten af produktet. Kunden efterspørger et produkt, som 
kan levere strøm. Valget står så mellem de forskellige udbydere, og deres forskellig tekniske og 
designmæssige specifikationer. Til gengæld er der ingen tekniske standarder, så når kunden først har 
valgt en leverandør, er de stærk forbundet til denne. Alt fremtidig service og vedligehold ligger hos 
virksomheden, da hver enkelt leverandør antages at beskytte sit produkt ved at lave det på en sådan 
måde, at andre ikke umiddelbart kan servicere det eller levere reservedele. Ved at omkranse kunden 
med denne form for palisade opnår virksomheden en meget høj forhandlingsstyrke efter salget 
 
Nye udbydere 

Markedet for solcelleanlæg er rimelig nemt tilgængelig. Vi antager at en ingeniør uden de store 
forhindringer kan etablere sig og sælge solcelleanlæg. Markedet er til gengæld stærkt reguleret af 
det offentlige, da bæredygtigheden i anlæggene helt afhænger af tilskud og priser på substituerende 

                                                           
4 (virk.dk) 
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energikilder. Disse kilder er også offentlig reguleret, så branchen er hele tiden påvirket af politiske 
beslutninger. Dette kan være en barriere for nye udbydere 

5.1.2. Konklusion 

Porters Five Forces viser at DanSolar er en lille virksomhed på et stort marked. Markedet i Danmark 
består snævert set af andre solcellevirksomheder, men skal ses i sammenhæng med samtlige 
virksomheder inden for grøn energi. Markedet er politisk reguleret, så væksten afhænger af hvilke 
politiske beslutninger der tages. Vælger det offentlige at satse på vind, sol eller bølger? Det kan være 
svært for virksomheden at planlægge efter. Markedet findes også uden for Danmark og er her 
reguleret af de forskellige landes førte politik for grøn energi. Dvs. at en lille virksomhed skal være 
opmærksom på de muligheder det giver. DanSolar er meget opmærksom på dette og følger nøje 
med i udvikling på verdensplan og forsøger at tilpasse sine produkter til disse markeder 

 
DanSolar står svagt i forhold til valg af leverandører, da man er nødt til at kræve høj kvalitet og høj 
forsyningssikkerhed for at kunne levere et kvalitetsprodukt. Dette betaler man forholdsvist dyrt for, 
da man er en lille aftager. Man kan godt skifte leverandør, men det er tvivlsomt, at man får bedre 
vilkår andre steder, da man under alle omstændigheder vil være en lille kunde med høje krav 

 
Kunderne kan frit vælge mellem flere forskellige leverandører. Leverandørerne leverer en 
nogenlunde homogen vare, nemlig et anlæg, som omdanner solens stråler til energi. Der er 
forskellige tekniske detaljer, men slutproduktet er nogenlunde ens. DanSolar bruger kræfter på at 
differentiere sig, så kunderne vælger deres anlæg. De bruger også mange kræfter på at finde et 
uopdyrket marked, så de kan drage fordel af at være de første på markedet. Altså være den eneste 
mulighed kunden kan vælge 

 
DanSolar’s forhandlingsstyrke er hæmmet af et nationalt marked med stor konkurrence og mange 
udbydere underlagt offentlig regulering. De har svære betingelser på markedet, da de er en lille 
aktør, som skal kæmpe for at differentiere sig og tiltrække kunder 

 
 

 
Figur 2 - Porters Five Forces (Flyger, Charlotte Stisen; Hedegaard, Ove; Melander, Preben;, 2008)
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5.2. BOSTON-matricen 
I det følgende vil vi bruge BOSTON-matricen til at analysere DanSolar’s strategiske 
udviklingsmuligheder. Matricen kan bruges til at beskrive virksomhedens forretningsområder/ 
produkters (i det følgende benævnt produktet), styrke i markedet. (Flyger, Charlotte Stisen; 
Hedegaard, Ove; Melander, Preben;, 2008). Matricen beskriver to variable, markedstilvækst og 
markedsandel, og viser hvilke strategiske muligheder, der er for virksomhedens forskellige 
produkter. Virksomheden skal optimalt set have produkter, som dækker hele skalaen for at sikre 
fortsat vækst. Til at understøtte Boston-matricen vil vi bruge PLC-modellen til at analyse de enkelte 
produkters livscyklus 

 
Question Mark 

Modellen starter med Question Mark. Det er her alle produkter bliver til og bliver vurderet. 
Produktet er nyt på markedet og har en høj markedstilvækst. Der bliver investeret i udvikling og 
markedsføring. Virksomheden skal tage stilling til, hvilke produkter, der har potentiale for en højere 
markedsandel og større tilvækst. Disse skal der investeres yderligere i, mens de øvrige fortsætter i 
næste fase. 
 
Star 

Produkter, som har gennemløbet første fase og er trængt ind på markedet er Stars. Her er de første 
store og dyre barrierer for indtrængen på markedet overstået. Produktet har etableret sig, er blevet 
kendt af forbrugeren og har en høj markedsandel og en høj markedstilvækst. Virksomheden skal 
vurdere hvor meget, man skal investere for at vedligeholde eller øge markedsandelen 

 
Cash Cow 

Som Cash Cow er produktet klar til at blive malket. Virksomheden har vurderet, at man har opnået 
den maksimale markedstilvækst, og går nu ind i en fase, hvor markedstilvæksten er lille og 
markedsandelen stor. Man lukrerer på tidligere investeringer i udvikling og markedsføring 

 
Dog 

Her er der en lav markedstilvækst og lav markedsandel. Der bliver ikke investeret yderligere i 
markedsføring eller udvikling, og produktet bliver udfaset eller relanceret 
 

 
Figur 3 - Boston matricen (Flyger, Charlotte Stisen; Hedegaard, Ove; Melander, Preben;, 2008) 
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5.2.1. PLC-modellen 

PLC-modellen understøtter BOSTON-matricen og bruges til at definere, hvor i matricen det enkelte 
produkt befinder sig. PLC står for Produkt Livs Cyklus. Alle produkter har en livscyklus, som kan 
beskrives som introduktionsfase, vækstfase, modenhedsfase og afviklingsfase.  

Introduktionsfase (Question Mark)  

Produktet skal introduceres på markedet. Omkostningerne til udvikling og markedsføring belaster 
produktet. Produktet har en lav markedsandel og en høj procentvis markedstilvækst, da det går fra 
ingenting til et givent niveau. Alt afhængig af dette niveau afgør virksomheden, om der skal satses 
yderligere på produktet eller man vælger at lade det fortsætte sin livscyklus. Fasen er 
omkostningskrævende, da der både er store udviklings- og markedsføringsomkostninger, samtidig 
med en begrænset afsætning. 

Vækstfase (Star) 

I vækstfasen stiger afsætningen, da produktet nu er trængt ind på markedet og er blevet kendt. 
Markedstilvæksten er høj, da produktet stadig er nyt. Markedsandelen stiger. Denne fase kan være 
dyr for firmaet, indtil produktet kan klare sig uden store markedsføringsomkostninger. Til gengæld 
er der mulighed for indtjening, da udviklingsomkostningerne ikke længere skal tages i betragtning. 

Modenhedsfase (Cash Cow) 

I modenhedsfasen er afsætningen stagnerende. Markedstilvæksten er aftagende og markedet er 
mættet. Markedsandelen stagnerer eller falder. Udgifterne til markedsføring er faldende, så det er 
nu, der tjenes penge på produktet. 

Afviklingsfasen (Dog) 

I afviklingsfasen er produktet ikke længere interessant for forbrugeren. Markedsandelen falder og 
markedstilvæksten falder. Produktet afvikles eller relanceres. Der er en begrænset indtjening og 
ingen omkostninger til markedsføring. 
 

 
Figur 4 - PLC Model (Flyger, Charlotte Stisen; Hedegaard, Ove; Melander, Preben;, 2008) 

 
DanSolar har mange produkter i deres portefølje. Et af produkterne er projektsalg. De øvrige er 
forskellige små og mellemstore produkter, som på forskellig vis udnytter solens energi. I PLC-
modellen vil vi udelukkende analysere de to produkter, som vi har bestemt os for at arbejde med i 
denne opgave. 

 
1. AirCooler 

Firmaet udviklede på et tidspunkt en AirHeater. AirHeateren er en udendørs monteret enhed, som 
regulerer indeklimaet. Enheden er gavnlig for allergikere og bruges også som affugter i sommerhuse. 
Enheden drives af solceller. Enhedens livscyklus er nået til fjerde stadie. Det er blevet en Dog. 
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Produktet er blevet udviklet og introduceret på markedet. Der er brugt penge på markedsføring. 
Kunderne kender produktet og markedet er mættet. Produktet har givet det afkast, som er muligt, 
og produktet er i afviklingsfasen. I stedet for at droppe produktet, har DanSolar valgt at 
videreudvikle det. Man har set store muligheder for det på det amerikanske og afrikanske marked. 
Det nye produkt, AirCooler befinder sig i den første del af livscyklussen. Det er et Question Mark. 
Produktet er under udvikling og begyndende markedsføring. 

 
2. SunPower 

Firmaet har et produkt i støbeskeen, som man forventer sig meget af på det amerikanske og 
afrikanske marked. Det er et større masseproduceret anlæg, som skal forsyne private husstande 
med strøm. Produktet er i første fase af sin livscyklus og er under udvikling og begyndende 
markedsføring. 

5.2.2. Delkonklusion 

Vi ser ikke på virksomhedens forretningsområder, men vælger kun at analysere produkterne. Der er 
to forretningsområder, nemlig produktion af enheder og projektering af anlæg. Som underområder 
er der udvikling, salg og service.  
 
De to produkter, som vi vil undersøge er altså i deres første fase i livscyklussen. Det er her, de er 
meget omkostningstunge for firmaet, fordi der endnu ikke er nogen særlig indtægt. 
 
Når man sætter disse produkter ind i BOSTON-matricen kommer de i kategorien Question Marks. 
 
DanSolar har nogle få produkter i kategorien ”Star”. Det drejer sig om produkter, som efter noget 
tids udvikling og markedsføring er ved at etablere sig i kundernes bevidsthed. Der bliver stadig brugt 
mange penge på markedsføring, så indtjeningen er beskeden. Markedsandelen og –tilvæksten er 
stigende. 
 
I kategorien ”Cash Cow” ligger et enkelt produkt, et højt ydende monokrystallinsk panel, DS SP 208. 
Det er et produkt, som det er lykkedes at få ind på markedet for renovering af større ejendomme i 
den mere eksklusive ende af skalaen på boligmarkedet. Kunderne er typisk større arkitektfirmaer, 
som står for renovering og ombygning af liebhaverejendomme. 

 
I kategorien ”Dog” finder vi AirHeater og flere andre produkter, som er på vej ud af markedet.   

 
En optimal portefølje for firmaet vil være en jævn fordeling af produkter i de fire kategorier. Der skal 
hele tiden foregå udvikling og markedsføring af produkter, og der skal være produkter i kategorien 
”Cash Cow” til at finansiere de øvrige kategorier. 

 
DanSolar har mange produkter under udvikling. Der er kun nogle få, som er ”Star” og under 
introduktion på markedet. Der er en enkelt ”Cash Cow” på et meget lille marked og så er der flere 
produkter, som er på vej ud af markedet. Det er ikke optimalt for virksomheden og belaster 
likviditeten i høj grad. 
 

5.3. PESTEL 
Udgangspunktet for den eksterne analyse af DanSolar’s omverden er PESTEL (Andersen, Jensen, 

Jepsen, Olsen, & Schmalz, 2011, s. 129-140). PESTEL analysen er en udvidelse af den oprindelige 

PEST analyse, som giver mulighed for også at se på de miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold 

som DanSolar vil være underlagt på de givne markeder. PESTEL analysen sikrer at vi når omkring de 

væsentlige dele af virksomheden på makroniveau.  
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I vores anvendelsesmåde for PESTEL kan vi skelne mellem en beskrivende model (overblik over 

forskellige forhold), analyserede model (forståelse for udvikling og sammenhæng) og vurderende 

model (hvordan udvikler tingene sig og hvordan vil foranstaltninger virke). Vi har valgt at anvende en 

proces, hvor vi analyserer og vurderer væsentlige punkter i forhold til DanSolar’s omverden, og 

hovedpunkterne er: 

P =  Political –  
politiske forhold 

Virksomheden skal se på skatte-, erhvervs- og 
arbejdsmarkedsmæssige forhold som kan få betydning 
for deres valg af strategi.  
Sker der noget i det politiske miljø som kan påvirke de 
aktiviteter virksomheden planlægger?  

E = Economic –  
økonomiske forhold 

Virksomheden skal vurdere om der er økonomiske 
forhold som skal tages i betragtning? Hvordan er den 
økonomiske vækst, inflation, rente- og lønniveau? 

S = Social and Cultural Factors – 
sociale og kulturelle forhold 

Virksomheden skal få overblik over de sociale og 
kulturelle forhold på de markeder, de ønsker at arbejde 
på, f.eks. befolkningssammensætning, demografi, 
uddannelse og indkomst. 

T = Technological factors – 
teknologiske forhold 

Virksomheden skal få overblik over den teknologiske 
udvikling i den branche de opererer i, og se om der er 
nye teknologier på vej som der kan gøres nytte af eller 
som skaber konkurrence.  

E = Environmental factors – 
miljømæssige forhold 

De miljømæssige krav har stor betydning for 
virksomhedens strategiske valg, da dette er grundlaget 
for virksomhedens forretning.  

L = Legal factors – 
lovmæssige forhold 

Virksomheden skal inddrage relevant lovgivning, som 
kan have direkte eller indirekte betydning for 
virksomheden selv eller konkurrenter. Det kan både 
være konkurrence- og monopollovgivning, 
arbejdsmarkedsforhold og produktansvar.  

 

Der kan foretages en prioritering af de seks områder, da de ikke alle er lige vigtige for virksomheden, 

men da vi her taler om 2 forskellige markeder kan der ikke foretages en generel prioritering. 

I denne analyse vil vi hovedsagligt belyse forhold omkring elektricitet, da det er denne form for 

energi som solceller er relateret til. 

I forhold til det afrikanske marked har vi afgrænset dette til at være landene syd for Sahara, da 

DanSolar’s interesse for dette marked har været udtrykt igennem Danida bevillinger. 

5.3.1. Politiske forhold 

Hvis de frie markedskræfter var overladt til sig selv på energimarkedet, ville de ikke altid være i 

stand til at tage hensyn til miljø og ressourcer, og disse negative effekter af markedsmæssig 

produktion og forbrug i forhold til miljø- og sundhedsskader kaldes negative eksternaliteter (Gaden, 

Erik; Jensen, Henrik Reinicke; Jespersen, Jesper;, 2007). Hvis der ikke nogen ”pris” på at udlede 

forurening i det eksterne miljø, vil det derfor være mest rationelt for virksomhederne at gøre dette. 

Når vi taler om negative eksternaliteter er det derfor i høj grad op til de politiske beslutningstagere 

at regulere markedet med f.eks. afgifter, tilskud, kvoter og adfærdsregulerende forbud.  
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De negative eksternaliteter er en omkostning som bæres af andre end dem der udfører aktiviteten, 

og i forbindelse med f.eks. CO2 udledning som er skabt f.eks. af forurening i energisektoren, men 

som påvirker klimaet over hele verden, også steder som ikke nyder godt af den energi som bliver 

produceret.  

Til gengæld kan den øgede opmærksomhed om klimaændringerne og de tiltag som sker for at få 

ændret udviklingen komme f.eks. ulande til gode. Det kan være i form af adgang til billig energi 

(f.eks. solceller), øget undervisning om miljø, o. lign., og dermed er der tale om positive 

eksternaliteter som hæver andres velfærd.   

Hvis man ønsker at fremme de positive eksternaliteter, er et af de stærkeste politiske virkemidler i 

forhold til regulering af energi sektoren subsidier, som har stor indflydelse på produktionen og 

afsætningen af produkter. Subsidier kan gives i form af tilskud til forskning, tilskud til husholdninger 

til en bestemt type energiforsyning frem for andre, afgift på andre typer produktion, o. lign. Vi vil 

behandle virkningen af disse subsidier senere.  

Som tidligere nævnt er den globale opvarmning 

på dagsordenen over hele verden, og med COP21 

er der lagt et ”kollektivt” pres for at få så mange 

lande i verden som muligt til at tage ansvar og 

stilling til en nedbringelse af CO2 udslip samt 

transformering fra fossile brændstoffer til 

vedvarende energi. På energiområdet går det 

rigtig hurtigt nu, og når man ser på udviklingen 

over lande som har fastsat politikker og mål for 

vedvarende energi (figur 5), bliver det tydeligt at 

markeds potentialet er stort.  

Foruden de miljømæssige gevinster ved at 

indføre vedvarende energi, og herunder også 

solcelle energi, er der også voksende mulighed 

for nye forretningsmuligheder f.eks. i lande som 

tidligere ikke har haft mulighed for at have de 

fordele som energi tilfører et samfund.  

Generelt vil der være et øget behov for energi i 

verden både til produktion og husholdninger i 

takt med at flere uudviklede lande udvikles og vil 

have samme behov for adgang til f.eks. 

elektricitet, samtidig med at der stadig forventes en befolkningstilvækst.  

På verdensplan er udfordringerne meget forskellige:  

- I mange vestlige lande er de fossile brændstoffer pålagt skatter og afgifter som giver en 

betydelig indtægt i statskassen, og ved at reducere brugen af fossile brændstoffer vil 

staterne dermed miste indtægt 

- I USA er en del af de fossile brændstoffer egen producerede, og dermed er der 

arbejdspladser på spil 

- Oliepriserne har været faldende og dermed er det økonomiske incitament for at skifte til 

vedvarende energi hos husholdningerne mindre  

Figur 5 Oversigt udvikling af lande med miljø politik og mål 2005-2015  
(REN21 R. E., 2016) 
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- Udviklingslande uden adgang til energi/strøm ad de traditionelle kanaler, kan nu få relativt 

hurtig adgang til vedvarende energi ved simple installationer (f.eks. solceller) 

- Udviklingslandes adgang til økonomiske midler til investering i vedvarende energi er en 

udfordring. 

Hele den drejning energipolitikker rundt om i verden tager nu, er en af de vigtigste faktorer for 

solcelle industrien, og derfor beror en stor del af væksten på dette område på de politiske rammer 

og deres stabilitet. For DanSolar er det derfor ikke kun vigtigt at den vedvarende energi er et mål, 

men også hvor stor en del solcelleindustrien udgør af disse mål.  

Politiske forhold - USA 

I august 2015 fremlagde den amerikanske præsident Barack Obama, en ambitiøs klimaplan, som går 

ud på at reducere de amerikanske kraftværkers udledning af CO2 med 32% inden år 2030. Hvis dette 

mål skal nås skal kraftværkerne reducere brugen af kul kraftigt, men hvor det tidligere var planlagt at 

dette skulle ske ved at erstatte kul med naturgas, er det i Obamas plan de vedvarende energikilder 

som skal sikre dette resultat. 

 

Denne plan for at regulere kraftværkernes CO2 udledning, har mødt kraftig modstand i flere af de 

amerikanske delstater, som mener at Obama har overskredet sine beføjelser og er gået for langt i 

”sin krig mod kul”. Dette har resulteret i et sagsanlæg hvor USA’s Højeste Ret har afsagt en dom i en 

sag hvor 27 amerikanske delstater har indgivet klage over den vigtigste del af planen, som vedrører 

den amerikanske miljøstyrelses regulering af CO2 udledningen, med det resultat at planen nu 

udsættes. Udsættelsen blev vedtaget med dommerstemmerne 4-5, hvoraf de 5 var republikanske. 

Derfor er det kommende amerikanske præsidentvalg et forhold som virksomheder skal være 

opmærksomme på, da et republikansk ledet senat vil kunne fjerne klimaplanen igen. Ved en fortsat 

demokratisk præsident i embedet, vil der kunne komme videre stramning af politikken, da de to 

kandidater ønsker at tage klimaplanen et skridt videre.  

 

Der er i USA en række af tilskuds-/afgifts forordninger som har givet fordele for brugen af 

vedvarende energi, herunder ”Renewable Energy/Investment Tax Credit (ITC)”, som har givet et 

skattefradrag på op til 30% for udviklingsomkostninger til solenergi. Denne forordning havde 

oprindeligt udløb ultimo 2015, men er er blevet forlænget så der frem til 2018 stadig gives 30% i 

fradrag og derefter en gradvis justering til 10% frem til 2022  (U.S. Department of Energy, Business 

Energy Investment Tax Credit (ITC), 2016). Samtidig gives der rabat på skat til elektricitet under 

”Production Tax Credit (PTC)” hvor der gives et skattefradrag pr. kWh som produceres og sælges, 

men her er solcelle energi ikke en af de energiformer som modtager støtte (U.S. Department of 

Energy, Renewable Electricity Production Tax Credit (PTC), 2016). 

Et andet interessant emne som virksomheder skal holde sig orienterede om er den kommende 

samhandelsaftale (frihandelsaftale) mellem USA og EU, som forventes at ville løfte samhandelen 

mellem de to kontinenter. Der er pt. restriktioner i forhold til udbud på det amerikanske marked, 

hvor der i udbuddene stilles krav til at købe amerikansk. En åbning på dette område vil have et stort 

økonomisk potentiale. Der er fra både USA og parter i EU en voksende modstand mod denne aftale, 

da det er uklart hvad den indeholder, og hvad effekten af aftalen vil blive på begge markeder. 
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Politiske forhold - Afrika 

De politiske forhold i Afrika er utrolig 

forskellige fra land til land, og det sættes 

i perspektiv når Afrikas størrelse sættes 

op i forhold til at USA, Kina, Indien, 

Japan og Europa.  

Historisk set har mange afrikanske lande 

haft meget ustabile politiske miljøer og 

mange konflikter, og har haft en høj rate 

af politiske kupforsøg. Denne tendens er 

på stærk tilbagegang, og generelt er den 

politiske stabilitet styrket og har 

udmøntet sig i flere fredelige valg.  

Mange lande i regionen slås dog med 

store budget underskud og ineffektive 

offentlige udgifter som er en kilde til 

sårbarhed. Der er behov for at der sker 

en finanspolitisk konsolidering med det 

formål at øge modstandsdygtighed 

overfor udefra kommende faktorer, f.eks. oliepriser.  

I forhold til miljøpolitik er det lykkedes Afrika at skabe et samlet forum som fremstår som en samlet 

enhed når det kommer til forhandlinger i UNFCCC (United Nations Framework Convention on 

Climate Change), og med andre fælles segmenter, står Afrika nu stærkere i forhandlinger om f.eks. 

finansielle og afdækkende tiltag. En vigtig samlende aktør er African Development Bank som blandt 

andet havde en afgørende rolle ved etableringen af The Green Climate Fund5.  

5.3.2. Økonomiske forhold 

Den økonomiske situation i DanSolar’s omverden har stor betydning for hvor godt det går for 

virksomheden, og mulighederne for vækst.  

BNP anvendes som et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og velstand, Ved at se på udviklingen 

i omverdenens BNP, kan man vurdere om der må formodes at være tilbageholdenhed (økonomisk 

krise) eller investeringsvillighed (fremgang), og dermed hvor stort potentiale der er.  

Historisk set har de afrikanske landes BNP haft en anden udviklingskurve end de vestlige lande, og 

har været forholdsvis ustabile i forhold til de udviklede markeder i EU, USA og verden generelt. De 

seneste år har dog vist en tendens hvor vækstraten følger tendenserne for f.eks. USA og Danmark, 

men med en højere vækstrate.  

 

                                                           
5 Green Climate Fund: The Fund is a unique global platform to respond to climate change by investing in low-
emission and climate-resilient development. (www.greenclimate.fund) 

Figur 6 - Afrikas størrelse sammenlignet med USA, Kina, Indien, Japan og 
Europa (Dansk Industri, et al., 2014) 
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Figur 7 BNP, årlig vækst i %, 2001-2014 (The World Bank, 2016) 
 

En anden økonomisk faktor er udviklingen i øvrige energikilders markedspriser, da der må antages at 

være en sammenhæng mellem hvilken energikilde som har den laveste elpris og efterspørgslen efter 

denne energikilde.   

Der er en stigende interesse for investering i vedvarende energi, og også i solcelle industrien, og 

pensionsfonde, forsikringsselskaber, banker og offentlige instanser har vist sig at være parate til 

investering på dette område.  

Der vil være forskellige forretningsmodeller til at finansiere fremtidig investering i vedvarende 

energi, især fordi udviklingslande har behov for en anden type finansiering end i den udviklede del af 

verdenen. Der kan være tale om f.eks. leasing modeller, hvor virksomhederne selv installerer og 

opstiller solcelleanlæg, og brugerne betaler en afgift men samtidig nyder godt af en lav elpris.  

En økonomisk faktor som kan påvirke virksomheden er udsving i valutakurser, og hvis virksomheden 

producerer i Danmark og afsætter på det amerikanske marked, vil ændringer i valutakursen give 

udslag i indtjeningen, og kræver at virksomheden kan stå imod evt. lav dollarkurs. Konkurrenternes 

evne til at håndtere evt. valutaudsving bør også indgå i overvejelserne om bestemte markeder.   

Økonomiske forhold – USA  

USA’s energi administration (eia) udsender hvert år en rapport hvor de ser på forventningerne til det 

amerikanske energi marked: ”Annual Energy Outlook 2015-2040”(AEO), og som indeholder 

fremskrivninger på de væsentligste områder. Der forventes ikke nogen ”overraskelser” i udviklingen, 

dog forventes en nedgang i de offentlige udgifter, og her bør virksomhederne være opmærksom på 

om det berører energiområdet, f.eks. i forhold til lavere tilskud til vedvarende energi.  

 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

V
æ

ks
t 

%

År

BNP Vækst (årlig %)

United States Denmark Sub-Saharan Africa (all income levels)



 

 

17 Karin Svangren og Helle Terp Christensen 

Også den optimisme der er for 

beskæftigelsen i USA er en faktor som 

virksomhederne skal være opmærksomme 

på. Energisektoren, og især sol energi 

sektoren, forventer at beskæftigelsen på 

dette område vil stige markant. I takt med at 

flere anlæg installeres vil der blive behov for 

ressourcer til forskning, produktion, 

installation og vedligeholdelse. Der forventes 

en fordobling af ansatte i sol energi 

industrien i løbet af de næste 5 år med en 

stigning på 220.000 jobs (seia (Solar Energy 

Industries Association), 2016). Da dette også 

omfatter jobs i den ufaglærte sektor, kan 

dette også medføre at flere får en fast 

indkomst, og dermed en økonomisk vækst.  

Figur 8 - Vækst i nøgle faktorer, historiske data og fremskrivning (eia, 
2015) 

  

 

Økonomiske forhold - Afrika  

Det afrikanske kontinent har i løbet af det seneste årti startet en utrolig udvikling, som kan flytte 

kontinentet fra ekstrem fattigdom til at huse nogle af verdens hurtigst voksende økonomier.  

For virksomheder er en indikator om markedet er attraktivt vækstraten. Når man ser på vækstraten 

for Afrika (syd for Sahara), ses det at den er stigende. Det er dog ikke alle afrikanske stater som har 

samme positive vækst, og vækstraterne er også et udtryk for at de fleste lande kommer fra et lavt 

niveau, og en stor del af den økonomiske vækst har været båret af eksport af naturressourcer og 

stigninger i råvarernes værdi. Den største økonomi i Afrika er Nigeria, hvor eksporten af råolie er 

påvirket af den globale udvikling.  

Væksten er i høj grad relateret til udefrakommende investeringer også kaldet FDI, Foreign Direct 

Investments, hvor virksomheder fra et land investerer i et andet land. Det kan f.eks. være at bygge 

en fabrik, minedrift, køb af kontrollerende aktieposter.  
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Figur 9 - FDI, Samlet indgående FDI beholdning Afrika 2014 (Dansk Industri, et al., 2014, s. 106-135) 

Som virksomhed er det nødvendigt at adressere den risiko som inflation og valutaudsving kan 

udgøre, da den afrikanske økonomi har været ustabil historisk set.  

Før en virksomhed foretager direkte investeringer i et andet land og får adgang til et nyt marked, er 

det vigtigt at overveje om virksomheden har de interne ressourcer til sikre nødvendig arbejdskraft, 

og den finansielle styrke til at støtte investeringen.  

5.3.3. Sociokulturelle forhold 

Der er generelt ved at ske et paradigmeskifte i det meste af verdenen, hvor den globale opvarmning 

har haft direkte indflydelse på mange menneskers liv. De store ændringer i klimaet har resulteret i 

naturkatastrofer, stigende vandstande, højere temperaturer, og er meget håndgribelige for 

mennesker at forstå.  

Der er opstået en øget bevidsthed om både den enkelte persons helbred og sundhed, men også 

hvad det er for en verden vi lever i og hvilken arv vi giver videre til de næste generationer. De 

kommende generationer vil opvokse med en højere grad af viden om menneskets påvirkning af 

miljøet, og efterhånden som verden bliver ”mindre” rent kommunikationsmæssigt, vil 

græsrodsbevægelser være i stand til at få deres budskaber spredt hurtigt, og det er en ny dagsorden 

som politikere skal håndtere.  

Samtidig ændrer demografien sig og verdens befolkning lever længere, børnedødeligheden falder, 

folk samler sig i byerne, nogle landes fald i befolkningstilvækst og flere andre faktorer, som har 

indvirkning på hvordan fremtidens energiforbrug ser ud.  

Det er nye værdier som vinder frem, og når vi ser på de socialkulturelle forhold er det vigtig for 

virksomheder at holde sig orienterede om omverdenens værdier, holdninger og livsstil. Der kan 

være markeder som tidligere ikke har været interessante for investeringer, men hvor de 

socialkulturelle forhold nu viser sig at kunne skabe grobund for et nyt marked.  

Den grønne energi og dermed solcelle industrien er afhængig af denne voksende bevidsthed, som 

kan være det pres som får politikere til at ændre udviklingen.   

Sociokulturelle forhold - USA 
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I USA, har de amerikanske værdier været tæt knyttet til industriel produktion, jern og kul, da en stor 

del af arbejdsstyrken har været beskæftiget indenfor dette område, og generelt har industrien været 

baseret på fossile brændstoffer, men på trods af dette, er de nye værdier om miljøbevidsthed og 

social ansvar på vej frem.  

Flere store stater i USA betegner sig selv om klima stater og især Californien, som er en af verdens 

største økonomier, er en af verdens førende på implementering af grøn energi. Californien har en 

sammensat befolkning af kulturer fra både Sydamerika, Asien og Østkyst USA, og denne 

sammensætning har også betydet en større åbenhed, og staten bliver opfattet som 

”venstreorienteret”. Demografien i Californien har skabt grobund for en øget bevidsthed om de 

miljømæssige konsekvenser af global opvarmning, og har skabt et miljø for udvikling og interesse for 

vedvarende energi.  

Californien var heller ikke en af de stater som indgav klage til Højeste Ret over Obamas klimaplan, da 

de har en endnu mere ambitiøs plan.  

Der er områder i USA hvor de sociokulturelle forhold ikke har opnået samme bevidsthed, da der kan 

være udfordringer mht. indkomst, arbejde m.m., og som i øvrigt ikke har samme fokus på 

omverdenens problemer, men hvor den økonomiske gevinst vil være vejen til solcelleenergi i disse 

områder. 

Sociokulturelle forhold – Afrika 

En vigtig drivkraft bag den afrikanske vækst er den ændring der er sket på mange afrikanske 

forbrugermarkeder. 

Som mange andre steder i verden, flytter befolkningen i Afrika også til byerne, og det forventes at i 

2050 vil befolkningstallet i Afrika syd for Sahara nå op på 2 mia., hvor 1,2 mia. vil bo i byerne (Dansk 

Industri, et al., 2014). Denne urbanisering byder også på en øget mulighed for infrastruktur, og en 

generel styrkelse af den afrikanske forbrugerkultur.  

I dag regnes 1/3 af Afrikas indbyggere at være middelklasse, og denne og de øverste 

indkomstsegmenter vokser hurtigt, og afrikanerne er generelt optimistiske omkring fremtiden.  

 

Figur 10 Afrikanske forbrugeres forventning til fremtiden (Dansk Industri, DI Business Indsigt April 2016, 2016) 



 

 

20 Karin Svangren og Helle Terp Christensen 

Afrika er et ungt kontinent med en befolkning hvor halvdelen er under 24 år, og i stærk vækst. 

Denne aldersfordeling udgør også en risiko. Hvis ikke det lykkedes at skabe arbejdspladser til alle 

disse unge som søger til byerne, kan det skabe sociale spændinger. Den tidligere omtalte optimisme 

kan være en bombe under væksten hvis forventningerne til fremgang ikke indfries.  

Der er også en voksende bevidsthed hos afrikanerne om at bistand til udvikling ikke er så attraktivt 

som handel og investeringer, da disse hos den enkelte afrikaner er mere synlige end den langsigtede 

støtte til f.eks. budgetstøtte, antikorruption og statsopbygning.  

Hvis fokus på investeringer i Afrika også er på at træne og uddanne, overføre moderne viden og 

teknologi til afrikanske virksomheder, vil der blive skabt økonomisk omsætning på både et socialt og 

miljømæssigt bæredygtigt grundlag, da der findes et unikt potentiale i Afrika som produktions 

lokation.  

5.3.4. Teknologiske forhold 

På det teknologiske område sker udviklingen med rasende fart, og der et paradigme skifte i gang i 

forhold til opfattelsen af energiforsyning; ”Technically speaking, we are moving from landlines to 

cellphones” (REN21, 2013, s. 10). 

Den teknologiske udvikling af solceller er steget eksponentielt. Hvor det for få år tilbage var en 

nicheproduktion, er det i dag en stor industri, hvor især Kina er dominerende på produktionen af 

selve solcellen (PV), som udgør den mindste del af et solcelleanlæg. En stor del af solcellerne er lavet 

af krystalliseret silicium, og her er produktionsomkostningerne faldet drastisk over de seneste år 

som følge af storskala industriel produktion, men også som et resultat af forskning i materialer, 

processer, design etc. (Energinet.dk, 2010). Samtidig er flere amerikanske solcelle producenter 

begyndt at indføre en ny teknologi med tyndfilmssolceller (f.eks. kendt fra lommeregnere), som spås 

at have et stort potentiale, men dog kræver betydelig forskning.  

Den store udfordring for teknologien er at opnå bedre effektivitet, da denne har været udsat for 

kritik fra producenter af den vedvarende energi. Der forskes fra flere fronter på dette område, og 

der sættes løbende ”rekorder” for hvor effektive solcellerne kan være.  

Forskning i solcelleteknologi er et område hvor universiteterne er en af de store bidragsydere, da det 

er et område med opmærksomhed fra både virksomheder og stater og betydelige støtte til 

forskning.  

Der bliver ydet offentlig støtte til forskningen i mange lande, og også i Danmark gives der betydelig 

støtte til forskningen. Her er der fra Energistyrelsen fastlagt en strategi hvor dansk industri deltager i 

væsentlig omfang i udviklingen af teknologien, samt sikrer at udviklingen er af international 

standard. Der er identificeret et antal indsatsområder, både på relativ kort sigt og en mere langsigtet 

forskningsindsats.  (Energinet.dk, 2010) 

Teknologiske forhold - USA 

I USA ydes der også støtte til forskning og udvikling af solenergi som administreres af flere forskellige 

offentlige institutioner. Ud af et budget på 3,5 mia. USD til forskning og udvikling indenfor 

energisektoren, får vedvarende energi 33% af støtten, hvilket var en stigning i forhold til 2010.  
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Figur 11 Fordeling af samlet R&D støtte til energisektoren (U.S. Energy Information (eia), 2015) 
 
 

 

 

 

 

I USA er denne støtte givet til både universiteter og offentlige forsknings institutioner, men der gives 

også støtte til profitgivende institutioner, hovedsageligt i form af samhandelsaftaler.  

For solenergi har der været et fald i støtten som har været givet til forskning i bl.a. batterier og 

lagring af energi, og alligevel tegner solenergi forskningen sig for en stor del af det samlede budget.  
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Teknologiske forhold – Afrika 

Store dele af Afrika (syd for Sahara) er uden adgang 

til elektricitet, og her er solceller en oplagt 

mulighed, da selv små installationer kan forbedre 

mulighederne for f.eks. pumper til vand, strøm til 

produktion og husholdning.  

Der er ikke den teknologiske viden og erfaring i de 

afrikanske lande selv, men arbejdskraften og 

ressourcerne er tilstede og ved en investering i Afrika med 

den rette opbakning vil det være muligt at kunne opbygge 

en produktion og portefølje lokalt.  

5.3.5. Miljømæssige forhold 

De miljømæssige forhold er det som har sat gang i klimadebatten, da de globale klimaændringer er 

skyld i mange af de naturkatastrofer som i stigende grad har ramt verdenen. Udledningen af CO2 er 

identificeret som den store synder i denne forbindelse.  

Der er række politikker og indsatsområder, som kan støtte en forandring til et mere bæredygtigt 

miljø, f.eks. planlægning af infrastruktur (vådområder, skove, byplanlægning, o. lign). 

Da en stor del af CO2 udledningen stammer fra energiforsyning, er der fokus på at gøre dette mere 

bæredygtig, og det er her solcelle industrien kan have en stor rolle.  

Et andet område som får voksende opmærksomhed er virksomhedernes CSR politik (Corporate 

Social Responsibility), som dækker over virksomhedernes bestræbelser for at skabe bæredygtighed 

inden for sociale-, miljømæssige- og økonomiske forhold. Det er de initiativer som virksomhederne 

tager i forhold til at tage hensyn til omgivelserne som rækker ud over hvad der er pålagt ved lov.  

I dag er CSR arbejdet ofte baseret på globale principper som kan være FN’s konventioner og OECD 

retningslinjer, og ved at føre en CSR strategi har virksomhederne en fordel på visse markeder.  

Det betyder også at virksomhederne skal tage stilling til blandt andet egen produktionens 

energiforbrug, hvordan affald håndteres, og hvor meget virksomheden selv forurener.  

Miljømæssige forhold –  USA 

I USA er Obamas klimaplan udsprunget af ønsket om at tage ansvar for at forbedre miljøet – og i den 

forbindelse med hovedtemaet nedbringelse af CO2 udledningen. Generelt fylder klima debatten 

meget i USA, og da klimaændringerne også rammer USA, f.eks. øget aktivitet i forhold til tornadoer, 

oversvømmelser, højere temperaturer, skovbrande m.m. er der også fokus på byplanlægning og 

bevarelse af skove og infrastruktur i det hele taget.  

Miljømæssige forhold –  Afrika 

Selvom Afrika udleder et minimum af CO2 i forhold til resten af verden, er kontinentet hårdt ramt af 

naturkatastrofer. 

Men de afrikanske stater ser ikke passivt til og 27 stater (halvdelen af Afrika) har tilsluttet sig de 

pilotprojekter som African Development Bank’s Climate Investment Funds (CIF) finansierer. 

Projekternes formål er at hjælpe landene med at håndtere klimaændringer, implementere 

vedvarende energi og bæredygtigt skovbrug. Nogle af disse lande er de fattigste i regionen og dog er 

der sat 39 projekter i søen som skal implementeres i landenes nationaløkonomi og sociale udvikling.  

Figur 13 - Lande med adgang og uden adgang til strøm 
per region, 2012 
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Projekterne spænder fra at bygge mega solcelle anlæg i Marokko, til at indføre vedvarende energi i 

Mali, og flere andre projekter.  

Finansieringen af CIF kommer fra African Development Bank, the Asian Development Bank, the 

European Bank for Reconstruction and Development, the Inter-American Development Bank og the 

World Bank Group, og med en kapital på USD 8.3 mia., er CIF en af de vigtigste 

finansieringsinstrumenter til klima investeringer.  

5.3.6. Lovmæssige forhold 

De lovmæssige forhold i analysen ligger tæt op af de politiske forhold, og lovene er som oftest skabt 

af staters/politikeres ønsker om at dirigere udviklingen i en bestemt retning.  

Det kan være lovgivning omkring landzone (er der begrænsning for størrelsen på og placering af 

f.eks. solcelleanlæg) lovgivning, byggestandarder (må der monteres anlæg på tage af bygninger?) 

m.m. 

Det kan også være den produktansvarslov som er gældende på markederne, og som kan have stor 

effekt på virksomhedernes evne til at begå sig på markedet. Sker der en ulykke i forbindelse med en 

installation af et anlæg kan konsekvenserne erstatningsmæssigt være utrolig forskellige, og i værste 

fald ødelægge virksomheden. 

På flere markeder er der eksport- og importreguleringer som kan betyde at muligheden for at 

afsætte virksomhedens produkter er begrænset. Samtidig vil virksomheden være i stærk 

konkurrence med konkurrenters ønske om at få andel i den regulerede eksport/import.  

Lovmæssige forhold –  USA 

I USA er de lovmæssige forhold tæt knyttet til de politiske forhold, og det er for virksomheden vigtigt 

at følge nøje med i lovgivning om CO2 udledning, men især også samhandel med den øvrige verden, 

da der som oftest er restriktioner i forhold til eksport til USA og også i forhold til arbejdskraft. Det er 

som oftest nødvendigt at entrere med en lokal samarbejdspartner, som kan forestå distribution og 

installation.  

Lovmæssige forhold –  Afrika 

Igen kan der være store forskelle i de enkelte afrikanske staters lovgivning, som virksomheder bør 

undersøge nøje inden investering på markedet.  

I forhold til solcelle anlæg må det antages at der udenfor byerne kan være forbehold for ejerskab af 

land og jord og naturbeskyttelsesregler at tage hensyn til.  

Et andet problem kan være bestikkelse til politikere, embedsmænd og andre interessenter for 

overhovedet at komme i dialog om at komme i samarbejde om investering og samhandel.  

5.3.7. Delkonklusion 

Det eksterne miljø som DanSolar befinder sig i er nu beskrevet i PESTEL analysen, og den fortsatte 

vækst på solcelle området er præget af flere eksterne faktorer.  

På tværs af markeder kan nogle af de variable som har indflydelse på den vedvarende energis, og 

herunder også solceller, fremtid ridses op:  

- Hvilke politiske tiltag bliver der taget for at fremme overgangen fra fossile brændstoffer til 

vedvarende energi, og især solceller? 
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- Hvilke omkostninger er forbundet med solcelle energi, og hvad er udsigterne til at 

omkostningerne bliver reduceret? 

- Hvordan kan der opnås bedre effektivitet og udnyttelse af energien i praksis? 

- Hvordan er udviklingen i BNP og hvor stor andel udgør den energirelaterede struktur i BNP? 

- Hvordan udvikler befolkning og demografi sig og hvordan kan solcelle energi bidrage til 

denne struktur? 

En af de vigtigste faktorer er udviklingen i politiske og lovgivningsmæssige forhold. Solcelle 

industrien bærer præg af at være afhængig af de politiske miljøer, og har indtil nu været afhængig af 

de politiske tilskudsordninger som regeringerne har tilbudt, og dermed hvor attraktivt deres 

produkter er for forbrugerne.  

Derfor vil en stabil politisk omverden være afgørende for denne branche, og herunder er de aftaler, 

som er indgået ved COP21 omkring CO2 udledningen og de politiske tiltag som er taget i den 

forbindelse vigtig, Når det drejer sig om USA er den forventede samhandelsaftale mellem USA og EU 

afgørende for om danske producenter af solcelleanlæg har en reel chance for at få foden indenfor på 

markedet.  

På det afrikanske marked er det mere de finansielle muligheder på markedet som virksomheden skal 

have øje for, da de politiske intentioner og interesse for solcelle energi som kilde til elektricitet er 

åbenlyst til stede. Til gengæld er dette marked ikke i så høj grad fokuseret på subsidier, men er åbne 

for direkte virksomhedsinvesteringer, og DanSolar må nøje overveje om det har en økonomisk 

størrelse som gør dette til en mulighed.  

Den generelle udvikling i de miljømæssige forhold med det stigende fokus på global opvarmning, har 

fået opmærksomhed fra hele verdens befolkning, og på både det afrikanske og amerikanske marked 

fået en øget interesse blandt forbrugerne af vedvarende energi og især solcelleenergi. Det fokus som 

kommer fra de kanter, kan virksomhederne udnytte, men dog skal løsningerne kunne hænge 

økonomisk sammen. I forhold til det amerikanske marked er spørgsmålet om der ved faldende 

oliepriser stadig vil være incitament hos forbrugeren for at investere i solcelle anlæg. Til gengæld er 

situationen en anden på det afrikanske marked hvor elektricitet baseret på solcelle anlæg vil være 

en meget rentabel løsning, da mange områder kun kan udvikles med denne form for elektricitet. 

Den teknologiske udvikling afhænger af udviklingen i branchen generelt, og at der er kapital til at 

forske og udvikle. De forskningsmidler som gives af regeringer er vigtige for at få solcelle industrien 

skridtet videre, da effektiv udnyttelse af solenergi er det største problemfelt, og det bliver et punkt 

som virksomhederne skal have fokus på og involvere sig i.  

Det vil kræve en vis størrelse af organisationen at kunne administrere bevillinger og samtidig indgå i 

forskningssamarbejder, og DanSolar skal tænke ind i sin strategi hvordan dette kan inkluderes.  

I forhold til de lovmæssige forhold må det forventes at lovgivning på områder omkring 

solcelleanlægs placering i natur og byer vil blive strammet op, og at videreudvikling af anlæg som 

passer ind i fremtidens samfund kan prioriteres af virksomhederne.  

6. SWOT 
SWOT-analysen hjælper med at vurdere den eksisterende strategi i forhold til virksomhedens 

strategiske muligheder i forhold til omverdenen (Bakka & Fivelsdal, 2008). Det er en overordnet 

analyse, som baserer sig på de mere nuancerede resultater, som vi har opnået igennem de tidligere 

analyser.  
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Interne forhold 

Styrker – S Svagheder - W 

Initiativrigdom 
Ekspertviden i firmaet 
Idealisme 
Mange dedikerede medarbejdere 
Højt uddannelsesniveau 
 
 

Impulsiv 
Få Cash Cows 
Lille kapital 
Store lønudgifter 
Lille virksomhed 
Antal af produkter 
 

Eksterne forhold 

Muligheder – O Trusler - T 

Grønne produkter 
Politisk velvilje 
Støtteordninger 
Paradigmeskifte i verden 
 
 

Kapitalkrav 
Politisk modvilje 
Subsidie afhængighed 
Teknologisk udvikling 
Lovgivning 
 

Figur 14 - SWOT analyse (Flyger, Charlotte Stisen; Hedegaard, Ove; Melander, Preben;, 2008) 

Ud fra SWOT analysen vil vi vurdere DanSolar: 

- styrker er deres viden og idealisme, og umiddelbart vil vi vurdere at deres kerneydelse kan 

være deres viden 

- svaghederne er deres manglende fokus på produktportefølje; for mange produkter og for få 

Cash Cows 

- mulighederne er at den store politiske velvilje i verden i forhold til vedvarende energi er 

stor, og der tilbydes støtteordninger som kan supportere forskning og udvikling 

- truslen er at det kræver kapital at følge med på et marked i rivende udvikling og hvor den 

politiske beslutninger hurtig forandres 

7. Regressionsanalyse 
Som vi har fundet frem til er der en række faktorer som spiller ind når virksomheden skal se på 

mulighederne for at afsætte sine produkter på et nyt marked. Vi kan ved hjælp af en multipel 

regressions analyse se på udvalgte faktorer som vi antager har indflydelse på DanSolar’s 

afsætningsmuligheder, og dermed understøtte det strategiske valg eller fravalg.  

Til at forklare forholdet mellem den afhængige variabel, afsætning af solcelle anlæg og de udvalgte 

forklarende variable kan vi opstille en multipel regressions analyse, og dermed finde den afhængige 

variable som har størst indflydelse på afsætningen. 

De forklarende variable kan være: 

- Oliepriser, idet vi antager at ved lave oliepriser er incitamentet for at investere i vedvarende 

energi lavere 

- Indkomstniveau; idet vi antager at der ved en højere indkomst ved være større villighed til at 

investere i vedvarende energi 

- Støtte til el-produktion fra solcelle anlæg; idet vi antager at der vil være villighed til en grøn 

omstilling hvis prisen på strøm er lavere 

Y = afsætning af solcellanlæg, målt i stk. (den afhængige variabel) 
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Forklares ved hjælp af: 

X1 – Oliepriser, målt i USD pr. gallon 

X2 – Indkomstniveau, målt i USD pr. capita 

X3 – Subsidier (støtte), målt i USD pr. kWh 

 

Ved at gennemføre en multipel regressionsanalyse, vil de forklarende variable en efter en blive 

udelukket, så vi står tilbage med den forklarende variabel som har den største indflydelse på den 

afhængige.  

I forhold til afsætning på det amerikanske marked, er Obama’s klimaplan så markant en ændring, at 

historiske data er uinteressante, og derfor er det ikke muligt at foretage regressionsanalysen.  

8. Prisafsætningsfunktion - subsidier 
 

Prisafsætningsfunktionen på et marked definerer prisen på en vare ved et givent udbud og 
efterspørgsel. Den optimale pris er der, hvor virksomheden på kort sigt får dækket sine variable 
omkostninger og på lang sigt også får dækket de faste omkostninger og dermed driver en rentabel 
virksomhed. Prisafsætningsfunktionen kan have mange variable, men her interesserer vi os kun for 
prissætningen i forhold til subsidier.  

 
I denne opgave befinder vi os på et monopolistisk marked. Der er mange sælgere og mange købere. 
Det er forholdsvis nemt at komme ind på markedet, der er kun ubetydelige barrierer og varen er 
substituerbar. 

 

 
Figur 15 - Samfundsmæssig grænseomkostningskurve (monopol) (Gaden, Erik; Jensen, Henrik Reinicke; Jespersen, Jesper;, 
2007) 

 
 

8.1. Prisdifferentiering – en vare – flere markeder 
Når en vare afsættes på to eller flere markeder til forskellige priser, og hvert marked har sin egen 
prisafsætningsfunktioner og priselasticitet er der tale om prisdifferentiering. Priselasticiteten er et 
udtryk for hvor kraftig efterspørgslen er. Jo større elasticitet jo højere efterspørgsel. 
 
Prisdifferentieringen er nødvendig hvis en producent ønsker at optimere sin afsætning og indtjening.  
 

Når vi ser på DanSolar’s produkter vil afsætning af det samme produkt på henholdsvis det 

amerikanske og afrikanske marked vil der være forskellige prisafsætningsfunktioner og forskellig 
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priselasticitet. Markederne kan holdes adskilte, og der er ikke nogen afsætningsmæssige 

sammenhænge mellem de to markeder, og der er ikke noget som forhindrer en prisdifferentiering.  

  

Figur 16 - Prisdifferentiering, en vare - flere markeder.  (Gaden, Erik; Jensen, Henrik Reinicke; Jespersen, Jesper;, 2007) 

Marked 1 viser en prisafsætningsfunktion hvor udgangspunktet en lavere pris end marked 2. Dette 

kan skyldes forhold som stor konkurrence eller forbrugerens købeevne. Til gengæld kan der på 

marked 2 opnås en højere pris, f.eks. at det betragtes som en luksusvare eller mindre konkurrence. 

Optimeringsfiguren viser den mængde der skal sælges på de to markeder tilsammen for at opnå den 

optimale indtjening. 

8.2. Eksternaliteter 
Som tidligere nævnt findes der både positive og negative eksternaliteter som kan reguleres ved 

hjælp af afgifter og subsidier.  

Omkostninger som rammer samfundet som helhed men forårsages af private virksomheder 

benævnes samfundsmæssige omkostninger (Gaden, Erik; Jensen, Henrik Reinicke; Jespersen, Jesper;, 

2007, s. 249). 

Disse omkostninger er et nødvendigt tillæg til virksomhedens grænseomkostningskurve hvis der er 

tale om negative eksternaliteter, og vil lave en samfundsmæssig udbudskurve.  

Kurvernes hældning og form er mere eller mindre vilkårlige og har kun til formål at understrege 

eksternaliteternes betydning. 

Negative eksternaliteter 

I den samfundsmæssige udbudskurve findes det korrekte ligevægtspunkt i skæring mellem 

samfundsmæssigudbuds- og efterspørgselskurven, og prisen bliver samfundsmæssig pris og 

mængde er samfundsmængde. Denne ligevægt tager højde for negative eksternaliteter.  

Da dette er vanskeligt at gøre op i tal, og konsekvenser af negative eksternaliteter ikke kan 

gennemskues på lang sigt, er løsningen at påføre f.eks. miljøafgifter. Dette gøres sjældent ved at 

opgøre de reelle forventede omkostninger, men er oftest mere en politisk forhandling. 

Afgifterne er som tidligere nævnt i opgaven først og fremmest en adfærdsregulerende afgift.  
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Figur 17 - Afgift på forurening (grøn afgift) (Gaden, Erik; Jensen, Henrik Reinicke; Jespersen, Jesper;, 2007) 

 

Positive eksternaliteter  

Når der er tale om positive eksternaliteter som f.eks. ny og bedre miljøteknologi, er de positive 

effekter som bedre sundhed, bedre miljø o.lign. tilsvarende svære at måle, men samfundet har en 

interesse i at støtte disse aktiviteter, hvilket bl.a. kan ske ved subsidier.  

Der fremkommer en samfundsmæssig efterspørgselskurve, som ligger på et højere niveau end den 

normale efterspørgselskurve og som ikke kommer af markedet selv, men ved at staten giver tilskud 

vil efterspørgerne i højere grad være villige til at betale for den positive eksternalitet.  

 

Figur 18 - Tilskud til efterspørgselskurve (Gaden, Erik; Jensen, Henrik Reinicke; Jespersen, Jesper;, 2007) 
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9. Konklusion 
Baggrunden for denne opgave, vores problemformulering, var at vi ville undersøge om DanSolar skulle 

udvide sine aktiviteter ved at gå ind på det afrikanske eller det amerikanske marked. Vi havde en forestilling 

om, at firmaet var en stor aktør på markedet og i deres egen optik klar til at gå på begge markeder. Vi var 

interesserede i at undersøge mulighederne på de to markeder, for at kunne konkludere hvilket marked, der 

ville være mest lukrativt hvis de skulle udvide deres aktiviteter.  

Vores analyser af firmaet, produkterne og markederne har påvist en række forhold, som firmaet skal tage 

hensyn til ved et eventuelt valg af marked. Vi har samlet de forskellige delkonklusioner fra analyserne i en 

SWOT-analyse. Heraf fremgår det at firmaet stærke sider er viden og idealisme, og firmaets fundamentale 

formål om at ville bidrage til nedbringelse af CO2 udledningen i verden, falder i tråd med det paradigme 

skifte som sker i verden. På den baggrund forstår vi firmaets interesse for at gå på nogle større markeder.  

DanSolar’s svage sider er deres impulsivitet og firmaets størrelse. Hvis DanSolar vil fortsætte som et firma 

der udvikler og producerer solcelle produkter, skal der skal tages stilling til hvilke produkter, man vil og kan 

udvikle, markedsføre og supportere. Man skal tage beslutningerne under hensyntagen til økonomi, 

afsætningsmuligheder og markedsvilkår i stedet for at lade ingeniørerne udvikle det de mener vil nedbringe 

CO2 udledningen i verden, og bagefter se om der er et marked for det.  

I DanSolar’s nuværende form ser vi ikke muligheder på det amerikanske marked, da det er et marked med 

stor konkurrence og ugennemsigtige afsætningsmuligheder. Der er mange politiske faktorer som spiller ind 

og DanSolar’s størrelse berettiger ikke en indsats på dette marked. 

I forhold til Afrika kan det være fornuftigt at indlede et samarbejde med organisationer, som f.eks. støtter 

udviklingen i Afrika. Hvis man har et produkt, der passer ind i et udviklingsprojekt, kan man tjene penge på 

at samarbejde med organisationen. 

Hvis DanSolar fortsat ønsker at være en produktionsvirksomhed bør de overveje at indgå samarbejde med 

investorer på det afrikanske marked, hvor deres produkter bliver produceret i lokalt.  

Det er vigtigt at DanSolar finder sine begrænsninger, er kritisk, og hele tiden holde sin egen strategi for øje. 

Og i forhold til strategien skal de vurdere hvor meget der er ideologi og hvor meget der er indtjening.  

Den store viden og innovative tankegang som findes i DanSolar mener vi er deres største aktiv, og firmaet 

vil være bedre stillet som en udviklingsvirksomhed som kan indgå i samarbejde med producerende 

virksomheder.  

 

10. Perspektivering 
Da vi gik i gang med denne opgave fandt vi at solcelle industrien var meget interessant når emnet var 

energi, og konstaterede at der er skudt et hav af solcelle producenter op i Danmark, og DanSolar var en af 

dem. Der har dog også været mange som er blevet nødt til at lukke og en del som er gået konkurs, og i 

december 2015 blev DanSolar begæret konkurs. (virk.dk, 2015). Vi har ikke taget dette med i vores opgave, 

da vores problemstilling blev lavet før vi fik kendskab til det.  

De danske solcelle virksomheder er i høj grad afhængig af politikernes velvilje, og senest har vi set at 

regeringen med et lynindgreb har stoppet en lov som giver tilskud til el produktion på solceller for at 
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kompensere at disse var dyrere i etablering end andre energiformer. Men nu er prisen på solceller faldet så 

meget, at det er blevet interessant at lave store anlæg i Danmark, og disse vil modtage meget store 

refusioner som vil belaste samfundets økonomi betragteligt.  

Kommercielle solcelleanlæg kan nu levere strøm til samme pris som landvindmøller, hvilket vil gøre 

solcellerne attraktive i forhold til vindmøllerne, og ved fri konkurrence vil solcellerne være mere attraktive i 

forhold til landvindmøller.  

Der er dog fordele ved at kombinere de to energikilder, da de producerer strøm på forskellige tidspunkter 

af døgnet, og derfor vil en fri konkurrence imellem energikilderne ikke være tilrådelig. ”At finde det 

økonomisk optimale miks af vedvarende energikilder og de virkemidler, der kan fremme dette miks kræver 

både politisk vilje og faglig viden om energi og energisystemer” udtaler professor i Energiplanlægning på 

Aalborg Universitet Henrik Lund (Wittrup, 2016).  

Så det er nok ikke sidste gang der sker politisk bestemte reguleringer på energiområdet.   

I forhold til USA, opdager man når man ser nærmere på Obamas klimaplan og konsekvenserne af den, at 

anvendelsen af kul til elektricitet internt i USA er i en nedadgående kurve og til dels erstattet af vedvarende 

energi dog især af naturgas. Men det betyder ikke at kulproduktionen er faldende, og kritikere af 

klimaplanen mener at USA eksporterer CO2 udledningen til andre lande. (Warrick, 2015). Det får os til at 

tænke på om det er let at være ”grøn”, når man kan måle på CO2 udledningen i eget land og formår at 

vende sit eget energiforbrug til vedvarende energikilder, samtidig med at man bidrager til andre landes 

øgede CO2 udledning? Det er et dilemma når de lande som aftager kullet har brug for en energikilde til at 

opfylde deres øgede elektricitetsbehov. 
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