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1 INDLEDNING
DanSolar er en dansk virksomhed, som er stiftet i 2006. Virksomheden er etableret for at
igennem fælles globale mål at nedbringe brugen af fossile brændsler, nedbringe CO2 udledningen og mindske de klimaændringer, som allerede i dag kan mærkes i verdenen.
DanSolar tilbyder helhedsløsninger inden for solenergi i både ind- og udland, og kan som en
af de få på markedet for solenergi tilbyde totalentreprise i forbindelse med design, opsætning, montering og installering af både almindelige anlæg og parker med solceller. DanSolar
har på det danske marked kunder såsom grossister, boligforeninger, offentlige instanser, erhvervskunder, herunder bygge- og anlægsbranchen. Privatkunder kan købe DanSolar solcelleanlæg af eksterne forhandlere, som samtidigt står for servicering af anlæggene.

2 PROBLEMSTILLING
Solcelleenergibranchen har igennem længere tid været udfordret med overkapacitet på globalt plan. Overkapaciteten skyldes en hård konkurrence på markedet for solcelleenergi.
Branchen forudser dog nu en ny epoke med fyldte ordrebøger, som følge af den amerikanske
præsident Barack Obamas ”Plan for Ren Energi”. Planen går ud på at USA skal satse langt mere på ”grøn energi” end tidligere. DanSolars direktør Poul Riis Arndt udtaler, at udviklingen i
USA gør en ekspansion realistisk, og at det er noget man overvåger nøje.1 Selvom en ekspansion er attraktiv, er fokus fortsat på det danske marked. Her skal der findes en måde, der favorisere solcellevirksomheden fremfor dets konkurrenter.

3 PROBLEMFORMULERING
Konkurrencen på solcellemarkedet er hård, og markedet har tidligere oplevet overkapacitet,
som konsekvens af den hårde konkurrence. Vi vil på baggrund af dette forsøge at besvare
opgaven med følgende problemformulering:
Hvordan kan DanSolar differentiere sig fra konkurrenterne?

1

http://dansolar.dk/presse/dansolar-og-obamas-klimaplan/ - d. 29. januar 2016
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4 AFGRÆNSNING
DanSolar gik i december 2015 konkurs.2 Dette har ikke relevans for opgavens formål, idet
rapporten udarbejdes ud fra de forudsætninger, at aktiviteten i virksomheden stadig er relevant.
Vi har valgt at afgrænse projektet til at omhandle DanSolars ageren på det danske marked, og
hvorledes virksomheden i fremtiden kan differentiere sig fra sine konkurrenter. I forhold til
pris- og mængdesammensætning har vi valgt at tage udgangspunkt i ét produkt fra DanSolar
produktsortiment. Opgaven skrives i fællesskab, hvorfor den ikke vil blive inddelt i personlige sider.

5 METODEOVERVEJELSE
Som det første i dette afsnit vil vi udarbejde en kortere redegørelse for den samfundsvidenskabelige teori. Dette er vigtigt inden processen omkring projektskrivningen påbegyndes, så
man sikrer sig, at man får gjort sig nogle overvejelser, om hvilke metoder man vil arbejde
med i projektet, og hvorfor man vælger de pågældende metoder og teorier. Projektopgaven
løses på bedste vis, ved at sikre en struktureret og klar planlægning af dén måde opgaven
ønskes opbygget på.
De grundlæggende elementer i vores metodeovervejelser og dermed i udarbejdelsen af projektet vil være systematik, præcision, gyldighed og pålidelighed. Vi vil anvende modellerne så
objektivt som muligt for, at opnå de mest realistiske resultater. Dele af projektet vil dog have
en hermaneutisk tilgang, idet noget af teorien kræver, at man betragter den fra flere vinkler.
Der inddrages derfor subjektivistiske såvel som objektivistiske paradigmer. På den måde kan
vi få en forståelse af de tendenser der gør sig gældende i og omkring DanSolar, og det marked
virksomheden befinder sig på, men også for at inddrage de statistikker, udregninger og undersøgelser vi i projektet vil benytte til at besvare problemstillingen bedst muligt.
I projektet analyseres konkurrence- og markedsforholdene for DanSolar. Analysen tager udgangspunkt i vores egen subjektive mening. I forbindelse med analysen af konkurrence- og
markedsforholdene inddrages Porters Five Forces. Dette gøres for at belyse påvirkningen fra
udefrakommende kræfter samt DanSolars konkurrencesituation. Endvidere udarbejdes der
en værdikædeanalyse ved hjælp af Porters værdikædemodel. Med udarbejdelsen af værdikædeanalysen forsøges der, at belyse hvordan DanSolar har formået at skabe værdi for deres
kunder, samt hvordan virksomheden differentierer sig på markedet i forhold til deres kon2

http://solcellepriser.dk/prissammenligning/prisudvikling-solceller/ d. 29. januar 2016

Aalborg Universitet | HD

Afgangsprojekt | HD 1. del

4

kurrenter. Denne teori benyttes også for at give et bud på, hvordan DanSolar fremadrettet
kan skabe merværdi for deres kunder. I forlængelse af dette vil vi udarbejde et løsningsforslag til virksomheden, der indebærer en prisoptimering af et produkt fra DanSolar. Den anvendte teori bygger på den analytiske tilgangsvinkel pris- og mængdeoptimering med dertilhørende prisafsætningsfunktioner. Ydermere inddrages Ansoffs vækstmatrix, der skal belyse
hvilken strategi DanSolar har benyttet sig af, og hvilken de bør anvende i fremtiden for at
opnå vækst. Som afslutning på de strategiske analyser vil vi opsummere de væsentligste områder i en SWOT-analyse. I SWOT-analysen vil områderne blive fordelt på virksomhedens
interne- og eksterne forhold. Dette gøres for at skabe et overblik over DanSolars stærke og
svage sider samt muligheder og trusler.
Projektets problemstilling og problemformulering løses og besvares med udgangspunkt i
erkendelsesspiralen.3 Erkendelsesspiralen bygger på de fire elementer; problemstilling, teori,
empiri og konklusion. Problemstillingen præciserer formålet og vores undren med projektet,
som vi ønsker belyst og besvaret i problemstillingen. Teorien giver betingelserne for, hvordan vi skal behandle og gå i dybden med den indsamlede viden. Empirien kan opdeles i primær og sekundær. Førstnævnte vil være egenproduceret på baggrund af indsamlet data, men
vil ikke anvendes i projektet. Sekundær data vil omvendt være ”allerede produceret” af andre.
Empirien er det der danner grundlaget for anvendelsen af teorien og dermed besvarelsen af
problemstillingen. Afslutningsvis vil hele projektet blive opsamlet i en konklusion, der besvarer selve problemstillingen og problemformuleringen.
Igennem hele projektet vil anvendte kilder blive overvejet inden de tages i brug. Indsamling
af data til projektet vil primært bestå af sekundære datakilder. Projektets sekundære kilder
indebærer både interne og eksterne kildetyper, og begge vil blive anvendt for at problemstillingen besvares bedst muligt. Dette gøres for at sikre den størst mulige troværdighed af den
indhentede information. Dele af projektet vil dog være baseret på egne antagelser og forudsætninger. Der sættes løbende referencer på, når kilderne tages i brug.

3

Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, 3. udgave, side 24, med henvisning til Enderud 1986
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6 TEORI
I det følgende afsnit vil vi redegøre for projektets opbygning og den valgte fremgangsmåde,
der har gjort det muligt at besvare vores problemformulering. Endvidere vil vi kort beskrive
og forklare valgte teorier.
Følgende teorier anvendes og forklares i nedenstående rækkefølge:
-

Markedsanalyse / Konkurrence- og markedsforholdene.

-

Porters Five Forces / Porters branchestrukturmodel.

-

Porters værdikædemodel.

-

Pris- og mængdeoptimering.

-

Ansoffs vækstmatrix

-

SWOT-analyse.

6.1 MARKEDSANALYSE
Til at belyse hvilket marked DanSolar befinder sig på, anvendes modellen vist i figur 1. Modellen tager udgangspunkt i antallet af udbydere, der opererer på et givent marked. Et marked
kan enten være homogent eller heterogent. På et homogent marked omsættes varer, som køberne opfatter som identiske, uanset hvem der har produceret dem. På et heterogent marked
har varerne forskellige synlige karakteristika, som betyder, at køberne kan adskille dem fra
hinanden. Der er ikke nødvendigvis tale om forskellige måder at producere på; forskelligheden kan ligge i emballagen, markedsføringen eller den service og rådgivning, som er knyttet
til erhvervelsen af varen. Dette betyder, at virksomhederne har mulighed for at differentiere
sig fra deres konkurrenter på andre parametre end prisen på sammenlignelige produkter.4

Antal sælgere
Én stor og mange
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marked
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Differentieret delvis

Differentieret

Differentieret
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Fuldkommen
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Figur 1 – Oversigt over markeds- og konkurrenceformer5

4
5

Driftsøkonomi, 7. udgave 2008, Peter Lynggaard, s. 260
Driftsøkonomi, 7. udgave 2008, Peter Lynggaard, s. 264
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Med udgangspunkt i denne model fokuseres der på det heterogene marked, idet DanSolars
produkter vurderes til at være præferenceprodukter. Analysen af markedsforholdende bygger på vores vurdering af de tilgængelige informationer, som danner baggrund for vores antagelse om, hvilket markedsforhold DanSolar opererer på. Vi vil forsøge at vurdere dette så
objektivt som muligt. Udover blot at konkludere hvilken markedsform DanSolar befinder sig
på, så skal denne viden også danne grundlag for resten af projektet. Markedsforholdet danner
grundlag for, hvordan vi anvender en række andre teorier.

6.2 PORTERS FIVE FORCES
Michael Porter har udviklet Five Forces-modellen til at belyse fem konkurrencemæssige
kræfter, som har indflydelse på lønsomhed og konkurrenceintensitet på den konkurrencemæssige arena. De fem konkurrencekræfter er; leverandørens forhandlingsstyrke, kundernes
forhandlingsstyrke, trusler om nyetablering, trusler om substitutionsmuligheder og graden af
konkurrence mellem rivaliserende virksomheder. Konkurrencekræfterne påvirker priser,
udgifter og investeringer, hvilket betyder, at de bestemmer virksomhedens potentielle indtjening. Købernes magt og truslen om substituerende produkter påvirker priserne, og leverandørernes position har indflydelse på råvarepriser samt priser på øvrige inputfaktorer.6

Figur 2 – Porters Five Forces / Brancheanalyse7
Denne model inddrages for at belyse, at der findes flere konkurrencekræfter, som påvirker
DanSolars konkurrencesituation på det heterogene marked. I rapporten fokuseres der på
DanSolars konkurrencemæssige arena med udgangspunkt i leverandører, produkter, kunder
og konkurrenter. Analysen skal indgå i den strategiske platform, der senere danner udgangspunkt for DanSolars strategivalg.
6
7

Driftsøkonomi, 7. udgave 2008, Peter Lynggaard, s. 274
https://toolbox.systime.dk/index.php?id=586 - d. 28. februar 2016
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6.3 PORTERS VÆRDIKÆDEMODEL
Denne model har til formål at skabe overblik over en virksomheds aktiviteter, hvorfra der
kan vurderes og analyseres, hvordan virksomheden kan skabe værdi for deres kunder og
tilmed skabe konkurrencemæssige fordele. Porters værdikædemodel er opdelt i to hovedgrupper: primære- og støtteaktiviteter. De primære aktiviteter er forbundet med den fysiske
frembringelse af produktet samt aktiviteter forbundet med salg og service.8 Støtteaktiviteterne understøtter de primære aktiviteter, hvor nogle understøtter specifikke primære aktiviteter mens andre støtter hele kæden.9

Figur 3 – Værdikædemodellen10
Værdikædemodellen skal i denne sammenhæng være hjælperedskab til at finde DanSolars
kernekompetence. Netop dette er vigtigt for at belyse DanSolars endelige produkt, og om
valgte differentiering er en succes, men også i forhold til at komme med et bud på hvordan
DanSolar fremadrettet kan opnå yderligere vækst. Porters værdikædemodel kan netop bruges til finde ud af, hvordan DanSolar bruger deres ressourcer og kompetencer til at skabe
værdi for deres kunder. Denne model kan derfor være en hjælp til at fastlægge DanSolar kernekompetencer.

Driftsøkonomi, 7. udgave 2008, Peter Lynggaard, s. 277
Driftsøkonomi, 7. udgave 2008, Peter Lynggaard, s. 277-278
10 Driftsøkonomi, 7. udgave 2008, Peter Lynggaard, s. 278
8
9
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6.4 PRIS- OG MÆNGDEOPTIMERING
Der er tre optimeringsmetoder; totalmetoden, gennemsnitsmetoden og grænsemetoden. Vi vil i
denne rapport benytte os af grænsemetoden.
Grænsemetoden, også kaldet grænsebetragtningen, bruges til at bestemme optimum - dvs.
den optimale pris og mængde. Grænsemetoden bygger på, at så længe virksomhederne omsætter mere, ved at producere mere i forhold til omkostningerne, skal de øge produktionen altså output skal være større end input. For at kunne benytte grænsemetoden skal man kende
til prisafsætningsfunktionen.
Under grænsemetoden taler man om to begreber, grænseomkostninger (GROMK) og grænseomsætning (GROMS). Grænseomsætningsfunktionen findes ved at differentiere omsætningsfunktionen. Grænseomsætningsfunktionen har altid dobbelt hældning i forhold til prisafsætningsfunktionen. Optimum findes i skæringspunktet mellem GROMS og GROMK. Når GROMS
og GROMK sættes lig med hinanden, så kan den optimale mængde (m) findes ved at isolere
mængden (m).
Vi har ikke adgang til informationer omkring DanSolars produkters forventede pris og afsætning. Derfor vil de prisafsætningsfunktioner, der bliver behandlet bygge på antagelser ud fra
de informationer, vi har til rådighed.

6.5 ANSOFFS VÆKSTMATRIX
En virksomhed har en målsætning om årlig vækst, men hvis målet ikke opfyldes, og virksomheden dermed ikke vokser, vil det i mange tilfælde føre til, at virksomhedens konkurrenter
efterhånden bliver styrket.11 Konkurrenterne ekspanderer måske så kraftigt, at de på sigt vil
være i stand til at udkonkurrere virksomheden. Virksomheder bør være meget opmærksom
på, hvad man skal gøre for at bevare konkurrenceevnen, så den vil være i stand til at forsvare
sine markedsandele, og muliggør vækst i virksomheden.12 Vækst kan imidlertid ske på flere
måder. Ansoffs vækstmatrix kan være en god model til at skabe overblik over, hvilke vækstmuligheder en virksomhed har. Modellen har to hovedfokus, som er produktet og markedet.
Ansoffs vækstmatrix består af følgende 4 muligheder for at skabe vækst:
•

Markedsindtrængning er en vækststrategi, hvor virksomheden forsøger at øge salget af sit eksisterende produkt til de nuværende markeder. Virksomheden kan forsø-

11
12

https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3399 - d. 27. februar 2016
https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3399 - d. 27. februar 2016
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ge at øge det samlede marked ved at bearbejde dette, eller den kan ved et uændret
marked forsøge at tage markedsandele fra konkurrenterne.
•

Markedsudvikling er en vækststrategi, hvor virksomheden forsøger at skabe vækst
ved at sælge sit nuværende produkt på et nyt marked. Virksomheden ønsker altså at
komme ind på et marked, som den ikke i forvejen har kendskab til.

•

Produktudvikling er en vækststrategi, hvor virksomheden forsøger at sælge et nyt
produkt på det nuværende marked. Virksomheden ønsker altså at introducere et nyt
produkt, der som regel ikke i forvejen er kendt på markedet.

•

Diversifikation er en vækststrategi, hvor virksomheden forsøger at sælge et nyt produkt på et nyt marked.

Ansoffs vækstmatrix inddrages i rapporten, da modellen er et godt udgangspunkt for at analysere DanSolars muligheder for at opnå vækst.

6.6 SWOT-ANALYSE
En SWOT-opstilling er en situationsanalyse, der kan være et hjælperedskab til fastlæggelse af
en virksomheds handlingsprogram. Modellen bruges til at få et overblik over en virksomheds
interne og eksterne faktorer. Virksomhedens stærke og svage sider er interne faktorer, som
virksomheden selv kan være med til at påvirke, mens muligheder og trusler er eksterne faktorer, som viser omverdenens indvirkning på virksomheden.13
SWOT-analysen benyttes slutteligt i rapporten til at opsamle de forskellige analysers resultater. På den måde sikres der ikke kun en subjektiv, men også en objektiv vurdering af DanSolars virksomhedssituation med udgangspunkt i dets stærke og svage sider samt muligheder
og trusler. Modellen tager udgangspunkt i et øjebliksbillede, og kan derfor ikke bruges på sigt,
men den giver et godt indblik i hvordan virksomhedens faktorer er på nuværende tidspunkt.

13

https://toolbox.systime.dk/index.php?id=588 - d. 28. februar 2016
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7 EMPIRI
Hvad er en solcelle?
”Solceller anvendes kort fortalt til at producere elektricitet fra solens lys. Det er selve lyset,
der aktiverer solceller og ikke solstrålerne. Derfor produceres der også elektricitet i et ganske
vist mindre omfang, når det er overskyet. Et solcelleanlæg består af et antal paneler, der er
forbundet med hinanden og som via et elkabel er koblet til en såkaldt vekselretter. Vekselretteren omformer elektriciteten fra jævnstrøm til vekselstrøm, som man derefter kan anvende
direkte i sin bolig eller automatisk sende ud på det almene el-net, når man i perioder producerer mere elektricitet, end man selv forbruger. Solcellepaneler kan kobles sammen i serier til
den ønskede effekt og spænding. Teoretisk findes der ingen begrænsninger for størrelsen af
et anlæg, men de fleste vælger at installere et anlæg, der er afstemt til forbruget i huset.”14
Solcellebranchen
Solcellerne kom til Danmark i slutningen af 70'erne, men det var først i starten af 80'erne, at
de danske elselskaber begyndte at interessere sig for teknologien uden at det dog blev til ret
meget. Så solcelleteknologien er på mange måder ikke et nyt instrument i at skabe energi,
men det er først inden for det seneste årti, at verdenen for alvor har meldt interesse i teknologien. Siden år 2000 har flere faktorer gjort at solceller for alvor har gjort deres indtog på
det danske og udenlandske marked. Dette skyldes primært en kombination af stigende effektivitet, faldende produktionsomkostninger og en udsigt til at hidtidige energikilder så som
olie og kul bliver en mangelvare. Derudover har ønsket og behovet for at gøre noget for miljøet også betydet megen positiv omtale omkring solcellernes fremtidige indflydelse.15
Den globale opvarmning har resulteret i massive klimaændringer verdenen over, og disse
klimaændringer vil have fatale konsekvenser for lavtliggende kystområder og øsamfund.16
Grøn Energi er derfor de seneste år blevet et mere og mere benyttet udtryk blandt alverdens
professorer, ingeniører og præsidenter. Flere forskere mener, at energineutrale energikilder
er svaret på at stoppe den massive drivhusgasudledning i atmosfæren. Vi skal lære at udnytte energien fra solen – og kun udnytte den energi, der bevæger sig ind i atmosfæren, og som
alligevel ville have varmet jorden. På den måde vil man ikke tilføje ekstra energi i atmosfæren, derimod vil man blot flytte rundt på den energi, der er der i forvejen.17

http://www.cirkelenergi.dk/hvordan-virker-solceller/ - d. 28. april 2016
http://www.co2pro.dk/nyheder/artikel/Fem%20hurtige%20-%20Solcellernes%20historie - d. 28. april 2016
16 http://www.global-klima.org/Kap%205/s5_1.html - d. 28. april 2016
17 http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/der-er-gron-og-meget-gron-energi-sats-pa-den-sidste - d. 29. april 2016
14
15
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Solcellebranchen har dog været ramt af nedture. I 2011-2012 gik det stærkt på det danske
marked.18 Der blev anslået til at være ca. 5.000 beskæftiget til salg og montering af solcelleanlæg – og det så ud til at markedet skulle fortsatte den positive udvikling.19 Alligevel resulterede forringede vilkår i branchen at beskæftigelsen faldt ned til mellem 1.000-2.000. Det betød,
at mange måtte opgive sit virke i branchen, og antallet af virksomheder blev mindsket markant. Flere opfordrede efterfølgende, heriblandt næstformand i Dansk Solcelleforening Kasper Dahl, at virksomhederne i branchen skulle fokusere på komplette løsninger, hvis der
skulle gang i salget igen.20 Det medførte at flere virksomheder måtte omstrukturere deres
organisation og strategi for at kunne gøre forretningen rentabel.
Potentiale i solcellebranchen
Danmark har som målsætning at nå en fossilfri energisektor i 2050. For at nå dette mål må
det antages, at der bliver behov for en bred palette af VE-teknologier, herunder solceller.
Det Internationale Energi Agentur (IEA), har udtalt, at solcellerne globalt set kan blive én af
de mest betydningsfulde, hvis ikke den mest betydningsfulde, el-producerende teknologi
frem mod 2050. Der ligger altså et kæmpe potentiale i effektiv udnyttelse af solenergi.
Overordnet er målet, at den danske solcellestrategi skal medvirke til at understøtte dansk
energipolitik og at sikre og udbygge danske kompetencer, som kan gøre sig gældende i forhold til udlandet, specielt EU.21
Omkostningerne ved at producere én kWh med solcelleanlæg i Danmark er faldet væsentligt
de seneste år og denne udvikling forventes at fortsætte. Energistyrelsen har i marts 2015
illustreret omkostningerne ved solcelle-el og deres forventede udvikling frem mod 2050 som
vist nedenfor, dvs. i 2015; 0,60-0,80 kr. kWh afhængig af anlægsstørrelsen. Store solcelleanlæg er således nu konkurrencedygtige med havvind og kraftvarmeanlæg fyret med naturgas
eller kul.

http://www.installator.dk/pilen-peger-opad-solcelleanlæg - d. 3. maj 2016
http://www.installator.dk/solcellebranchen-frygter-halvering - d. 3. maj 2016
20 http://www.installator.dk/solcellebranchen-frygter-halvering - d. 3. maj 2016
21 http://solcelleforening.dk/wp-content/uploads/2016/03/Strategi-Del-1-Baggrundsnotat_final-2.pdf - d. 4. maj 2016
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Figur 4 – Diagram over forventede elproduktionsomkostninger22
Der ligger altså et kæmpe potentiale i effektiv udnyttelse af solenergi. Energistyrelsen mener,
at de kommende 30 år, vil effektiv udnyttelse af solenergi, kunne dække op i mod 33,33% af
det samlede energiforbrug. Går man ud fra at mellem 25 % og 33,33..% af de byggede huse i
Danmark har sydvendt eller på anden vis tagflader, som er velegnede til solenergihøst. Desuden skal det fremtidige nybyggeri tilpasse mulighed for høstning af solenergi. Hvis ovenstående lever op til kravene vil potentialet for danske solcellestrøm ligge mellem 4 og 6 tWh
(definition: tera-watt hours)23 om året, sammenlignet med det årlige elforbrug på ca. 33
tWh.24
Tilskud til solceller
Der blev i 2011 installeret over 2000 solcelleanlæg, hvilket svarede til en firdobling sammenlignet med 2010. Dette skyldes blandet andet støtteloven og nettoafregningsmodellen25 på
daværende tidspunkt.26 Folketinget vedtog med lov nr. 901 af 4.juli 2013 midlertidigt forhøjede satser for nye solcelleanlæg på op til 6kW pr. husstand inden for en pulje på 20 MW i
årene 2013-2017, for på den måde at støtte private husholdninger til fortsat at investerer i
solceller.27 Der er siden 2010 blevet ændret en del i støtteloven vedrørende tilskud til solceller. Mange mente, at loven i 2013 kunne blive medvirkende til at markedet ville blive slået

http://solcelleforening.dk/wp-content/uploads/2016/03/Strategi-Del-1-Baggrundsnotat_final-2.pdf - d. 31. marts 2016
tWh: tera-watt hours (1 tWh = 1.000.000.000 kWh)
24 http://www.ens.dk/ny-teknologi/teknologi-strategier/solenergi - d. 31. marts 2016
25 Nettoafregning: støtteordning der giver afgiftsfritagelse for den del af ens eget forbrug af el, som man selv har produceret.
26 https://ing.dk/artikel/danmark-fik-firdoblet-antallet-af-solcelleanlaeg-i-2011-125665 - d. 31. marts 2016
27 http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/elforsyning/elproduktion/stotte-vedvarende-energi3 - d. 31. marts 2016
22
23
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ihjel, og man har forsøgt at påvirke politikkerne i en retning, der ville ændre dette, og indføre
regler der ville give muligheden for fuld udnyttelse af markedets potentiale.28 Nu har man i
maj 2016 igen foretaget ændringer. Denne gang har man straks afskaffet tilskud til solceller,
hvilket har sat solcellebranchen i en slags dvale. Mange virksomheder i solcellebranchen er
forundret over udmeldingen fra politikkerne, men værre endnu er, at man ikke efterfølgende
har fundet en midlertidig løsning på ansøgningsproceduren om tilskud, mener adm. direktør
Peter Terman Petersen for Gaia Solar.29
Det store internationale marked
Sol- vind- og vandenergi er i fremgang og vedvarende energikilder bliver billigere, mens olie
og gas bliver dyrere. Alt sammen er medvirkende til at globalt set øges efterspørgslen efter
blandet andet solceller.30 USA’s præsidents udmelding om at landet skal anvende vedvarende
energi har betydet, at danske virksomheder øjner mulighed for vækst. ”Når USA går i en retning, så følger resten af verdenen med”, mener DanSolars direktør Paul Riis Arndt.31 ”Obamas
plan er den mest håndfaste amerikanske udmelding i nyere tid. Det giver den danske energibranche en begrundet forventning om, at vi kan øge den amerikanske eksport over de kommende år”, supplerer branchedirektør i DI Energi, Troels Ranis.32
DanSolar
En af de store aktører på det danske solcellemarked er DanSolar. DanSolar har 9 års erfaring
indenfor udvikling, produktion og salg af forskellige produkter inden for vedvarende energi.
Virksomhedens vision er at blive førende nationalt samt i fremtiden at blive en stor aktør på
det internationale marked for vedvarende energihelhedsløsninger. DanSolars beliggenhed er
i Aarhus. Stedet giver plads til både kontor, produktion og lager.33 Solcellevirksomheden har
via deres position på det danske marked store forventninger om øget vækst og markedsandele, og dette skal være behjælpeligt fremadrettet mod nye mål nationalt samt internationalt.34
Blandt andet har DanSolar udviklet en ny forretningsmodel for mere solenergi i Danmark.
Forretningsmodellen skal give kommuner og boligforeninger et økonomisk incitament til at
omstille til solenergi og varme, uden selv at skulle betale. Modellen går ud på at mindske
etableringsomkostningerne og risikoen for DanSolars kunder, idet man får en lejeindtægt på
udlejning af bygningernes tag, i forbindelse med etablering af solceller. Desuden står DanSohttps://ing.dk/artikel/ny-lov-har-slaaet-det-danske-solcellemarked-fuldstaendig-ihjel-158436 - d. 31. marts 2016
https://ing.dk/artikel/solcellebranchen-lammet-igen-hvad-skal-vi-nu-ansoege-om-og-hos-hvem-184030 - d. 4. maj 2016
30 http://politiken.dk/udland/ECE2923720/vedvarende-energi-hitter---men-for-lidt/ - d. 4. maj 2016
31 http://www.energysupply.dk/article/view/214183/solcellevirksomhed_vil_have_en_bid_af_den_amerikanske_kage?ref=newsl
etter#.VzmVpsd-40q - d. 18. april 2016
32 http://www.b.dk/nationalt/danske-virksomheder-kan-spinde-guld-paa-obamas-nye-energiplan - d. 15. maj 2016
33 http://www.potentialinaction.dk/virksomheder/se-virksomheder/dan-solar/ - d. 15. maj 2016
34 http://www.potentialinaction.dk/projektet/se-tidligere-cases/dan-solar/ - d. 15. maj 2016
28
29
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lar for drift og vedligeholdelse af anlæggene. Modellen skal indenfor en 5 årig periode give
beskæftigelse til 12 personer og give en omsætning på ca. 50 mio. kr.35

http://www.energysupply.dk/article/view/135913/dansolar_vil_med_ny_forretningsmodel_bane_vej_for_mere_solenergi#.Vv
5nUFwaiqY - d.31. marts 2016

35

Aalborg Universitet | HD

Afgangsprojekt | HD 1. del

15

8 DATABEHANDLING
8.1 MARKEDSANALYSE
I dette afsnit undersøges hvilket marked DanSolar opererer på. Virksomheden kategoriseres
som et alternativenergifirma og placeres under én markedsform. For at finde ud af DanSolars
markedsplacering skal følgende punkter defineres:36
•

Hvilke og hvor mange aktører/udbydere er der på markedet, som DanSolar opererer på?

•

Hvilke(n) præferencer har forbrugeren overfor DanSolars produkter?

Solceller
•
•
•
•

SolarPanels
GaiaSolar
SolarPark
SolEnergiDanmark

Vind
•
•
•
•

Olie / Gas
Vestas
Siemens
GE
Goldwind

•
•
•
•

x
xx
xxx
xxxx

Figur 5 – Skema over udbydere
Tages der udgangspunkt i hele energibranchen, vil DanSolar have så mange konkurrenter, at
det kan være uoverskueligt. Derfor ses der udelukkende på antallet af udbydere/virksomheder, der sælger energi i form af solcelleenergi. Dette gøres ydermere for at fokusere på solcellevirksomhedernes forskelle, hvilket der også senere vil blive set på i rapporten. Vi har valgt, at overskueliggøre nogle af DanSolars nærmeste konkurrenter i ovenstående
skema. Opstillede virksomheder er udvalgt idet, vi mener, at de tilbyder nogle af de samme
produkter som DanSolar. Dette er dog blot en lille del af mange udbydere af solcelleanlæg og
solcelleprodukter.37
For at finde frem til hvilken markedsform en virksomhed arbejder under, vil vi undersøge
graden af præference hos forbrugerne. Solcellevirksomheder tilbyder forskellige solcelleløsninger, og har et bredt udvalg af løsninger både til private og erhverv. Både pris, kvalitet,
holdbarhed og mængden af energiproduktion har en naturlig betydning, når der skal investeres i nyt energianlæg.38 I DanSolars tilfælde vurderer vi, at graden af præference er stor. Solcellebranchen har tidligere mødt modstand i Danmark. Dette skyldes blandet andet et mættet
marked, hvor prisen på solcelleinstallationer og produkter blev presset i bund grundet mange

Driftsøkonomi, 7. udgave 2008 , Peter Lynggaard, s. 263.
http://solcelleforening.dk/medlemmer/ - d.31. marts 2016
38 http://klimaenergi.dk/er-der-forskel-pa-solceller/ - d.31. marts 2016
36
37
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aktører på markedet.39 Grundet ny politisk støtte i 2012-2013 og målet om vedvarende energi, fik markedet et ’boost’ i efterspørgsel og salg.40

8.1.1 DELKONKLUSION AF MARKEDSANALYSE
Vi kan ud fra markedsanalysen konkludere, at DanSolar opererer i en branche, hvor der er
mange udbydere. Markedet har tidligere været mættet med for mange aktører, og selvom det
er mindsket, er der fortsat mange virksomheder. Forbrugerne har præferencer, når der skal
vælges produkter hos DanSolar, og vi kan derfor konstatere at virksomheden opererer på det
heterogene marked under konkurrenceformen monopolistisk konkurrence.

8.2 PORTERS FIVE FORCES
Truslen fra nye indtrængere
Truslen fra nye indtrængere på solcellemarkedet i Danmark er stor. I løbet af de seneste år er
der dukket mange nye aktører op på markedet. I og med at der er kommet mange nye aktører på markedet over de seneste år, må man formode at indtrængnings barrierene ikke er
store på markedet for solceller.41
Truslen fra leverandører
Truslen fra leverandører er tilstede, men er ikke så stor en trussel, idet mange forskellige
producenter tilbyder komponenter til fremstilling af solcelleanlæg. Leverandørerne i markedet er afhængige af salg til solcelleproducenter, og kan derfor ikke ”tillade sig” at presse producenterne yderligere på prisen.
Substituerende produkter
Truslen for substituerende produkter på solcellemarkedet er stor, idet der er tale om en
energiform, som lige så godt kunne have været olie, gas, el eller fjernvarme. Specielt de senere års faldende og lave oliepriser, har været en stor trussel for grønne energiformer. Kunderne ser ingen grund til at begynde, at tænke i grønne energiformer, så længe olieprisen er lav –
og i nogle tilfælde billigere end grøn energi.42
Konkurrenter i branchen
Der har været mange omvæltninger og hård konkurrence på solcellemarkedet de senere år.
”Prisen på solceller er faldet betydeligt og er gået fra at være den dyreste vedvarende energi-

http://www.installator.dk/svært-tjene-penge-på-solcelle-markedet - d.31. marts 2016
http://ing.dk/artikel/markedet-solceller-faar-nyt-loeft-173698 - d.31. marts 2016
41 https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/snydt-af-kineserne-solcellepaneler-begynder-krakelere - d. 15. april 2016
42 http://www.business.dk/oekonomi/det-betyder-den-faldende-oliepris - d. 15. april 2016
39
40
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teknologi til nu at være konkurrencedygtig med havvind og landvind”, siger formand for solcelleforeningen Flemming.43
Salg af solcelleanlæg boommede i 2011 og 2012, hvilket medførte et øget antal af producenter. Det øgede antal af producenter, skærpede konkurrence på prisen. 44
Konkurrence på solcellemarkedet er hård, da der er mange aktører på markedet. Hver gang
en dansk solcelleproducent præsenterer en ny slags solcelle, risikerer de, at udenlandske
producenter efterligner produktet. De udenlandske producenter lever dog ikke alle op til den
samme kvalitet, som eksempelvis DanSolar står for. I 2011-2013 hvor salget af solceller eksploderede på det danske marked, blev der solgt mange billigere kinesiske solceller, som
kunderne bøder for i dag. Flere af de kinesiske solceller har nemlig vist sig, slet ikke at være
gode nok rent kvalitetsmæssigt. Solcellerne går i stykker og mister med årene effekten. 45
Truslen fra kunder
Kunderne er ligesom i andre brancher, en af de største trusler for en virksomhed. Kundernes
forhandlingsstyrke på markedet for solceller, er stærk – fordi markedet har så mange forskellige udbydere, at kunderne kan konkurrere de forskellige udbydere priser med hinanden.
Eftersom salget af solceller til private er forholdsvis dalende på det danske marked, må aktører satse endnu hårdere på at deres afsætning til erhvervsdrivende, kommunale og statslige
projekter. I forhold til afsætning til kommuner og statslige projekter, skal de forskellige udbydere komme med deres tilbud og pris på projektet. Projektet bliver efterfølgende liciteret46
– derfor skal aktørerne på markedet være stærke forhandlingsmæssigt, men i lige så høj grad
skal salgsoplevelsen være unik første gang hos kunden.
Rådgivere og ingeniører har stor betydning for virksomhedernes valg af solcelleløsning. Virksomhederne i solcellebranchen skal være særligt opmærksomme på, at påvirke rådgivere og
ingeniører, i det de er vigtige i beslutningsprocessen.
Konkurrencestrategi
Vi mener, at DanSolar fører en fokuseret differentiering som konkurrencestrategi, idet vi
formoder at virksomheden har en lille markedsandel på det danske marked, grundet de mange udbydere af solceller, der vil have en del af kagen. DanSolar tilbyder deres kunder et unikt
produkt, da deres solcelleanlæg er solcellernes svar på Bang & Olufsen rent designmæssigt.
Desuden har DanSolars solceller en lang levetid, hvis man sammenligner med kinesiske fabrikanters celler..
http://dansolar.dk/presse/dansolar-og-aura-i-nyt-solcellesamarbejde/ - d. 14. april 2016
http://installator.dk/billige-solcellers-ydelse-vil-svigte-i-de-kommende-år - d. 14. april 2016
45 https://ing.dk/artikel/dansk-forsker-plastsolceller-kan-konkurrere-med-kul-og-vindkraft-168080 - d. 14. april 2016
46 Licitation: Auktionsbud
43
44

Aalborg Universitet | HD

Afgangsprojekt | HD 1. del

18

8.2.1 DELKONKLUSION PORTERS FIVE FORCES
Det kan altså konkluderes, at der er en stærk konkurrence i branchen for solceller, på grund
af det store antal af udbydere på markedet. Truslen for nye indtrængere og substituerende
produkter, er også parametre som DanSolar skal være opmærksomme på i nutiden og fremtiden.

8.3 PORTERS VÆRDIKÆDEMODEL
Som nævnt tidligere vil vi i dette afsnit anvende Porters værdikædemodel. Dette gøres for at
få en forståelse og skabe overblik over DanSolars kompetencer, samt hvilke aktiviteter der
skaber værdi for kunden. Denne indsigt skal give os et billede af hvor DanSolar opnår konkurrencemæssige fordele.

8.3.1 PRIMÆRE AKTIVITETER
De primære aktiviteter opererer i bunden af værdikædemodellen, og indebærer aktiviteterne: ’indgående logistik’, ’produktion’, ’udgående logistik’, ’marketing og salg’ og slutteligt ’service efter salg’.
Indgående logistik
DanSolar tilbyder flere produkter, og for at finde frem til slutprodukterne skal der indkøbes
materialer til produktion. Råmaterialerne fås hos forskellige leverandører. Tages der udgangspunkt DanSolars nyere tiltag; Hybridpanel, indkøbes der b.la. hærdet glas, indkapslingsfilm, solfangere, aluminium, isolerende beskyttelse mm., hvoraf glas udgør størstedelen af
produktionsmaterialerne.47 Solcellevirksomheden indkøber også færdiglavede reservedele,
der indgår i produktionen.
Produktion
DanSolar har hovedsæde i Danmark, hvor også produktionen foregår. Indtil videre formår
virksomheden at producere primært til det danske marked, hvor fokusområdet fortsat ligger,
men der eksporteres også lidt til udlandet. Dog budgetteres og ventes der, at virksomheden i
nærmeste fremtid begynder en omfattende eksport af hybridpaneler og solceller, på bl.a. containere, til udlandet.48 Hvis denne ekspansion bliver implementeret, anser vi, at der fremadrettet kan blive brug for yderligere produktionskapacitet. DanSolar forventer selv at dette
medfører en forøgelse i organisationen.

47
48

http://dansolar.dk/wp-content/uploads/2014/03/brochure_HNRG.pdf - d. 14. april 2016
http://kortlink.dk/energy-supply/m34v - d. 14. april 2016
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Selvom solceller er en teknologi, der har opereret på markedet i mange år, er det først inden
for det seneste årti, at udviklingen for alvor har slået igennem. Blandt andet derfor produceres hybridpanelerne ikke forud i store mængder, men tilpasses de forskellige budgetter og
projekter der måtte være.
Udgående logistik
DanSolar har i dag fokus på det danske marked, men som nævnt tidligere, er virksomheden i
gang med at ekspandere internationalt. Placeringen i Danmark styrker virksomhedens position, idet DanSolar opnår at være tæt på dets kunder, og kan levere hurtigere. Det styrker
også deres mulighed for at erobre markedsandele i Danmark. DanSolar har udgående logistik
fra deres produktionscenter i Aarhus, hvor også virksomhedens andre afdelinger er etableret.
Marketing og salg
DanSolar sælger på nuværende tidspunkt deres produkter og løsninger i Danmark, men virksomhedens direktør, Poul Riis Arndt har de seneste 5-6 år er gået med international projektudvikling med fokus på at etablere større solcelleparker i bl.a. Indien og Centralafrika i fremtiden. Virksomheden har meget fokus på produktfornyelse og –forbedring, idet nytænkning,
kvalitet og service hele tiden skal være fokusområderne, når det kommer til salg og markedsføring. Markedsføringen kan deles op i to kategorier; erhverv og det offentlige. DanSolar sælger mindre alternativenergiprodukter b2b, og markedsfører sig online, på messer og i reklameblade. Derudover benytter man sig af store projekter fra det offentlige og boligforeninger.
Service efter salg
DanSolar har, som tidligere nævnt, meget fokus på kvalitet. Produkterne er lavet ud af de fineste materialer, og der er derfor ikke megen service på blandt andet virksomhedens solceller- og hybridpaneler. Virksomheden har tidligere selv stået for service, når det kommer til
efterservice, montage og diverse opfølgning. På den måde har DanSolar sikret sig et overblik
over egen produkter og dets kunder. Vi vurderer, at dette har forenklet processen for deres
kunder, idet der ikke involveres flere servicepartnere, hvilket vil kunne medføre lange kommunikationsveje. Virksomheden har i 2015 dog valgt at indgå et tæt samarbejde med AURA
Installation, der specialiserer sig med helhedsløsninger indenfor totalentreprise af solcelleanlæg. Dette kan umiddelbart se ud til at stritte imod konceptet med at forenkle kommunikationsprocessen overfor kunden, idet der bliver inddraget flere aktører. Vi anser dog, at AURA
Installations 20 års erfaring inden for energirådgivning og installation, samt DanSolar specialisering inden for solcelleløsninger er et godt match, og kan i sidste ende vises for en kæmpe
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gevinst både for virksomhed og kunde. Samarbejdsaftalen skal sætte den individuelle kundes
behov i centrum.

8.3.2 STØTTEAKTIVITETER
I dette underafsnit kigges der på støtteaktiviteter, der findes i toppen af værdikædemodellen.
Følgende punkter beskrives: ’virksomhedens infrastruktur’, menneskelige ressourcer’, produktog teknologiudvikling’ og sidste punkt ’indkøb og forsyninger’.
Virksomhedens infrastruktur
Da direktør Poul Riis Arndt startede DanSolar for 10 år siden, var det i en energibranche med
vækstpotentiale, dog mødt med bump på vejen i form af høje priser og voldsom konkurrence.
Alligevel har han formået at strukturere DanSolar i en retning, der har bragt virksomheden i
en spændende position, og stadig den dag i dag består. DanSolar er i dag en organisation på
15 medarbejdere. Ud fra virksomhedens tilgang til opstart af et projekt til opfølgning, anser
vi, at arbejdsfordelingen er stabil, klar og funktionsbaseret – alle ved, hvad der skal foretages
for at komme i mål med projektet. Vi vurdere, at DanSolar læner sig op ad en organisk organisationsstruktur dog med mekanistiske hjælpemidler.49 Dette vurderes ud fra, at selvom virksomhedens medarbejdere hver har deres kompetencer og ekspertiseområde, vil en kombination af disse hjælpe hen imod DanSolars eksklusive helhedsløsninger, og vil i sidste ende give
det bedste resultat overfor kunden. DanSolar kan kategoriseres som en udviklingsvirksomhed, hvor der skal være plads til udvikling og afprøvning af nye grænser, hvilket fremadrettet
kan være en medfaktor til en forbedret helhedsoplevelse. Organisationen vurderes derfor
som en styrke. DanSolars endelig produkt er naturligt præget af medarbejderstaben og dets
faglige samt teoretiske kompetencer. Et godt eksempel herpå er deres nye produkt fra 2014;
Hybridpanelet, som fremadrettet skal være et kerneprodukt både i ind- og udland. Dertil skal
der lægges, at direktøren fremstår utroligt kompetent både hvad angår konstruktioner, udvikling og strategi. Vi mener, at det kan være en fordel, at have en lederskikkelse, der kan
deltage i såvel håndværk og mandskabspleje. De rammer stemmer meget godt overens med
nutidens menneskelige leder, hvor ikke kun faglighed er en prioritet. Alt sammen resulterer i
et styrket produkt, der i sidste ende skaber værdi for virksomheden og kunden.
Menneskelige ressourcer
DanSolar har gang i mange nye projekter, og nævnes i Danmark som en førende virksomhed
indenfor alternativ energiløsninger. Udlandet har også fokus på DanSolar og dets metoder, og
Præsident Barack Obama har meldt virksomhedens teknologier ind i kampen om at nedbrin49

Organisationsteori – Kultur – Struktur – Processor, 6. udgave, Jørgen Forde Bakka & Egil Fivelsdal, s. 86-87
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ge Co2.50 Denne anerkendelse og succes kan måles på flere parametre, men et væsentligt et er
de ansatte. Virksomhedens formåen til at skabe vedvarende energi helheldsløsninger, der
tilpasses de enkelte organisationers behov, vidner om en kompetent stab, der supplerer hinanden godt. Ud fra de enkelte medarbejderes positioner og stillinger, kræver det at uddannelse, både fagligt og teoretisk, er et krav.
Produkt- og teknologiudvikling
Produktudvikling hos DanSolar er et meget vigtigt parametre i virksomhedens strategi. Det er
helt naturligt at ligge fokus på udvikling, idet man vil være førende indenfor branchen hvad
angår kvalitet og løsninger. Derfor holdes der et skarpt øje med teknologiudviklingen ligeså.
Som nævnt tidligere betyder de ansatte kompetencer alt for virksomheden, og i denne sammenhæng er det et vigtigt fokusområde, når det kommer til vurdering af materialevalg og
sammensætning af produkter.
Indkøb og forsyninger
For at der kan produceres produkter, skal der løbes materialer og råvarer. Produktion skal i
denne sammenhæng ikke ses som et fysisk standard produkt, men som en helhedsløsning
hvor produktet, montage, pleje og service alle indgår i det samlede produkt. Derfor kan alle
gennemgåede parametre sættes sammen til sidst og danne DanSolars færdige produktpakke,
nemlig en helhedsløsning tilpasset køberen.
Alligevel er det en yderst vigtighed at sammenspillet og kommunikationen mellem leverandører, udvikling og produktion fungerer optimalt. Der må ikke være forsinkelser på leverancer, da det alt andet lige vil give dårlig feedback, og i sidste ende omfatte en afsluttende negativ effekt på helhedsløsningen, som DanSolar tilbyder.

8.3.3 DELKONKLUSION AF VÆRDIKÆDEANALYSE
Analysen af DanSolars værdikæde viser at virksomheden har et godt og stærkt fundament.
Overordnet set vurderer vi, at alle gennemgåede parametre rummer styrke og overblik lige
fra materialevalg, sammensætning af produkt, service mm.. Hele processen fra start til slut
gør, at DanSolar formår at skabe et unikt produkt i deres helhedsløsning, som i sidste ende
skaber værdi for kunden.

50

http://dansolar.dk/presse/dansolar-og-obamas-klimaplan/ - d. 13. april 2016
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8.4 PRIS- OG MÆNGDEOPTIMERING
I dette afsnit omhandlende optimal pris- og mængde sammensætning tages der udgangspunkt i Dansolars produkt, som vi har valgt at omtale ”Hybridpanellet”. Hybridpanellet er et
produkt, som Dansolars ledelse, mener har store muligheder på det danske marked, og som
allerede har vist positive salgstendenser. Vi har skønnet prisafsætningsfunktionen til at se
således ud: ” p=-0,2m+15.000”, i det det ikke har været muligt, at finde konkrete oplysninger
om produktets salgstal.
Vi har tidligere i rapporten været inde på at DanSolar er gode til at skabe præferencer om
deres unikke produkter, hvilket også gør sig gældende med produktet ” Hybridpanel”.
DanSolar fokuserer deres afsætning mod offentlige bygninger, erhvervsdrivende og mod boligforeninger.
Vi har valgt at optimere ud fra antagelsen om, at DanSolar arbejder under markeds- og konkurrenceformen monopolistisk konkurrence grundet antallet af udbydere og forbrugernes
præferencer for solceller.
Optimal pris og mængde sammensætning for DanSolar’s Hybridpanel.
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Figur 6 – Optimal pris- og mængdeoptimering

𝑝 = −0,2𝑚 + 15.000
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𝐺𝑅𝑂𝑀𝑆 = 𝐺𝑅𝑂𝑀𝐾

−0,4 + 15.000 = 0 + 3.000

−0,4 = 0 + 3.000 − 15.000

−0,4 − 0,4

=

−12.000 − 0,4

+ 15.000

𝑚 = 30.000

𝑝 = 30.000 ∗ −0,2 + 15.000

𝑝 = 9.000

Jf. ovenstående beregninger kan det konstateres at den optimale afsætningsmængde for Hybridpanellet på det danske marked vil være 30.000 stk., til en pris på 9.000 kr. pr. stk.
Ud fra ovenstående beregninger af den optimale pris og mængdesammensætning på det danske marked, kan der fastsættes et dækningsbidrag.

Omsætning:

30.000 ∗ 9000 = 270.000.000 𝑘𝑟.

Variable omkostninger: 30.000 ∗ 3000 = 90.000.000 𝑘𝑟.
Dækningsbidrag:

270.000.000 − 90.000.000 𝑘𝑟. = 180.000.000 𝑘𝑟.

8.4.1 DELKONKLUSION PRIS- OG MÆNGDEOPTIMERING
DanSolar vil altså opnå et dækningsbidrag på +180.000.000 kr. for Hybridpanellet på det
danske marked.
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8.5 ANSOFFS VÆKSTMATRIX
I følgende afsnit kigges der på Ansoffs vækstmatrix, der skal være med til at klarlægge hvordan DanSolar fremadrettet kan opnå vækst, og hvilke vækststrategier virksomheden bør benytte sig af for at opnå dette.
Som vi tidligere har været inde på, er DanSolar mødt af hård konkurrence på det danske marked. Vi anser, at virksomheden tidligere har benyttet sig af markedsindtrængning, hvor fokus
har været at sælge og installere nuværende produkter. Dette er blevet gjort med udvidelser
og tilføjelser på deres eksisterende produkter. Udover dette har virksomheden lagt fokus på
helhedsløsninger som endeligt produkt, og fokuseret på at differentiere sig mod konkurrenterne på netop dette. Her kan inddrages tidligere nævnte samarbejdspartner AURA Installation, der har bidraget med kompetent installationsløsninger, der stemmer overens med DanSolars koncept; kvalitetsentreprise løsninger. Denne kombination mener vi, kan have været en
medfaktor til forøgelse af markedsandele. Dog har vi ikke kunnet finde noget konkret, der
understøtter dette.
Hvor fokus tidligere har lagt på markedsindtrængning, mener vi, at fokus fremadrettet skal
være mod vækststrategien produktudvikling. Teknologien udvikler sig konstant, og selvom
solcelleanlæg er en langtidsinvestering, vil kunder altid undersøge markedet for de bedste
produkter med nyeste teknologi – alt i alt skal det være den bedste investering for kunden, og
derfor er det en vigtig faktor at være orienteret om branchens udvikling indenfor efterspørgsel af produkter. Som tidligere nævnt lancerede DanSolar i 2014 deres nyeste produkt, Hybridpanelet. Denne udvikling og investering i ny teknologi viser, at virksomheden følger dets
vision og koncept. For at differentiere sig bedst muligt mener vi, at virksomheden har brug
for at tage chancer, der indebærer risici. DanSolar forsøger at sælge et nyt produkt på nuværende marked, og denne introduktion af et ukendt produkt vil være behæftet med en noget
større usikkerhed med henblik på afsætningsmuligheder. Vi vurderer dog, at med DanSolars
kompetente medarbejderstab bliver det umiddelbart ikke en udfordring at formidle budskabet om et bedre produkt ud til virksomhedens kunder. Produktet bygger på fakta og tal og
alene dette vil belyse et betydeligt forbedret produkt. Alene kan tal og fakta ikke sælge produktet, det er derimod helhedsløsningen som DanSolar fortsat skal tilpasse til den enkelte
kunde. Dette mener vi bør gøres i samarbejde med ingeniørerne og sælgerne for at opnå et
pålideligt og troværdigt produkt ud til slutbrugerne.
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Vi har tidligere været inde på, at DanSolar har et godt øje til udlandet, og har derfor rettet en
smule fokus på eksport. Tages der udgangspunk i Hybridpanelet, skal DanSolar fortsætte med
at være chancelystne, hvilket er en nødvendighed for at trænge ind på nye markeder. Såfremt
DanSolar vil sætte fokus på et nyt marked vil virksomheden benytte sig af vækstrategien
markedsudvikling. Markedsudvikling er en mere risikable måde at opnå vækst på, og er derfor en strategi der kan medføre visse udfordringer, når nye produkter ikke finder sin plads på
det nye marked. Omvendt oplever DanSolar en stigende efterspørgsel på deres kvalitetsprodukter. Præsident Barack Obama øjner muligheden for at benytte danske kvalitetssolcellesystemer i fremtiden for at imødegå verdenens fællesmål om at nedbringe Co2. Den stigende
efterspørgsel fra det amerikanske marked kontra den massive konkurrence på det danske
marked, kunne åbne muligheden for en eventuel indtrængning på det amerikanske marked
med netop Hybridpanelet. Dette kunne være med til at sikre markant vækst i fremtiden, og
bringe DanSolar ind i en udvikling der ville kunne forandre firmaet fra lille til mellemstor
eller stor virksomhed.

8.5.1 DELKONKLUSION ANSOFFS VÆKSTMATRIX
Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes, at DanSolar umiddelbart har benyttet sig af
markedsindtrængning. Vi mener dog, at DanSolar fremadrettet skal benytte sig af produktudvikling for at opnå den største succes på det danske marked. For at virksomheden fremadrettet kan opnå vækst og blive en dominerende faktor, anser vi, at eksport vil blive en nødvendighed. DanSolars produktudvikling er en styrke virksomheden kan gøre gavn af, hvis man
skulle beslutte sig af benytte markedsudvikling på det amerikanske marked.

8.6 SWOT ANALYSE
I dette afsnit vil vi udarbejde en SWOT-analyse. Analysen tager udgangspunkt i opsamling fra
de andre analysemodeller, vi har bearbejdet i projektet. Dette gøres for belyse DanSolars
stærke og svage sider samt hvilke muligheder og trusler virksomheden står overfor. Nogle af
de vigtigste punkter vil blive uddybet yderligere under nedenstående skema.
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Figur 7 – SWOT analyse

8.6.1 STYRKER
Produkt- og teknologiudvikling
DanSolars koncept er en niche i branchen, hvor fokus primært er rettet mod kvalitet, design
og optimalt udbytte. Et solcelleanlæg fra DanSolar har en ydelse på minimum 90 % efter 10
år og 80 % efter 25 år. Alene det bevidner om kvalitet. Ydermere estimeres deres produkter
til at have en levetid mellem 30-40 år, og der gives mellem 10-14 års garanti. Alt dette kan
realiseres grundet virksomhedens knowhow, ekspertise og egen kvalitetsbevidsthed. Ingeniørerne kender produkterne, og ved præcis hvad de er i stand til. Derudover formår man at
arbejde med flere forskellige projekter, der har til formål at udvikle innovative produkter og
forretningsmodeller. Heriblandt kan nævnes KilmaTage, der er en forretningsmodel til leje af
tage. Kølecontainere der kan køle op til 10 tons fødevarer over en periode på 10 timer, og
deres nyere Hybridpanel, der er en kombination af en solfanger og solcellepanel. Produktudvikling en vurderes til at være en styrke ud fra ovenstående.
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Helhedsløsninger
DanSolar tilbyder helhedsløsninger inden for solenergi. Alle kan principielt investere i solcellepaneler, men kun få tilbyder konfiguration og totalentreprise i forbindelse med opsætning,
montering, installering og design. Vi vurderer, at DanSolars nylige samarbejde med installatørfirmaet; AURA Installation er en styrke, der burde være medvirkende til en forenkling af
installationsarbejdet. Vi har tidligere været inde på, at DanSolar kan fokusere mere på selve
produktet med henblik på udvikling og kvalitet, samt i sidste ende også at gøre salgsoplevelsen unik.

8.6.2 SVAGHEDER
Konstante krav om udvikling
DanSolar befinder sig, som nævnt tidligere, i en branche hvor konkurrencen er stor. Det er
derfor vigtigt at fokusere på udvikling og det er at være innovativ. Dette kan kræve meget af
virksomheden, da det både er tids- og ressourcekrævende, og selvom medarbejderstaben
anses for at kunne arbejde under pres, kan nævnte faktorer være medvirkende til en ærgerlig
oplevelse, og i sidste ende ødelægge et eventuelt salg.

8.6.3 MULIGHEDER
Eksport
På et dansk marked hvor betingelserne for solcellevirksomheder må betegnes for hårde, er
det helt naturligt at kigge mod udlandet – specielt med den stigende efterspørgsel. USA og
Afrika er begge markeder, der efterspørger solceller. Løsningerne skal være langsigtede og af
høj kvalitet, og med Præsident Obamas miljøplan og pæne omtale af danske virksomheders
alternativenergiløsninger, mener vi bestemt, at der er grundlag for udvidelse, og ser det som
en mulighed fremadrettet for DanSolar.

8.6.4 TRUSLER
Politik
Som nævnt tidligere i rapporten vurderer vi, at politikkerne har indflydelse på solcellebranchens op- og nedture. Solcelletilskud har før været direkte årsag til et opsving for solcellevirksomhederne, men ændringer i støtten har medført svingende resultater og efterspørgsel
på solcelleanlæg. Senest udmelding fra politikkerne har sørget for vanskelige forhold og vilkår for virksomhederne, og mange eksperter frygter det værste for den danske solcellebranche. Vi vurderer derfor, at politikkernes ageren og beslutninger har megen indflydelse, og kan
på længere sigt betyde enten overlevelse eller lukninger for danske solcellevirksomheder.
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8.6.5 DELKONKLUSION AF SWOT-ANALYSE
Ud fra ovenstående SWOT-analyse, hvor der er samlet op på DanSolars stærke og svage sider
samt muligheder og trusler, kan vi konkludere, at DanSolar har en del stærke sider. Virksomheden har med en kompetent medarbejderstab styr på det endelig produkt. Ydermere vurderer vi, at DanSolar befinder sig i en branche med mange muligheder Omvendt er DanSolar
afhængig af
8.7

KONKLUSION

I analysen har vi fundet frem til at DanSolar opererer i en branche, hvor der er mange udbydere, og hvor kunderne har en vis præference for produkterne. Det vil sige, at DanSolar opererer på et heterogent marked med monopolistisk konkurrence.
Virksomheden har et godt og stærkt fundament grundet en stærk værdikæde. Overordnet set
vurderer vi, at alle gennemgåede parametre i værdikædeanalysen rummer styrke og overblik
lige fra materialevalg, sammensætning af produkt, service mm.. Hele processen fra start til
slut gør, at DanSolar formår at skabe et unikt produkt i deres helhedsløsning, som i sidste
ende skaber værdi for kunden. DanSolar differentierer sig fra sine konkurrenter ved tilbyde
helhedsløsninger for kunderne.
Konkurrencen i solcellebranchen er stærk grundet det store antal af udbydere. Truslen for
nye indtrængere og substituerende produkter er med til at gøre det til en hård branchen at
operer i, hvilket gør at DanSolar skal vælge den rigtige konkurrencestrategi. I analysen antager vi, at DanSolar bør føre en fokuseret differentiering, for på den måde at differentiere sig
fra sine konkurrenter.
Virksomheden skal sætte yderligere fokus på vækststrategien produktudvikling, for på den
måde at komme foran sine konkurrenter ved at være først med de gode og stabile løsninger.
DanSolar skal desuden kombinere produktudvikling med markedsudvikling, for på den måde
at øge vækstmulighederne og øge kendskabsgraden til virksomhedens produkter. Design,
kvalitet og dét at skabe en totalentreprise løsning er DanSolars værdier, og kan konkluderes
som vigtige parametre for at differentiere sig fra deres konkurrenter.
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9 PERSPEKTVERING
Solcellebranchen i Danmark er lammet på grund af at Folketinget har valgt at afskaffe støtteordninger til solcelleanlæg. Frem til 2010 var der ingen solcellestøtte, som nedenstående
diagram viser. Den 1. juli 2010 blev den såkaldte nettomålerordning indført, der gav støtte til
elproduktion, fritagelse for afgifter og skattefradrag. Støtteordningen ophører efterfølgende
den 20. november 2012, og det får mange til at købesolceller. Overgangsperioden gør dog, at
der stadig bliver opstillet relativt mange nye solcelleanlæg i løbet af 2013 dog efterfulgt af
faldende salg til den dag i dag. Lammelsen skyldes også en lang behandlingstid på godkendelse af pristillæg. Eksempelvis har DanSolars konkurrent, Gaia Solar, en ordre hængende hos
Energinet.dk, som er institutionen der godkender ansøgningerne, på hele 8 mio. danske kroner.51

Figur 8 – Diagram af solcelleanlæg, købt52
Markedet i Danmark er altså i overhængende fare for at kollapse, og DanSolar bør derfor
tænke over hvad næste skridt bør være. Vi er opgaven kommet kort ind på, at det kunne være
en mulighed for DanSolar at arbejde med markedsudvikling. Markedsudvikling betyder, at
man vil sælge det samme produkt på et nyt marked. Den amerikanske præsident Barack
Obama fremlagde sidste år en plan kaldet ”Planen for Ren Energi” – som betyder at USA i de
næste år vil investere eksplosivt i grøn energi. 53
Vice President for Vestas Global Affairs udtaler: ”USA er den væsentligste spiller i hele klimadiskussionen. Når USA går forrest på denne måde, skaber det både momentum og pres på de
andre lande for at reagere.”

https://ing.dk/artikel/solcellebranchen-lammet-igen-hvad-skal-vi-nu-ansoege-om-og-hos-hvem-184030 - d. 20. maj 2016
https://www.bolius.dk/kun-faa-danskere-vil-have-solceller-30798/ - d. 20. maj 2016
53 http://www.b.dk/nationalt/danske-virksomheder-kan-spinde-guld-paa-obamas-nye-energiplan - d. 20. maj 2016
51
52
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DanSolar har igennem de seneste år formået at differentiere sig fra konkurrenter, og skal
satse på at gøre det samme ved en eventuel ekspansion til det amerikanske marked. Adgangen til det amerikanske marked, kan være en potentiel dør til resten af verdenen, jf. udtalelsen fra Vice President for Vestas Global Affairs. DanSolar skal, hvis det genetableres, fokuserer kraftigt på markedsudvikling med eksport til USA. Ud fra flere artiklers54 udsagn bør man
satse på USA som eksportmarked, da dette kan skabe adgang til resten af verden.

54

Bilag 2+3
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§

http://ing.dk/artikel/markedet-solceller-faar-nyt-loeft-173698

§

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/snydt-af-kinesernesolcellepaneler-begynder-krakelere

§

http://www.business.dk/oekonomi/det-betyder-den-faldende-oliepris

§

http://dansolar.dk/presse/dansolar-og-aura-i-nyt-solcellesamarbejde/

§

http://installator.dk/billige-solcellers-ydelse-vil-svigte-i-de-kommende-år

§

https://ing.dk/artikel/dansk-forsker-plastsolceller-kan-konkurrere-med-kul-ogvindkraft-168080

§

http://dansolar.dk/wp-content/uploads/2014/03/brochure_HNRG.pdf

§

http://kortlink.dk/energy-supply/m34v

§

http://dansolar.dk/presse/dansolar-og-obamas-klimaplan/
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Solcellebranchen lammet igen: Hvad skal vi nu ansøge om - og hos hvem? | Ingeniøren

24/05/16 18.21

Solcellebranchen lammet igen:
Hvad skal vi nu ansøge om - og
hos hvem?
Med sidste uges straks-afskaﬀelse af tilskud til solceller er
solcellebranchen reelt sat skakmat på grund af uklarhed om
ansøgningsproceduren for fremtidige solcelleanlæg.
Af Sanne Wittrup

Følg @Swittrup

9. maj 2016 kl. 12:50

»Det allerværste er ikke, at politikerne har afskaﬀet 60/40-støtteordningen til solceller.
Det værste er, at de ikke har gjort sig klart, hvad der så skal stilles i stedet.«
Sådan siger adm. direktør Peter Terman Petersen fra et af de største solcellefirmaer i
landet, Gaia Solar, oven på sidste uges uventede afskaﬀelse af en 17 år gammel
støtteordning til solceller.
Læs også: Energiminister vil have øjeblikkeligt stop for støtte til solceller
Ifølge direktøren er branchen lammet, fordi man ikke aner, hvem eller hvordan man
fremover skal ansøge for at få lov at opstille et solcelleanlæg med nettoafregning af
produktionen.
»I den gamle lov kunne man ikke søge om nettoafregning uden også at søge om
60/40 øre pr. kWh i støtte til den strøm, man sælger. Nu er 60/40-støtten afskaﬀet, og
derfor aner vi ikke, hvordan vi nu skal forholde os rent administrativt. Det er helt
grotesk,« påpeger han.
Læs også: 87 MW solceller godkendt inden tilskuds-stop
https://ing.dk/artikel/solcellebranchen-lammet-igen-hvad-skal-vi-nu-ansoege-om-og-hos-hvem-184030
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Store virksomheder interesserede
Peter Terman Petersen forklarer, at de seneste dages debat om solceller, der er faldet
i pris, har fået et par af de helt store elforbrugende virksomheder til at kontakte hans
virksomhed:
»Vi er blevet kontaktet af store virksomheder, der har fulgt med i debatten og som i
dag betaler 63-64 øre pr. kWh for strømmen. De kan jo se en klar fidus i i stedet at
betale 50 øre pr. kWh for en del af forbruget,« siger han.
Læs også: Leder: For femte gang – stop nu hovsa-lovgivningen om solceller
Han tilføjer, at det er virksomheder med et samlet elforbrug på måske 50 mio. kWh,
som vil placere solcelleanlæg på taget af industribygninger.
Konkret har Peter Terman Petersen skrevet til sagsbehandlingsmyndigheden
Energinet.dk og efterlyst klar besked om, hvordan man skal forholde sig i forhold til
nye ansøgninger. Hvad man skal ansøge om, på hvilket grundlag, og hvor lang
ventetid man kan påregne.

Forventer hurtigere sagsbehandling
Netop lange sagsbehandlingstider har tidligere været et stort problem, da
Energinet.dk af hensyn til EU-regler skulle vurdere i hvert enkelt tilfælde, om
ansøgeren virkelig havde brug for 60/40-støtten for at få økonomien i anlægget til at
hænge sammen.
Læs også: Solcellebranchen: Lange sagsbehandlingstider kvæler branchen
Da støtten nu er afskaﬀet, forventer chefkonsulent Søren Rise fra elinstallatørernes
brancheforening, Tekniq, at sagsbehandlingstiden bør kunne sættes betydeligt ned:
»Solceller er en bygningskomponent, som det ikke bør tage måneder at få lov at
sætte op,« siger han.
På Energinet.dk's hjemmeside kan man læse, at hvis man har ansøgt om støtte i
forehold til 60/40-reglen og endnu ikke har modtaget besked, skal man ikke regne
med at få støtte, men med at ens ansøgning bortfalder.
Ud over godkendelse fra Energinet.dk skal man også have en aftale om levering af
strømmen til det lokale netselskab.
https://ing.dk/artikel/solcellebranchen-lammet-igen-hvad-skal-vi-nu-ansoege-om-og-hos-hvem-184030

Aalborg Universitet | HD

Afgangsprojekt | HD 1. del

Side 2 af 3

37

