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1  Indledning - Tina 

Denne eksamensrapport er udarbejdet som afslutningen på HD 1. del på Aalborg 
Universitet. I rapporten vil vi arbejde med teorier og modeller, som vi har fået kendskab 
til gennem undervisningen. 

Siden i1 midten af det 19. århundrede har man kunnet udnytte olie fra underjordiske 
boringer efter, at en boring i det østlige USA i 1859 resulterede i oliefund i en dybde af 
23 meter. Senere var masseproduktionen af biler i 1910´erne medvirkende til at sætte 
forbruget af olie op.  

Vores samfund i dag er baseret på, at vi har nok tilgang til fossile brændstoffer såsom 
kul, olie og gas. Brugen af disse har været med til at opbygge velfærdssamfundet og vi 
er afhængige af, at disse ressourcer til stadighed vil være tilgængelige i forhold til den 
stigende befolkning, teknologiske udvikling og vækst. Desværre har de fossile 
brændstoffer en negativ virkning på klima og miljø, idet at de udleder store mængder 
CO2 som skaber klimaforandringer. Derfor forskes meget i alternative energikilder, så vi 
kan blive uafhængige af de fossile brændstoffer. 

Verdens2 kørertøjer var i 2011 på den anden side af en milliard og tallet vokser hastigt. 
Jævnfør ovenstående problematik er der altså behov for alternativer til vores biler, som 
kører på fossile brændstoffer. Elbilen er et alternativ, som kan være med til at reducere 
vores afhængighed af olie, idet den netop kører på el fra forskellige kilder. Fordele ved 
elbilen er, at den ikke har en brændselsmotor og derfor støjer langt mindre end en 
fossildrevet bil, samt forurener langt mindre skadelige partikler og CO2. Til trods for at 
de nuværende kraftværker stadig udleder CO2, så udleder elbilen halvt så megen 
mængde som en fossilbil. Elbilen er samtidig driftmæssigt billigere at køre i.  

Fakta: ”En elbil kører ca. 7-8 km per kWh, og ved en pris på 2 kr./kWh, koster det 
omkring 25 kr. at køre 100 km i en elbil. I en benzinbil koster det 65 kr. at køre samme 
distance, hvis bilen kører 18 km/l og med en benzinpris på 11,70 kr./l ” 

  

                                            

1 http://www.offshorecenter.dk/historisk-udvikling.asp  

2 http://www.greenster.dk/wp-content/uploads/2012/03/120305-Natur-Milj%C3%B8-
Tema-om-elbiler.pdf  
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2  Problemstilling - fælles 

”Hele vores energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi i 2050” sådan er målet for 
de fossilebrændstoffer beskrevet i regeringsgrundlaget i oktober 2011.  

Transport minister Henrik Dam Kristensen siger i sin tale ved konferencen om elbiler i 
maj 2012 bl.a. følgende3 ”Elbilen spiller her en vigtig rolle, fordi vi her både kan sikre en 
bæredygtig transport og samtidig kan opretholde en god mobilitet.  

Elbilen er særlig god, fordi den både er meget energieffektiv i forhold til almindelige biler, 
og den giver mulighed for at udnytte den vedvarende energi fra elsektoren. Det er ikke 
mindst interessant på længere sigt, når vores mål om et fossilfrit samfund i 2050 skal 
indfries. 

Vi ser gerne, at elbiler bliver mere udbredt, men vi kommer ikke uden om, at det er en 
barriere for elbilens udbredelse på nuværende tidspunkt, at den er dyr i indkøb.  

Derfor har vi helt konkret i skattereformen peget på, at forlænge afgiftsfritagelsen for 
elbiler og brintbiler frem til 2015”  

Disse politiske beslutninger og mål er blevet grebet af forskellige private virksomheder, 
som eksempelvis Better Place og CLEVER, da de har kunnet se en mulighed for et 
potentiel vækstmarked. 

Siden beslutningen i maj 2011 er elbil salget ikke steget som regeringen på det 
tidspunkt havde forventet4. Hvorfor er salget begrænset, hvis elbilen er gavnligt for 
miljøet, billigere i drift og sparer ressourcer? 

CLEVER5 er Danmarks førende operatører på elbil markedet, hvorfor vi har valgt at tage 
udgangspunkt i dem i denne rapport. 

2.1 Problemformulering 

Vi ønsker at foretage en redegørelse af virksomheden CLEVERs udvikling og nuværende 
situation, herunder vil en strategisk analyse af CLEVER indgå for at bestemme hvilke 
og hvilken betydning de erhvervsøkonomiske faktorer har for udviklingen af elbil salget i 
Danmark. Vi vil analyser følgende delspørgsmål: 

                                            

3http://www.trm.dk/da/ministeren/taler+og+artikler/2012/tale+til+konference+om+elbilen
/  

4 http://ing.dk/artikel/133557-elbilernes-fiasko-faar-regeringen-til-at-satse-paa-gas-i-
danskernes-biler  

5 Ejes af SE, SEA S-NVE, NRGI, Energi Midt og Energi Fyn. 
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 Er der vækstpotentiale i bæredygtige løsninger som elbilen set i forhold til både 
miljø og økonomi 

 Hvilke markeds- og samfundsmæssige forhold er CLEVER underlagt 

3 Metode, afgrænsning og forudsætninger - Henrik 

3.1 Metode 

For at kunne afgøre hvilke faktorer, der er afgørende for virksomheden vil vi lave en 
strategisk analyse af CLEVER. Den strategiske analyse af virksomheden tager 
udgangspunkt i virksomhedens omverden, da denne og virksomhedens branche sætter 
rammer, som vil virke styrende for virksomhedens vækst og muligheder.  

Analysen bygger på modellen “Struktur i strategi – den røde tråd” af Jørgen Lægaard 
(Lægaard og Vest, 2010). Vi benytter en model af egen tilvirkning med yderligere 
inspiration fra ”Overordnede strategi model” (Bang m.fl., 2011). Vores model er vist i 
Figur 1. 

Da vi kun har haft adgang til begrænset interne oplysninger om CLEVER, vil vægten af 
den strategiske analyse, lægge på de eksterne strategifaktorer: 

a) PESTEL analyse 
b) Porters Five Forces 
c) Krav til kundeorienteret udvikling 

Analyse af de interne strategifaktorer er begrænset til: 

d) DuPont- pyramiden, hvilket er den ene af ”De fire bundlinjer” (Lægaard og Vest, 
2010) 

e) Ansoff´s vækststrategi 

Vi har valgt at udvide PEST analysen til en PESTE(L) analyse, da udefra kommende 
påvirkninger af Environmental (E) kan have stor betydning for CLEVER. Analyse af 
Legal (L) er ikke medtaget, da denne og de politiske forhold i dette projekt forudsættes 
at være de samme. 
Krav til kundeorienteret udvikling afgrænses til kun at omfatte en interessentanalyse 
pga. manglede empirisk materiale. 
Konkurrenceforhold i branchen analyseres ved hjælp af Porters Five Forces. Denne 
model er valgt, da modellen på en enkel og overskuelig måde kan sætte fokus på nogle 
enkelte udvalgte områder, som har stor betydning for virksomhedens 
konkurrencesituation og er dermed med til at placere virksomheden i forhold til sine 
omgivelser. De fem områder fremgår af Figur 2. 
DuPont-Pyramiden er valgt som grundlag for en regnskabsanalyse, da den på enkelt 
vis giver et overblik over de vigtigste nøgletal. 
Ansoffs vækststrategi benyttes til at analysere, hvordan CLEVER kan vækste de 
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3.3 Forudsætninger 

Regnskabsanalysen i DuPont-pyramiden omfatter regnskaberne for 2010 og 2011. Som 
omsætning benyttes bruttofortjenesten, da omsætningen ikke forelægger. 

I PESTEL analysen forudsættes, at de legale (L) forhold er medtaget i de politiske (P) 
forhold. 

Prisoptimeringen foretages på vegne af bilforhandleren, da CLEVER ikke selv sælger 
elbiler. Salget af CLEVERs produkter er afledt af elbilsalget og dermed direkte afhængig 
af elbilsalget. 

Analysen vil blive fortaget ud fra antagelsen, at bilforhandlernes mål er 
gevinstmaksimering. Derfor har vi valgt at benytte gevinstmaksimeringsprincippet6 og 
grænsemetoden7 til at fastslå den optimale pris og mængde. 

Analysen hviler på en alt andet lige betragtning. 

Da vi ikke har virkelige tal og oplysninger om produkternes pris og afsætning er 
prisdifferentieringsafsnittet udelukkende baseret på fiktive tal og markedsanalyser, og 
vil derfor udelukkende illustrere den praktiske brug af den i undervisningen 
gennemgåede teori. 

De variable omkostninger pr. enhed er konstante, uanset det solgt antal. De kontante 
kapacitetsomkostninger er ligeledes konstante, dette giver, at de variable omkostninger 
er lig grænseomkostningerne (VO = gromk). 

Desuden er det nødvendigt at klarlægge, hvilket marked bilmarkedet er, og hvordan 
prisdifferentiering så håndteres. 

Afsætningsfunktionerne i afsnit 4.4.2 er anslåede. Salg på det private marked vil ikke 
påvirke det offentlige/virksomheds markedet. 

Der ses bort fra, at Better Place har indgivet konkurserklæring den 26. maj 2013. 

  

                                            

6 Peter Lynggaard, Driftsøkonomi, side 287 

7 Peter Lynggaard, Driftsøkonomi, side 298 
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4 Strategisk analyse 

4.1 Strategimodel - Henrik 

4.1.1 PESTEL 

PESTEL analysen er en strategisk analyse, der benyttes på makro niveau til at vurdere, 
hvilken indflydelse eksterne forhold kan påvirke CLEVER (ekstern analyse/omverden 
analyse). De seks forhold fremgår af Tabel 1. Analysen må ikke være af generel 
karakter; men skal udføres på de enkelte forretningsniveauer. Dette fordi der, indenfor 
hvert forretningsområde, kan være forskel på, hvordan hvert af de seks forhold påvirker 
forretningen. 

Som det fremgår af Figur 1 er PESTEL analysen med til at analysere de muligheder og 
trusler virksomheden står overfor i fremtiden. Resultat af PESTEL analysen indgår i 
SWOT analysen. 

Omverden forandrer sig, men de forskellige forhold forandrer sig med forskellig 
hastighed. I CLEVERs tilfælde må det dog antages, at alle seks forhold ændrer sig 
forholdsvis hurtigt. Uanset hvor hurtigt eller stabile de enkelte forhold er, er det vigtigt 
at virksomhederne får afklaret: 

a) hvilke områder, her tænkes områder som der forandres og vil øve indflydelse på 
virksomhedens strategiske og finansielle præsentationer 

b) hvilke kræfter der driver virksomheden 
c) hvordan vil de eksterne forandringer påvirkninger virksomheden og dens 

muligheder i fremtiden 

Ovenstående er noget en PESTEL analyse kan være med til at klarlægge. Resultatet 
benyttes til at identificere muligheder og trusler, kan benyttes til at opsætte forskellige 
fremtids senarier afhængigt af forskellige kombinationer af forandringer i omverden og 
endelig til at beslutte, hvilke valg virksomheden skal tage, for at nå de strategiske mål i 
fremtiden, eksempelvis om 3 år. 
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Nedenfor i Tabel 1 vises vores PESTEL analyse af CLEVER. 

  
PESTEL analyse af CLEVER 

Politiske forhold Økonomiske forhold 
 Afgift på elbiler 
 Skærpelse af CO2 kravene for benzin 
og diesel biler 

 Fritagelse for diverse afgifter f.eks. 
parkeringsafgift og registreringsafgift 

 Tilladt kørsel i busbaner 
 Krav til private og offentlige 
virksomheder til at opstille 
ladestandere 

 Fordelagtig elpris på hjemmeadressen 
  

 Lavt renteniveau for finansiering 
 Udviklingen i arbejdsløsheden 
 Afgift på elbiler 
 Pris på batterier 
 Levetid på batterier 

Sociale forhold Teknologiske forhold 
 Miljøbevidsthed hos forbrugerne 
 Geografisk spredning og mobilitet af 
befolkningen 

 Demografi 
 Indkomstforhold 
 Uddannelsesniveau 
 

 Udvikling af batteriernes kapacitet og 
lade hastighed 

 Udvikling af andre alternative 
driftsmidler f.eks. naturgas herunder 
skiffergas samt brint 

 Opladningsmuligheder udenfor 
hjemmeadressen 

Miljø forhold Lovmæssige forhold 
 Skærpelse af CO2 kravene for benzin 
og diesel biler 

Sidestilles med de politiske forhold 

Tabel 1 PESTEL analyse af CLEVER 

Ovenstående PESTEL analyse viser, at det især er de politiske og de teknologiske 
forhold, som vil komme til at betyde mest, for de forandringer, CLEVER står overfor i 
fremtiden. 
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kan gas (natur-, skifer-, biogas m.fl.) også blive et substitueret produkt som elbil 
branchen skal forholde sig til og stille sig selv spørgsmålet: hvordan påvirker det elbil 
branchen i dag og hvordan vil det påvirke i fremtiden? 

4.1.2.3 Leverandører 

Det har ikke været muligt at finde noget information om leverandører til CLEVER. Vi 
har derfor taget udgangspunkt i det, i undervisningen gennemgået pensum, best 
practice og vores egne erhvervserfaringer. CLEVER er et dansk ejet selskab og kun 
rettet mod det danske marked. Vi vurderer, at CLEVER ikke selv producerer deres 
ladestandere m.v., men indkøber disse færdige ved en eller måske to leverandører. 

Ved at CLEVER derved ikke har mulighed for at shoppe mellem forskellige leverandører 
og et skift af leverandør, vil give forholdsvis store skifteomkostninger, opnår 
leverandøren en stor forhandlingskraft ved prisfastsættelsen af varen. 

4.1.2.4 Nye udbydere 

Elbil branchen er pt. klemt. Der sælges ikke mange nye elbiler i Danmark i øjeblikket. 
Derfor er truslen fra nye udbydere meget begrænset. 

Hvis elbil markedet har det potentiale som forskellige undersøgelser8 viser, må der 
forudses en indtrængning af nye udbydere. Dette forudsætter dog en stor investering i 
ladestationer i hele landet samtidigt med, at de etablerede selskaber allerede har et 
stort net af ladestationer.  

4.1.2.5 Konkurrencesituation for virksomheden 

Udover CLEVER findes der to andre udbydere af kombinationen af ladestationer og 
elbiler (Better Place og Clean Charge). Truslen fra dem er høj, da det er et lille marked 
som de skal dele, samtidig med at udviklingen af ny teknologi går stærkt. 

Clean Charge er den virksomhed som CLEVER ligner mest, da de begge tilbyder 
ladeløsninger til alle bilmodeller og har almindelige og hurtigladere fordelt i hele landet. 
Better Place skiller sig ud, for udover at tilbyde samme produkter som de to andre, 
tilbyder de også én bil, hvor det er muligt at udskifte batteriet på 5-7 minutter mod 20-
30 minutters opladning i en hurtiglader. Dette produkt kan give CLEVER stor 
konkurrence. 

                                            

8 Deloitte, 2011 
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4.1.2.6 Delkonklusion på Porters Five Forces 

Efter at have analyseret de fem områder konkluderer vi, at elbil branchen har svære 
forudsætninger. Vi ser også, at et selskab som CLEVER har underskud9, hvilket også 
må formodes med de øvrige selskaber. 

Der er tale om et differentieret oligopol marked, hvor CLEVER i visse tilfælde selv 
prisfastsætter (Privat marked); men også er under pres på det andet markedssegment 
(virksomheder). Samtidigt med at CLEVER er under pres på salgspris, er CLEVER også 
under pres på indkøbspriser, da leverandøren af ladestandere har en monopol lignede 
position overfor CLEVER. 

Marked er også presset, der sælges i øjeblikket få elbil i Danmark og der er tre 
udbyderes med næsten sammenlignelige produkter. En trussel fra nye udbydere må for 
nuværende være ikke eksisterende. 

4.1.3 Krav til kundeorienteret udvikling - Tina 

10Efter at have lavet en omverdens analyse ved hjælp af PESTEL, samt en analyse af 
elbil branchens forhold igennem Porters Five Forces, vil vi se nærmere på, hvad 
CLEVERs kunder og interessenter har af behov og forventninger i forhold til mobilitet. 
Det er utrolig vigtigt for CLEVER, at have denne indsigt, således at de kan justere deres 
strategiske mål og i forhold til at kunne styre deres interne processer og indsatser, efter 
hvad kunden har af krav og ønsker. Det lave salg af elbiler de seneste år viser tydeligt, 
at det er en omfattende proces at ændre holdninger hos brugerne af biler, såfremt 
elbilen skal udvikle sig til en miljømæssig og kommercielt succes for samfundet og 
CLEVER.  

CLEVER kan med fordel systematisere deres viden om kunderne. Hvilke kunder er 
interesseret i hvilke produkter og i hvilke serviceydelser?  

  

                                            

9 Se afsnit 4.1.5 Regnskabsanalyse 

10 Kilde: Strategi i Vindervirksomheder af Lægaard Jørgen og Vest Mikael side 83-85 
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Vi vælger, at gruppere CLEVERs kunder og interessenter i følgende kategorier 

Systematisering af CLEVERs kunder og interessenter 

Primære brugere (direkte modtagere) Downstream brugere (dem som de 
primære forbrugere skal tilfredsstille) 

 Kunder der har brug for ladeboks på 
hjemmeadressen 

 Abonnementskunder som abonnerer på 
ladeboksen (CLEVER giver 1 krone retur 
for hver kWh kunden lader elbilen med)  

 Kunder der køber eksternt ladekabel, til 
adgang af opladning på alle offentlige 
ladestandere 

 Kunder som køber tilvalgsydelser – som 
billig bilforsikring og mulighed for ekstern 
ladekabel 

 Kunder som vælger hele pakken i form af 
”Value Charge” pakken 

 Virksomhedskunder 
 Kommuner og stat 

 Familien 
 Arbejdsgivere  
 Venner 
 Sportsforeninger (kørsel, børn osv.)  
 Pendlere – elbil deleordning 

Slutbrugeren (der anvender de færdige 
produkter eller resultater)  

Regulatorer (dem som laver regler og 
begrænsninger for processen) 

 Elselskaber 
 Forsikringsselskaber 
 Elbil producenter 
 Producenter af ladestandere 
 Specialister i energiudvikling og ledelse 
 Værksteder som kan servicere elbiler 
 Samarbejdspartnere som DSB – Elbildele-
ordning 

 Leje elbil lufthavn 

 Staten 
 Kommuner  
 Virksomhedsejere 
 Miljøaktivister 
 Tankstationer 
 Olieselskaber 

4.1.3.1 Delkonklusion på krav til kundeorienteret udvikling  

Vi har i ovenstående systematiseret CLEVERs kunder, både de primære brugere af 
deres produkter og ydelser; men også de brugere/kunder, der er afledt af CLEVERs salg 
og aktiviteter. Den systematiserede viden om kunder, kan CLEVER fremadrettet bruge 
til opstilling af deres egne succesfaktorer og analyse af deres interne strategifaktorer. 

CLEVER kan også med fordel gøre brug af kundetilfredsheds- og loyalitetsanalyser til at 
forstå, hvad kunderne tillægger af betydning i deres samarbejde. Hvilke fremtidige 
behov har kunden? Hvordan er CLEVERs produkter sammenlignet med konkurrenters? 
Hvad forstår kunden ved kvalitet og service? Dette for at sikre, at CLEVER når at 
reagere på forskelle i deres produkter i forhold til konkurrenters og dermed får 
mulighed for at udvikle deres konkurrenceevne. 
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4.1.4 Livscyklus 

For at CLEVER kan få succes med deres 11vision, om at få mobilitet og miljø til at følges 
ad og dermed skabe sammenhæng i infrastruktur og gode lade løsninger, således at det 
er nemt at køre i elbil, er det vigtigt, at de forstår betydningen af deres produkters 
livscyklus, samt hvordan deres forskellige produkter og service påvirker den fremtidige 
udvikling på indtjening og likviditet. Overordnet er det et spørgsmål om, hvad kan 
produktet elbilen gøre for kunden og hvad opnår kunden? Det er vigtigt, at de kritiske 
succesfaktorer identificeres af CLEVERs ledelse for, at de strategiske mål nås. CLEVER 
kan forsøge at få besvaret, hvor stærke kompetencer de har inden for strategi, ved at 
besvare følgende spørgsmål:  

Hvordan er placeringen af deres produkter i en livscyklus og er placeringen 
hensigtsmæssig i PLC kurven? 

Til at analysere markedet for elbiler har vi derfor valgt at inddrage PLC-kurven.  

12PLC står for ”Product-Life-Cycle” og angiver salget pr. tidsenhed, som en funktion af 
tiden. Afsætningen af produkter antages, at følge en normalfordelt S-kurve over tid. Alle 
produkter er kun på markedet i en begrænset periode, selvom de dækker det samme 
behov. Produkter vil ændre karakteristika under deres levetid. Nogle produkter er kun 
kortvarigt på markedet og andre har en kort introduktionsfase, for derefter at ramme 
massemarkedet i lang tid. 

13Det er vores indtryk, at bilmarkedet er et konservativt marked; hvor det er svært at 
trænge igennem med helt nye teknologiske produkter. Benzin-og dieselbiler er kendt 
teknologi af forbrugerne. De opfylder forbrugerens behov for mobilitet over længere 
afstande. Elbilen er ikke bare en tilføjelse til benzin-og dieselbiler; men er derimod en 
ny platform som forbrugeren skal være indstillet på at tage til sig med de ændringer og 
kompromiser, der vil være med den nye teknologi. Vi vurderer, at der skal et 
paradigmeskift til, for at forbrugeren ændrer bevidsthed, interesse og vaner. Vi kan 
sammenligne skiftet fra benzin-og dieselbiler til elbiler med overgangen fra LP´er til 
CD´er eller med skrivemaskinen til PC´er. Skiftet til elbilen kræver dog også stor 
investering i teknologien og ikke mindst vilje til, at afprøve uprøvet ny teknologi. Ifølge 
14Danmarks statistik er antallet af elbiler i Danmark ved årsskiftet 2012-2013 1274 
stk., mens dieselbilerne er på 620.000 stk. og benzinbilerne udgør 1.616.000 stk. 
Tallene viser, at der er lang vej for elbilen i forhold til at konkurrere med benzin-og 

                                            

11 https://www.CLEVER.dk/om/ 

12 Driftsøkonomi Peter Lynggaard side 363-367 

13 http://www.etrans.dk/index.php?id=49 

14 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR154.pdf 
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dieselbilerne, som allerede befinder sig på massemarkedet og dermed svært for CLEVER 
at sælge deres produkter til elbiler. 

 
Figur 3 Elbilens livscyklus. Kilde: Driftsøkonomi, Peter Lynggard side 365 

Som det ses af ovenstående Figur 3 så er PLC-kurven opdelt i fire faser. Den første fase 
er introduktionsfasen, hvor produktet introduceres til markedet. Vi vurderer ud fra den 
lave bestand af elbiler i 2012- 2013, at elbilen stadig er i denne fase og at 
introduktionsfasen har været længere end forventet. Begge de traditionelle diesel-og 
benzinbiler befinder sig derimod stadig i vækstfasen, idet at den stigende population i 
verden, giver mulighed for øget afsætningsmuligheder af biler. Anskaffelsesprisen vil om 
muligt blive fastholdt på det nuværende niveau eller blive lavere, da forbrugere har 
ønske om lavere priser, mens producenter har krav til større margin. Det sætter pres på 
udvikling af nye innovative biler og større produktionsantal for at holde VE lave, så 
dækningsbidrag kan øges. Spørgsmålet kan stilles om elbilen vil gennemtrænge 
markedet og vokse? 

Samler vi årsager til at elbilen stadig er i introduktionsfasen: 

 Høj introduktionspris/anskaffelsespris (lav serieproduktion) 
 Uprøvet teknologi  
 Begrænset rækkevidde (mest egnet til bykørsel) 
 Infrastruktur, ladestandere og batteriskift er begrænset 

CLEVERs investeringer i infrastruktur og markedsføring i form at ”Test-en-elbil” er 
omfattende i denne introduktionsfase og påvirker deres dækningsbidrag i negativ 
retning. Trods ”Test-en-elbil” projektet, samarbejde med kommuner, private 
virksomheders køb og få pionerer (Early adopters), som vil købe eller lease, er det ikke 
lykkedes at sælge elbilen i stort antal. Pionerer vil købe elbilen uanset anskaffelsespris, 
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idet det for dem er den nye teknologi, der er interessant eller fordi, at de er mere 
bevidste om bæredygtighed og CO2 påvirkninger af miljøet.  

En høj introduktionspris er en fordel i begyndelsen af livscyklus, idet efterspørgslen er 
uelastisk i begyndelsen og priselasticiteten lille. Der er brugt mange penge på 
markedsføring, for at forbrugerne, vil få øje på elbilen og skabe præference for denne 
fremfor benzin-og dieselbiler. Den miljømæssige fordel i form af lavere CO2 er der brugt 
som argument til køb. Dette har som nævnt tiltrukket forbrugere, der tænker mere på 
bæredygtigt miljø end omkostninger til drift og anskaffelse.  

4.1.4.1 Delkonklusion livscyklus 

På baggrund af ovenstående konkluderer vi, at CLEVER fortsat skal investere i bedre 
infrastruktur med bedre ydelser og service til kunderne for at understøtte den nye 
platform, samt at der lægges pres på politisk side for indgreb i prisstrukturen omkring 
anskaffelsesprisen. Dette er nødvendigt; hvis CLEVERs vision skal nås og deres 
muligheder for afsætning øges. 

4.1.5 Regnskabsanalyse 

Vi vil i dette afsnit undersøge CLEVERs finansielle situation ved hjælp af en ekstern 
regnskabsanalyse. 15CLEVER er etableret 25. september 2009 og deres regnskaber 
foreligger kun for perioden 2010-2011, hvorfor disse ligger som forudsætning for 
analysen. 

Grundlaget i opfølgning på CLEVERs økonomiske styring ligger i disse regnskaber, idet 
de er en opsummering af alle de økonomiske konsekvenser, der har været i forhold til 
virksomhedens gennemførte aktiviteter. Vi antager, at disse giver et retvisende billede af 
deres økonomiske situation.  

CLEVERs regnskaber kan bruges til at få kendskab til de muligheder virksomheden har 
for at skaffe kapital samt viden om, hvordan de allokerer deres ressourcer. Regnskabet 
har stor interesse for CLEVERs interessenter, såsom virksomhedsledere, leverandører, 
kunder og investorer. Ledelsens beretninger fortæller om virksomhedens fremtidige 
forventninger til indtjening og vækst. Både i 2010 og 2011 nævnes, at årene har været 
præget af store aktiviteter i forhold til at få elbiler og ladestandere i drift på det danske 
marked. I 2010 var fokus på at skabe en attraktiv infrastrukturløsning i samarbejde 
med de største bilmærker i Danmark. Elbilforsøget ”Test en elbil” blev etableret i 30 
kommuner, hvor 2400 testfamilier i 24 måneder fik mulighed for at afprøve en elbil med 
intelligent opladning, i forsøg på skabe hurtigere vækst. I 2011 indgik CLEVER aftaler 
med virksomheder og kommuner omkring udvidet samarbejde. Blandt andet kan 
nævnes udrulning af bedre infrastruktur med Siemens, opsætning af ladestandere ved 
Føtex butikker. Fælles målsætning blev formuleret i samarbejde med de største 

                                            

15 Regnskab CLEVER 2010 & 2011 samt oplysninger på NN markedsdata.  
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bilproducenter og leasingselskaber for at sikre let, sikker og miljøvenlige opladning af 
elbiler. 21 kommuner havde i 2011 sagt ja til, at 200 elbiler kunne køre hos dem i 
elbilforsøget.  

Tallene i regnskabet kan være svære at gennemskue, hvorfor der i regnskabsanalysen 
med fordel kan udregnes en række nøgletal ud fra poster i virksomhedens 
resultatopgørelse og balance. Nøgletallene fortæller mere om CLEVER´s historiske 
udvikling, økonomiske struktur, sammenhænge samt om den indtjening der har været. 
Disse nøgletal kan med fordel sammenlignes med andre virksomheders nøgletal i 
branchen. Vi vælger at sammenligne et par nøgletal med Better Place, den anden store 
udbyder af elbiler og lade muligheder. 

Vi er interesseret i at se på CLEVERs, rentabilitet, dvs. deres evne til at forrente den 
investerede kapital, indtjeningsevnen som fortæller om, hvor gode de er til at skabe 
overskud af deres omsætning, samt soliditeten som siger noget om den finansielle risiko 
i forhold til deres evne til at klare tab. Til dette vil vi benytte DuPont-pyramiden som et 
redskab til at få et systematisk overblik over hovedårsagerne til udviklingen i CLEVERs 
finansielle situation. 

Vi vælger at se på følgende nøgletal: 

Rentabilitet og Indtjeningsevne: 

 Afkastningsgraden 
 Aktivernes omsætningshastighed 
 Egenkapitalens forrentning 
 Overskudsgrad 

Finansiel risiko: 

 Soliditet 
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Ser vi på sammenhængen i nedenstående DuPont-pyramide, Figur 4 ser vi, at 
afkastningsgraden kan beregnes ved at gange omsætningsgraden med aktivernes 
omsætningshastighed. Ændring i afkastningsgrad kan altså skyldes ændringer i enten 
OG eller AOH. 

  
Figur 4: DuPont-pyramiden med tal for CLEVER A/S: Kilde: Økonomistyring og budgettering, 
Jens Ocksen Jensen side 134 

4.1.5.1 Afkastningsgraden 

Afkastningsgraden i procent er det overordnede nøgletal for rentabiliteten ved 
økonomisk vurdering af CLEVER. Den fortæller om, hvor god virksomheden har været 
til at forrente den investerede kapital, uanset om denne kapital er finansieret ved 
egenkapital eller fremmedkapital. 

Afkastningsgraden beregnes ved formlen: 

 =  ø   × 100 

CLEVERs negative niveau i afkastningsgrad udviklede sig til et endnu større negativt 
niveau i 2011, idet afkastningsgraden steg fra -44 % i 2010 til hele -110 % i 2011. Den 
belyser, at CLEVER er en ret dårlig virksomhed at investere i, da de ikke har evnet, at 
forrente den samlede kapital til et positivt resultat. Afkastningsgraden bør ligge over 
markedsrenten for at investorer får en bedre forrentning af deres kapital. 
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Sammenlignes CLEVERs afkastningsgrad med 16Better Places afkastningsgrad i 2010 
på -38 % og i 2011 på – 30 % ser vi, at denne virksomhed havde en lille forbedring i 
deres afkastningsgrad, hvor CLEVERs afkastningsgrad faldt med hele 150 %. 

4.1.5.2 Overskudsgraden 

Overskudsgraden viser, hvor stor en del af omsætningen, der bliver fortjeneste og 
dermed kan bidrage til virksomhedens årsresultat. Den beskriver indtjeningsevnen. 

Overskudsgraden bør som udgangspunkt være så stor som mulig, men skal 
understøttes af andre nøgletal bl.a. afkastningsgraden. 

Formlen til beregning af overskudsgraden: 

 =  ø  æ × 100 

Overskudsgraden var i begge år positiv og bidrog dermed til resultatet. Fra 2010 til 
2011 falder den med 56 % og er i 2011 kun 3,26 %. Det viser en langt mindre effektiv 
styring af CLEVERs omkostninger i forhold til deres indtægter. CLEVERs store 
investering i projektet ”Test-en-elbil” har forhøjet deres samlede omkostninger og 
projektet udgør mere end 50 % af CLEVERs underskud i 2011.  

4.1.5.3 Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed fortæller om forholdet mellem omsætning og aktiver 
eller med andre ord forholdet mellem aktivitet og ressourcer, der er brugt til at skabe 
aktiviteten. 

Formlen til beregning af aktivernes omsætningshastighed: 

 æ ℎ ℎ  = æ  × 100 

Aktivernes omsætningshastighed var i begge år negativ. I 2010 blev der skabt en 
negativ omsætning på -7,28 kroner for, hver gang der er investeret én krone i aktiver. I 
2011 er aktivernes omsætningshastighed faldet til -33,60 kr. Udviklingen fra 2010 til 
2011 viser en langt mindre effektiv kapitaltilpasning, som ikke er tilpasset niveauet i 
omsætningen. CLEVERs investering i ”Test-en-elbil” påvirker ligeledes aktivernes 

omsætningshastighed. 

                                            

16 Better Place Danmark A/S regnskab – NN markedsdata 
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4.1.5.4 Egenkapitalens forrentning 

Egenkapitalens forrentning viser den samlede forrentning af virksomhedens 
egenkapital, et tal som virksomhedens ejere vil være interesseret i at kende, for at 
kunne sammenligne med alternative investeringer. 

Formlen til beregning egenkapitalens forrentning: 

  =    × 100 

CLEVERs egenkapitals forrentning var i 2010 -60,52 % og i 2011 -175,30 %. 
Udviklingen viser, at CLEVER har måttet bruge, en stor del deres egenkapital på at 
kompensere for de manglende indtægter og stigende omkostninger. Dermed bliver 
forrentningen negativ. 

4.1.5.5 Soliditetsgraden 

Soliditetsgraden angiver, hvor solid virksomheden er, og viser dens evne til at bære tab.  

Formlen til beregning af soliditetsgraden: 

 =    × 100 

Soliditetsgraden for CLEVER er i 2010 89,19 % og i 2011 62,47 %, et fald på 30 %. En 
soliditetsgrad mellem 30-50 % er retvisende for en virksomhed i vækst. Det store fald 
skyldes den mindre egenkapital i 2011. Sammenligner vi soliditetsgraden med Better 
Places som i 2011 er 76 % og i 2010 92 % er denne noget bedre end CLEVERs 
soliditetsgrad. Deres vækst er altså større end CLEVERs, som vi dog må konkludere i 
2011 stadig ligger på et fornuftigt niveau. 

4.1.5.6 Konklusion på regnskabsanalysen 

CLEVER har valgt ikke at offentliggøre deres omsætning i begge regnskaber. Dette kan 
de gøre, da de ifølge regnskabet tilhører regnskabsklasse C. 17Tilhører en virksomhed 
regnskabsklasse B eller C, er det muligt at skjule omsætningen og blot vise 
bruttofortjeneste, hvor direkte omkostninger er trukket fra omsætningen. Det er en 
måde at skjule den reelle omsætning. En virksomhed bestemmer ligeledes selv om de 
oplyser nøgletal i regnskabet. I CLEVERs tilfælde findes de ikke direkte i regnskabet, 
men afkastningsgrad og soliditetsgrad oplyses på navne og numre til deres 
interessenter. 

                                            

17 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=136726 
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Den meget store negative afkastningsgrad i 2011 viser, at CLEVER er dårligere til at 
generere overskud fra den indskudte kapital. Egenkapitalens forrentning er endnu 
lavere med et niveau på -60,53 % i 2010 og hele -175 % i 2011. Den indskudte kapital 
forrentes altså langt dårligere i 2011 og da egenkapitalens forrentning er mindre end 
afkastningsgraden, så taber virksomheden på den indskudte fremmedkapital. Havde 
egenkapitalens forrentning været større end afkastningsgraden, så fik CLEVER mere ud 
af deres fremmedkapital end det som de skal give for at låne fremmedkapitalen. 

Nøgletallene for rentabilitet viser, at det umiddelbart ikke er CLEVERs indtjeningsevne 
som skaber det dårlige resultat, men derimod tilpasning af kapital. Det konkluderer vi 
ud fra faldet i aktivernes omsætningshastighed i DuPont-pyramiden, da det er disse 
som ændres markant til det værre. 

Sammenligner vi CLEVER med den anden store udbyder Better Place A/S, så er det 
kendetegnende også for dette regnskab, at omsætning skjules, samt at regnskabet for 
2012 ikke er offentliggjort. Soliditetsgraden viser, at deres vækst er større end CLEVERs 
og de er altså bedre til at forrente deres samlede kapital.  

CLEVER er stadig i opstartsfasen og har grundet manglende salg ikke genereret et 
overskud. CLEVERs aktionærer tror dog stadig på virksomheden og vil i foråret 2012 
indskyde minimum 40 mio. i kapital til investering og understøtning af drift. Bag 
CLEVER står fem af de største energiselskaber i Danmark og det vurderer vi styrker 
udbredelsen af elbilen. 

I ledelsesberetningen vurderer CLEVER deres resultat i 2011 som tilfredsstillende og 
nævner, at de følger de planlagte økonomiske planer for fremtiden.  

4.1.6 Ansoffs vækstmatrix -Henrik 

Det har ikke været muligt at finde noget information om CLEVERs vækststrategi. Vi har 
derfor taget udgangspunkt i det i undervisningen gennemgået pensum, best practice og 
vores egne erhvervserfaringer. 

Ud fra vor egen erhvervserfaring ved vi, at tre benyttede vækst muligheder er: 
effektivisering, virksomhedsopkøb og organisk vækst. Den bedste måde, CLEVER kan 
vækste på, er gennem organisk vækst. Markedet står nærmest stille, det drejer sig om 
at få de potentielle kunder til at købe. 

Ansoffs vækstmatrix er netop beregnet på organisk vækst18. Ved organisk vækst forstås, 
at virksomheden ønsker at vækste med udgangspunkt i nuværende produkter og 
markeder og at denne vækst skal komme indefra. 

  

                                            

18 Lægaard og Vest, 2013 
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I Tabel 2 ses de fire mulige kombinationer som Ansoff opstillede. 
 Nuværende produkter Nye produkter 
Nuværende 
markeder 
 

Markedspenetrering 
 Øget salg til nuværende kunder 
 Større markedsandele 
 Flere forbrugere fra målgruppen 
vælger produktet

Produktudvikling 
 Produktforbedringer og 
udvikling af nyere generationer 
af produkterne 

Nye 
markeder 
 

Markedsudvikling 
 Salg til nye kundegrupper 
(segmenter) 

 Geografisk spredning 
 

Relateret diversifikation 
 Udvikling af nye produkter til 
helt nye kundegrupper 

 Opkøb af virksomhed i en 
anden branche 

Tabel 2 Ansoffs vækstmatrix. Kilde: Lægaard og Vest, 2013 

4.1.6.1 Markedspenetrering 

CLEVER tilbyder forskellige mobilitets-pakker, for at gøre det så attraktivt for køberen 
som muligt, for derved at øge deres salg. Desuden også fuld service, support, 
vedligeholdelse og rengøring. Ved at tilbyde disse forskellige mobilitets-pakker kan 
CLEVER kompensere for den forholdsvis høje pris på elbilen. 

Markedspenetrering er klart et område, hvor CLEVER kan vækste. 

4.1.6.2 Produktudvikling 

Også her er der store muligheder. Teknologien indenfor elbil udvikler sig i dag med 
forrygende fart. Det er vigtigt, at CLEVER holder sig orienteret og deltager i den 
teknologiske udvikling for hele tiden at være med i front og derved øge salget. 

4.1.6.3 Markedsudvikling 

I øjeblikket dækker CLEVER hele Danmark og alle potentielle kundegrupper. Hvis 
CLEVER skal vækste her, skal de udenfor Danmarks grænser. Her er konkurrencen 
mindst lige så hård og der er flere udbydere. 

4.1.6.4 Relateret diversifikation 

At gå ud på nye markeder med nye produkter vil i øjeblikket være for risikabelt. 
Primært fordi CLEVER ikke har den nødvendige kapital og at nye markeder er udenfor 
Danmarks grænser. 

4.2 Opsamling af eksterne og interne analyser i SWOT - Tina 

Vi har i det ovenstående identificeret forhold omkring virksomheden CLEVERs ydre 
rammer i forhold til marked, branche, konkurrence, leverandører og kunder. I 
regnskabsanalysen er de interne økonomiske forhold gennemgået ved hjælp af nøgletal. 
Vi vil i det følgende bruge ledelsesværktøjet SWOT modellen, til at samle op på de 
vigtigste identificerede strategiforhold vi har klarlagt i forbindelse med 



Hvor er nøglen til elbil salget? 
 

Afgangsprojekt HD 1. del Page 24 Tina Nørholm og Henrik Akto 

strategiprocessen. Vi ønsker at få overblik over CLEVERs stærke og svage sider samt de 
trusler og muligheder de står foran. Modellen kan beskrive CLEVERs ledelsesmæssige 
og konkurrencemæssige situation. 

Intern situation 
Styrker (Strengths) Svagheder (Weaknesses) 

 Mobilitetspakker samt 
pakkeløsninger i form af service, 
support, vedligeholdelse og 
rengøring af elbil  

 Stærke investorer bag CLEVER, 
fra de største energiselskaber, 
som står bag gennemførelse af 
strategiske beslutninger 

 Løsning som rammer alle 
bilmærker 

 Webshop  
 Største landsdækkende 
ladenetværk af hurtig-
ladestationer 

 Godtgørelse til kunder på 1 krone 
pr. kWh forbrugt til opladning 

 CLEVERs smartphone app

 Hård konkurrence på det 
danske marked 

 CLEVERs aktiviteter er i høj 
grad centreret omkring det 
danske marked 

 Manglende tilpasning af kapital, 
for høje omkostninger 

Ekstern situation 
Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats) 

 Udledning af CO2 fra diesel og 
benzinbiler beskattes højere 

 Urbanisering af befolkningen og 
dermed øget efterspørgsel i byer 
(mindre krav til rækkevidde) 

 Pendlerløsning 
 Kommuners klimastrategi om 
mindre støj og forurening i byer 
inden 2015  

 Leje/leasing af elbiler  
 Øget opladningsmuligheder, 
offentlige steder. 

 19”Test-en-elbil” projekt 
fortsættes. 67 % af test piloter 
overvejer køb. Kun 9 % af resten 
af befolkningen overvejer køb 

 Events 

 Genindførsel af afgift på elbiler 
 Konkurrenter i form af Better 
Place og Clean Charge  

 Lavkonjunktur og finanskrisen 
 Renten stiger for finansiering 
 Ændring i indkomstforhold hos 
forbrugeren samt højere 
arbejdsløshed  

 Pris på batterier 
 Udviklingen af teknologien gør 
at elbilen forældes før den har 
ramt massemarked 

 Gensalgsværdi af elbil 
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4.3 Strategisk udfaldsrum - Henrik 

Det strategiske udfaldsrum benyttes her til at finde de fællesnævnere, som optræder i 
flere af vores analyser. 

For CLEVER ser vi følgende: 

 Politisk vilje 
 Afgiftspolitik 
 Miljøpolitik 
 Pris 
 Investering 
 Finansiering af en elbil 
 Service 

Vi har valgt at gå videre med pris, investering og finansiering i denne rapport 

4.4 Pris 

4.4.1 Betydning af pris og afgifter på forbrugeradfærd - Tina 

Vores analyse har vist, at der er et marked for elbilen samt løsninger og tilvalg i 
forbindelse med denne, når forbrugeren har et behov for mobilitet. Vi har beskrevet, at 
elbilen har potentiale og anvendelsesmuligheder for andre segmenter end 
privatforbrugerne og har listet disse op i SWOT modellen og interessentmodellen. 
Hvordan påvirker CLEVER så afsætningen? Vi har en formodning om, at den høje 
indkøbspris er en stor begrænsning for større afsætning. 21I forsøget ”Test-en-elbil”, 
hvor 1404 familier deltog, udtalte testkørerne efterfølgende, at de ikke tager ud og køber 
en elbil på grund af: 

 Pris 85 % 
 Rækkevidde 78 % 
 Infrastruktur 45 % 

Pris er altså den største årsag til, at forbrugerne ikke investerer i elbilen. 

Benzinbiler og dieselbiler opfylder det samme behov for mobilitet og er billigere i 
indkøbspris, hvilket ikke er positivt i konkurrenceøjemed for elbilen. Vi vurderer, at en 
eventuel afgiftsindførelse i 2015 vil påvirke elbilsalget i negativ retning. Anderledes vil 
en beskatning af udledning af CO2 på biler der kører på fossile brændstoffer muligvis 
fremme afsætningen af elbiler. 

                                            

21 https://www.clever.dk/media/47171/20130313_midtvejs_seminar_endelig_web.pdf 
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Historisk set har regeringen brugt afgifter til at skaffe provenu til statskassen; men i 
dag bruges afgifter ligeledes til at regulere forbrugeradfærd i forhold til sundhed 
(sukkerafgift/fedtafgift) og bæredygtighed i samfundet, eksempelvis i form af ønske om 
at reducere CO2 udledning og opfylde de globale mål for reducering af CO2. 

22Nedenstående Figur 5 viser, hvor meget CO2 udledningen vil være i 2020 ved 
fastholdelse af konventionelle biler som diesel og benzin og såfremt at bilmarkedet vil 
bestå af henholdsvis 10 % og 100 % elbiler. 

 
Figur 5 Samlede danske CO2 emissioner for personbiler ved forskellige andele elbiler i 2020. 

Kilde: Energistyrelsen23  

For at belyse en afgiftspåvirkning på afsætningen af henholdsvis biler, der kører på 
fossile brændstoffer og elbiler, vil vi inddrage teori fra mikroøkonomien.  

Markedet har en form for fordelingsmekanisme i samfundet på baggrund af 
forbrugerønsker og teknologiske muligheder, og frembringer et produktionsresultat 
såvel som en fordeling af dette mellem forbrugerne. Som udgangspunkt fungerer det 
uden eksternaliteter. Fordelingsmekanismen kan påvirkes igennem politiske bestemte 
afgifter som således er medvirkende til at forskyde udbuds- og 
efterspørgselsfunktionerne i markedet. Afgifter påvirker forbruger adfærden, så det er 
vigtigt, at der igennem finanspolitik forsøges at påvirke efterspørgslen ved at beskatte 
netop i forhold til den ønskede forbruger adfærd.  

Eksternaliteter i forhold til biler: CO2 og andre partikler, støj og infrastruktur. 

                                            

22 
http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2010/El_og_hybridbiler_samspil_med_elsysteme
t.pdf 

23 I figuren er der regnet med gennemsnit. Det vil ifølge Energistyrelsens seneste basisfremskrivning sige 337 g 
CO2 pr. produceret kWh. Til sammenligning vil CO2-emissionerne i yderpunkterne være 0 g CO2 pr. kWh for ren 
vindproduceret el, mens tallet for marginal kondensproduktion vil være 784 g CO2 pr. kWh. 
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Disse eksternaliteter er som nævnt forhold som har betydning for fordelingsmekanismer 
i samfundet. Eksternaliteter er en omkostning eller gevinst som der ikke er taget højde 
for i markedsprisen. Udledning af CO2 er en negativ eksternalitet. Da denne udledning i 
forbindelse med kørsel i biler, som er drevet af fossile brændstoffer er høj, 
sammenlignet med elbilens udledning, kan regeringen beslutte, at forbrugeren skal 
betale for de ødelæggelser af miljøet deres udledning af CO2 skaber. Dette skal enten 
kalkuleres i prisen på fossile brændstoffer eller i form af afgift på biler drevet på fossile 
brændstoffer. 

Vi vurderer, at efterspørgselselasticiteten for biler er elastisk, da prisen har stor 
betydning for forbrugeren, der er mange substitutter og godet er et luksus. Det ses i 
nedenstående Figur 6, at efterspørgselskurven falder fra venstre mod højre, jo højre 
pris, jo mindre efterspørgsel. Efterspørgselskurven bygger på alt andet lige princippet. 
Dvs. kun prisen på elbilen antages at have alternative værdier. Ændres forudsætninger 
som indkomst hos forbrugerne ændres beliggenheden i koordinatsystemet.  

Stiger prisen på elbiler eksempelvis, kan priser på biler, der kører på fossile 
brændstoffer falde. Det skyldes, at bilproducenterne i stedet vil producere det gode som 
er steget i pris og dermed få mere margin. Udbudskurven vil i så fald forskydes opad. 
Giver regeringen tilskud til køb af elbiler, vil bilproducenter dermed kunne forlange en 
højere pris per produceret enhed. Dette kan måske tilskynde de traditionelle 
bilproducenter til at flytte produktionen til elbiler fremfor benzinbiler og dieselbiler. 

Nedenstående Figur 6 viser virkningen af en afgift på et elastisk produkt som elbilen og 
konventionelle biler. Det ses, at der er relativ stor virkning på mængden ved lille pris 
stigning.  

 
Figur 6 Virkning på udbud af en afgift t på elastisk produkt elbilen og konventionel bil. Kilde: 

Mikroøkonomi 

Ved indførelse af en afgift t på CO2 udledning fra biler, der kører på fossile brændstoffer, 
forskydes udbudskurven opad med afgiften t.; men samtidig falder mængden af solgte 
biler forholdsvis meget ved en stigning i prisen. Prisen Pt stiger kun lidt i forhold til P. 
Det betyder, at køberen af bilen kun vil betale en lille del af afgiften og at afgiften i 
stedet væltes over på producenten og dermed reduceres producentoverskuddet. En 
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konsekvens af en lav pris Pv og en mindre mængde biler der afsættes. Det offentlige 
opnår dermed en reduktion i salget af biler, der kører på fossile brændstoffer, men 
samtidig har det en negativ effekt på bruttonationalproduktet (BNP). Dog positive 
effekter i afledt form på færre omkostninger til forebyggelse af miljøpåvirkninger. 

En afgift på biler medfører desuden et samfundsmæssigt effektivitetstab kaldet 
dødvægtstabet. Afgifter kan dog også være med til at øge den samfundsmæssige 
effektivitet, hvis der er tale om negativ eksternalitet på markedet. En eksternalitet 
opstår netop når en producents adfærd påvirker andres nytte. Udledning af CO2 er som 
tidligere nævnt en negativ eksternalitet, idet CO2 skader miljøet og dermed den 
sundhedsmæssige tilstand. Den negative eksternalitet er ikke en omkostning, som tages 
hensyn til i prisdannelsen. Fra samfundets side ønsker man at bevare virksomheden 
der producerer; men samtidig ønsker man at regulere det output virksomheden har, ved 
at indføre en afgift. Virkningen af en negativ eksternalitet ses af nedenstående Figur 7. 

 
Figur 7 Virkning af afgift i forbindelse med negativ eksternalitet CO2. Kilde: Mikroøkonomi 

4.4.2 Prisoptimering - Henrik 

Prisen på en elbil har stor betydning for den private forbrugers valg af bil.  

Som nævnt under metodevalg vil vi arbejde ud fra gevinstmaksimeringsprincippet. 

4.4.2.1 Grænsemetoden 

Grænsemetoden bygger på den betragtning at: 

grænseomsætningen ≥ grænseomkostningen 
 

groms ≥ gromk 

Begge størrelser beregnes pr. stk. Groms er det beløb, som omsætningen stiger med ved 
mersalg af et stk., mens gromk angiver det beløb, som omkostningen så tilsvarende 
stiger. Dette betyder, at så længe meromsætningen er større end meromkostningen, kan 
det betale sig at øge omsætningen. Når groms er faldet til samme niveau som gromk, 
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har vi nået den optimale sammensætning mellem pris og mængde (afsætning). Denne 
sammensætning vil give maksimal gevinst. 

4.4.2.2 Prisdifferentiering 

Prisdifferentiering på to markeder er, når en virksomhed sælger det samme produkt på 
to eller flere forskellige markeder. I dette tilfælde, hvor der er tale om ens produkter på 
begge markeder, er der tale om egentlig prisdifferentiering24. Modsat hvis der bare er 
lidt forskel, er der tale om uegentlig prisdifferentiering25. 

Målet er at opnå en større samlet gevinst, end hvis virksomheden solgte produktet til 
samme pris til alle. 

En væsentlig grund til at have en prisdifferentiering mellem to markeder er for at opnå 
et højere dækningsbidrag, end hvis der kun afsættes på et marked. Dette sker bl.a. ved, 
at prisen på det ene marked typisk stige, da der nu er et mindre antal varer, som 
udbydes på dette marked. 

For at prisdifferentiering kan lade sig gøre, er der tre forhold, som skal være opfyldt: 

a) der skal være forskellig priselasticitet 
b) konkurrenterne skal føre en prispolitik, der gør det muligt 
c) de to markeder skal være adskilte 

Ad punkt a. Det private og det offentlige marked har forskellige afsætningsfunktioner26 
og har derfor forskellige priselasticitet27 

Ad punkt b. Denne forudsætning har vi ingen mulighed for at undersøge, men den 
forudsættes at være opfyldt. 

Ad punkt c. De to markeder er afskilte, da det ikke er muligt at handle imellem de to 
markeder. 

                                            

24 Peter Lynggaard, Driftsøkonomi, side 341 

25 Peter Lynggaard, Driftsøkonomi, side 341 

26 Fremgår af afsnit 4.4.3 Prisdifferentiering  

27 Se afsnit 0  

 

Priselasticitet 
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Betingelsen for optima findes, hvor groms og gromk er lig hinanden. Ved salg på flere 
markeder gælder yderligere to betingelser: 

d) fordelingsbetingelsen: groms på begge markeder skal være ens 
e) volumenbetingelsen: Den summerede groms skal være lig gromk 

Vi vil beregne den optimale mængde og pris matematisk og vise sammenhængen 
grafisk. 

Grafisk kan den optimale mængde og pris findes ved at indtegne afsætningsfunktionen, 
groms og gromk i et koordinatsystem og derefter aflæse skæringen mellem groms og 
gromk. I denne skæring kan den optimale mængde aflæses på x-aksen. Der hvor den 
optimale mængde skærer afsætningsfunktionen, kan den optimale pris aflæses på y-
aksen. 

4.4.3 Prisdifferentiering ved salg på to markeder 

Gromk dvs. indkøbspris og de omkostninger som direkte kan relateres til varen 
bestemmes af funktionen28: 

(1) gromk = 1,3m + 125.000 

4.4.3.1 Optimal mængde og pris ved salg alene på det private marked 

Til bestemmelse af optimal pris og mængde for det private marked anvendes følgende 
prisfunktioner, hvor afsætningen p er bestemt som29: 

(2) = −5 + 220.000 

Da groms har den dobbelte hældning30 bliver funktionen for groms: 

(3) = −10 + 220.000 
  

                                            

28 Vores vurdering 

29 Vores vurdering 

30 Peter Lynggaard, Driftsøkonomi, side 298 
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Nedenstående er vist den matematiske beregning for optimal mængde og pris ved salg 
på det private marked31. 
 
(4) 1,3m + 125.000 = −10 + 220.000 

(5) 1,3m + 10 = 220.000 − 125.000 

(6) 11,3 = 95.000 

(7) = .  

(8) = −5 × 8.407 + 220.000 

(9) = .  

For at beregne m skal skæringen 
mellem gromk og groms beregnes ved 
at sætte dem lig hinanden 
gromk (1) = groms (3). 
 
m findes ved at isolere m til venstre 
for lighedstegnet i ligning (5). 
 
Ligningen for optimal mængde m 
fremgår af ligningen (7). 
m indsættes i afsætningsfunktionen 
(2) og prisen beregnes i (9) 

 

Optimum for det private marked: 
 Mængde: 8.407 stk. 
 Pris: kr. 177.965 

For at kunne beregne dækningsbidraget, er det nødvendigt at kende den variable 
gennemsnitsomkostning32 (VG). VG kan beregnes som: 

(10) =  

gromkmin = skæringen med Y-aksen = 125.000 

gromkmaks = skæringen mellem gromk og afsætningen. Denne værdi findes ved at 
indsætte m 8.407 i grænseomsætningsfunktionen (3) eller i gromk (1) funktionen 

(11) = −10 × 8.407 + 220.000 

(12) = 135.930 

gromkmaks svarer også til prisen, hvor gromk og gromsPrivat skærer hinanden. 
 

  

                                            

31 Se Figur 8 for grafisk visning af nedestående beregninger 

32 Peter Lynggaard, Driftsøkonomi, side 144 
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4.4.3.2 Optimal mængde og pris ved samlet salg på både de private og det 
offentlige/virksomheds markedet 

Til bestemmelse af optimal pris og mængde for det offentlige/virksomhedsmarkedet 
(fremover kaldet offentlig) anvendes følgende prisfunktioner, hvor afsætningen p er 
bestemt som33: 

(13) = −3,5 + 245000 

Da groms har den dobbelte hældning bliver funktionen for groms: 

(14) = −7 + 245.000 

Nedenstående metodik er vist i Figur 9. Som det fremgik tidligere i ligning (1) er gromk 
stigende og ikke vandret. Derfor kan vi ikke optimere ved umiddelbart at lægge mængde 
og pris sammen på begge markeder. Vi bliver nødt til at beregne den samlede mængde 
m og groms (∑groms). Herved bliver e) volumenbetingelsen opfyldt. Skæringen mellem 
∑groms og gromk, fremover benævnt som gromk’, overføres vandret til henholdsvis det 
private og det offentlige marked. Herefter kan beregningen af mængde og pris på de to 
markeder foretages. Herved bliver d) fordelingsbetingelsen opfyldt. 

For at kunne beregne den optimale mængde og pris ved et samlet salg på begge 
markeder, er det nødvendigt først, at beregne den samlede sum af m og der ud fra finde 
den summerede groms funktion (∑groms). 

I summerings Figur 9C er ∑groms34 indtegnet. ∑groms har et knæk ved 3.966 stk. Dette 
fremkommer, da det kun muligt at sælge til det offentlige marked i området 0 til 3.966 
stk. Først derefter kan den summerede groms følges. 

Der hvor gromk skærer ∑groms er den optimal mængde, den vandrette gromk’ ved 
17.413 føres nu tilbage mod venstre gennem Figur 9B og Figur 9A, Der hvor gromk’ 
skærer henholdsvis og gromsPrivat og gromsOffentlig, kan optimal mængde og pris 
beregnes, se Figur 9. 

  

                                            

33 Vores vurdering 

34 Beregning af ∑groms foretages senere.  
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Vi vil først udføre de matematiske beregninger og derefter vise det grafisk i Figur 9. 
 
(15) = −10 + 220.000 
 
(16) 10 = 220.000 −  
 
(17) = . −  

(18) = 22.000 −  

 

(19) Σ = +  

(20) Σ = 22.000 − + 35.000 −  

(21) Σ = 22.000 + 35.000 − −  

(22) Σ = 57.000 − ∑  

(23) ∑ = − + 77.000 

(24) ∑ = − + × 57.000 

(25) ∑ = − + .  

Vi skal lægge +  sammen 
for at beregne ∑groms. Da  ikke 
er kendt kan  findes ved at 
omskrive groms (15) og   (18) 
 +  (19) summeres og 
omskrives til udtrykket ∑groms (25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktion (25) bruges til at definer 
den summerede groms fra 3.556 stk. 
til 20.125 stk. Stykket fra 0 til 3.556 
stk. stammer fra gromsPriv. 
∑groms er indtegnet i Figur 9C35 

 

 
Figur 9 Grafisk visning af optimering ved prisdifferentiering mellem to markeder. 

  

                                            

3535 Se bilag 1 for beregning 
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Optima er hvor gromk’36 skærer gromsPrivat og gromsOffentlig 

 

Optima for Privat Optima for Offentlig 
(31) = ′ 

(32) −10 + 220.000 = 151.833 

(33) −10 = 151.833 − 220.000 

(34) = .  

 

(35) = −5 + 220.000 

(36) = −5 × 6.817 + 220.000 

(37) = −72.625 + 220.000 

(38) = .  

(40) = ′ 
(41) −7 + 245.000 = 151.833 

(42) −7 = 151.833 − 245.000 

(43) = .  

 

(44) = −3,5 + 245.000 

(45) = −3,5 × 13.310 + 245.000 

(46) = −46.585 + 245.000 

(47) = .  

Optimum for Privat er 6.817 stk. ved en pris på kr. 185.915. 

Optimum for Offentlig er 13.310 stk. ved en pris på kr. 198.415  

Det totale dækningsbidrag for begge markeder kan nu beregnes: 
Oms. Privat: 6.817 × 185.915 Kr. 1.267.382.555 
Oms. Offentlig: 13.310 × 198.415 Kr. 2.640.903.650 
Samlet oms.:  Kr. 3.908.286.205 

VG: 20.127 × 125.000 + 135.9302  Kr. 2.625.869.055 

Total DB:  Kr.1.282.417.150 

 
  

                                            

36 Se bilag 2 for beregning 
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4.4.4 Priselasticitet 

Ved priselasticitet forstås sammenhængen mellem pris og efterspørgsel. Denne 
sammenhæng kan beregnes efter denne formel37: 

(48) = =  

hvor p er lig prisen og b er lig skæringen med y-aksen. Ved at indsætte henholdsvis 
optima pris for Privat og Offentlig og tilhørende skæringer med y-aksen, kan vi beregne 
priselasticiteten. 

Priselasticitet for Privat Priselasticitet for Offentlig 

(51) =  

(52) = .. .  

(53) = − ,  

(55) =  

(56) = .. .  

(57) = − ,  

Priselasticiteten for Privat er -5,5 

Priselasticiteten for Offentlig er -4,3 

Priselasticiteten er i begge tilfælde elastisk. 

Det fremgår heraf, at der er forskellig priselasticitet på de to markeder. Betingelse a) er 
opfyldt. 

4.4.5 Investering - Tina 

CLEVER har taget en strategisk beslutning om, at køre videre med ”Test-en-elbil” 
projektet og virksomheden har i den forbindelse brug for at købe en række elbiler. Det 
drejer sig om 10 elbiler af Nissan Leaf modellen.  

Testkørerne hos CLEVER får stillet en elbil til rådighed i 3 måneder. Samtidig bliver 
familierne udstyret med en intelligent ladeboks. Denne ladeboks gør det muligt, at 
tidsindstille testkørerens opladning af elbilen til den tid på døgnet; hvor el er grønnest. 

Vi forudsætter, at CLEVER ikke har fradrag for momsen ved købet af elbiler, da vi ikke 
betragter ”Test-en-elbil” projektet som et projekt, hvor testpiloten betaler for at være 
med, elbilen udlejes ikke til testpiloten.  

Vi vil nu vurdere om investeringen af de 10 ”Test-en-elbiler” kan betale sig for CLEVER 
og hvordan investeringen bedst finansieres, ved at købe eller lease.  

                                            

37 Peter Lynggaard, Driftsøkonomi, side 243 
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Til en investering hører en række sammenhørende udbetalinger og indbetalinger. 
Investeringen af elbilerne begynder med en eller flere udbetalinger, der først senere 
betyder at CLEVER får nettoindbetalinger fra investeringen eller udbytte af denne. Da 
der er forskel i tid mellem udbetalinger og indbetalinger er det nødvendigt, at 
rentesregning inddrages når konsekvensen af investering af de 10 testbiler skal 
beregnes. CLEVER er interesseret i at vide, hvad udbyttet er over tid. 

I investeringsteoriens fundamentalprincip 138 tages forbehold for dette idet:  

”En investering er fordelagtig, hvis nutidsværdien af samtlige dens betalinger er større 
end eller lig med nul” 

Alle betalinger i investeringen af ”Test-en-bilerne” skal opgøres på det samme tidspunkt, 
hvilket betyder, at beløbene skal føres tilbage til i dag eller til 0. 

Om en investering er rentabel kan bestemmes ud fra nedenstående fire metoder: 

 Kapitalværdimetoden / nutidsværdi 
 Annuitetsmetoden 
 Den interne rentefods metode 
 Payback metoden  

De mest anvendte metoder til at bestemme om en investering er fordelagtig er 
henholdsvis kapitalværdimetoden og annuitetsmetoden. Vi vælger at bruge 
kapitalværdimetoden. 

4.4.5.1  Kapitalværdimetoden 

Ved at finde investeringens kapitalværdi, K0 som er nutidsværdien af indbetalingerne 
fratrukket nutidsværdien af udbetalingerne, kan vi vurdere om investeringen af ”Test-
en-elbilerne” er fordelagtig.  

Er kapitalværdien positiv, altså at K0 > 0 er investeringen fordelagtig. 
Fundamentalprincip 1 anvendes dermed direkte således at: 

NB (1 + i) ≥ 0 

Forudsætningen for, at vi kan anvende kapitalværdimetoden er, at CLEVER har fastlagt 
den kalkulationsrente, som er minimums krav til investeringsforslaget. Inden for 
investeringsperioden er betalingsstrømmene kendt. 

Der er følgende krav til kalkulationsrenten: 

                                            

38 Peter Lynggaard, Investering og finansiering¸ side 27 
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 Renten sættes som minimum til det som skal betales af på lånet 
 Finansieres investeringen via CLEVERS egenkapital kan renten fastsætte til 

samme niveau som et eksempelvis afkast fra obligationer ville give 
 Kalkulationsrenten fastsættes ofte til risiko rente plus et risikotillæg 

4.4.5.2 Forudsætninger investeringen 

Vi forudsætter følgende økonomiske tal for de 10 ”Test-en-elbiler” af mærket Nissan 
Leaf, samt fastsætter en intern kalkulationsrentefod. 39Tallene er hentet med 
inspiration i CLEVERS elbilbudget 2013.  

 Indkøb af 10 Nissan Leaf elbiler á kr. 273.285 per stk.  kr. 2.732.850 

Rabat ved samlet køb: 15 % kr. 409.928 

Total pris  kr. 2.322.923 
 Samlede udgifter I perioden kr. 762.260 
 Levetid for testelbilerne   5 år 
 Skrapværdi efter 5 år  kr. 0 
 Egenkapital opgjort 201140:   kr. 15,9 mio. 
 Intern kalkulationsrentefod: 

o Kassekreditsrenten: 8,00 % 
o Gennemsnitlig inflation 201241 2,40 % 
o Risikotillæg (branchen) 4,00 % 
o Intern kalkulationsrentefod (8+4)42:    12,00 % 

  

                                            

39 http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/klima-
co2/transport/elbiler/Elbilnetvaerk_virksomheder/clever_-
_elbilnetvaerk_for_virksomheder_30-04-2013.pdf  

40 Clevers regnskab 2011 

41 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/forbrugerprisindeks-og-aarlig-
inflation.aspx  

42Da vi benytter kassekreditten som udgangspunkt, skal inflationen ikke medregnes, da den 
allerede er indregnet i bankens rente på kassekreditten 
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4.4.5.3 Betalingsstrøm 

Først opstiller vi en betalingsstrøm for at skabe overblik og kunne beregne 
nettoindbetalingerne. 

 

4.4.5.4 Investeringens kapitalværdi og fordelagtighed 

Ud fra tallene i ovenstående betalingsstrøm beregnes investeringens kapitalværdi. 
Denne finder vi finder vi ved at føre de 5 nettobetalinger tilbage til år 0 (K0).  

Vi benytter: = (1 + ) , hvor n er år og R er kalkulationsrentefoden. 

Kalkulationsrentefod 0,12 

År       

1 2737740 (1+0,12)-1 2.444.410,71  

2 2737740 (1+0,12)-2 2.182.509,57  

3 2737740 (1+0,12)-3 1.948.669,26  

4 2737740 (1+0,12)-4 1.739.883,26  

5 2737740 (1+0,12)-5 1.553.467,20  

K0     9.868.940,00  

Investering   2.322.923,00  

Overskud     7.546.017,00  

Investeringen for CLEVER er dermed fordelagtig 
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4.4.6 Finansiering 

CLEVER har endelig besluttet, at fortsætte ”Test-en-elbil” forsøget i de 5 år, da 
investeringen er fordelagtig. De har følgende 3 muligheder for finansiering af projektet: 

a) Kontant betaling kr. 2.322.923 intern kalkulationsrentefod: 12 % 

b) Leasing Periode 5 år, 6,45 % af kontantprisen kr. 2.322.923 pr. 
kvartal 

c) Serielån Et 5-årigt serielån på hovedstol kr. 2.322.923 og med en 
rente p.a på 10,0 %. Terminerne er per kvartal. 
 

For at kunne afgøre, hvilken finasiering der er billigst for CLEVER beregner vi den 
effektive rente for hver at finansieringsmulighederne. 

4.4.6.1 Leasing 

CLEVER forventer at bruge de 10 ”Test-en-elbiler” i hele den 5 årige periode og vælger 
finansiel leasing. CLEVER har dermed den fulde investeringsrisiko, så fald deres behov 
for ”Test-en-elbilerne” forsvinder eller ny teknologi overhaler modellen de har leaset. 
Aftalen er som udgangspunkt bindende, men indeholder dog en mulighed for, at 
CLEVER kan opsige, hvis de betaler forskellen mellem bilernes salgsværdi og den 
kapitaliserede værdi af de tilbageværende ydelser. Ved finansiel leasing forstås aftalen 
som et afbetalingskøb og denne forpligtelse skal fremgå af balancen i regnskabet. 

For at beregne den effektive rente ved leasing: 
a) Opstiller vi en betalingsrække 
b) Balanceligning opstilles og udregnes på finanslommeregner 
c) Formlen (1 + ) − 1 =  . . beregner den effektive rente 
d) Kapitalværdien udregnes ligeledes ved hjælp af finanslommeregner 

Leasing 

149.829 149.829 149.829 149.829 149.829 149.829 

                 

                   

        1    2   3   18   19     20 

    

2.322.923 

Figur 10 Betalingsstrøm ved leasing 
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: 2.322.923 = 149.829 × ¬ % 

 
n = 20 
r = ? =  

PV = -2.322.923 
PMT = 149.929 

FV = 0 

 = 2,57% Effektiv rente p. a. = (1 + 0,0257) − 1    . . = , % . . 
Kapitalværdien udregnes således vha. finanslommeregner til: 

n = 20 
r = 2,57 =  

PV = ?= -2.321.887 
PMT = 149.929 

FV = 0 

 

Kapitalværdi i nutidskroner: kr. 2.321.887 

Effektiv rente:   13,11 %  
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4.4.6.2 Serielån 

Afdragene ved serielån er lige store per termin og renten falder dermed i takt med at 
restgælden bliver mindre.  

For at beregne den effektive rente ved serielån: 
a) Opstiller vi en betalingsrække  
b) Formlen (1 + ) − 1 =  . . bruges til at omregne den kvartårlige rente til en 

årlig effektiv rente  
c) Den interne kalkulationsrentefod omregnes ligeledes til kvartårlig rente 
d) Balanceligning opstilles og udregnes via finanslommeregner 
e) Kapitalværdien udregnes til slut via finanslommeregner 

Serielån 

116.146 116.146 116.146 116.146 116.146 116.146 

                 

                   

       1     2   3   18   19    20 

    

2.322.923 

Figur 11 Betalingsstrøm ved serielån Effektiv rente p. a. = (1 + 0,025) − 1   . . = ,  . . 
Den interne kalkulations rentefoden omregnes til kvartårlig rente for brug i 
balanceligningen: (1 + ) − 1 =  . . (1 + ) − 1 = 12% . . = 4,66 % : 2.322.923 = 116.146 × ¬( , , )% 
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Kapitalværdien udregnes vha. finanslommeregner til: 
n = 20 
r = 2,16 =  

PV = ?= -1.870.153 
PMT = 116.146 

FV = 0 

 

Kapitalværdi i nutids kroner: kr. 1.870.153 

Effektiv rente:   10,38 % 

4.4.6.3 Sammenligning af finansieringsmulighederne 
Finansiering Kapitalværdi Intern rentefod 

Kontant K0 = 2.322.923 R= 12,00 % 

Leasing K0 = 2.321.887 R= 13,11 % 

Serielån K0 = 1.870.153 R= 10,38 % 

Figur 12 Sammenligning af finansieringsmulighederne 

Sammenligner vi vores beregninger af finansieringsmulighederne skal CLEVER vælge at 
finansiere de 10 ”Test-en-elbiler” igennem et serielån, da det er det billigste set over de 
5 år. 
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5 Konklusion - Fælles 

Vores formål med denne rapport med titlen ”Hvor er nøglen til elbil salget” har været at 
redegøre, analysere samt vurdere, hvorfor det er svært at udbrede elbilen i Danmark. Vi 
har valgt at inddrage virksomheden CLEVER, da de er Danmarks førende elbiloperatør. 
Vi har med udgangspunkt i omverdenen, lavet en strategisk analyse af CLEVER, der 
viser de muligheder og trusler virksomheden står overfor. Ser vi på de eksterne forhold, 
er det særligt de politiske-og teknologiske forhold som vil påvirke retningen af CLEVERs 
aktiviteter i fremtiden. 

En analyse igennem Porters Five Forces har belyst elbilbranchens attraktivitet i forhold 
til de 5 konkurrencemæssige kræfter, der bestemmer CLEVERs lønsomhed og 
konkurrence intensitet fra andre udbydere. Dette har vist, at elbilbranchen har 
særdeles svære forudsætninger. Dels på grund af høj indkøbspris sammenlignet med 
konventionelle biler og dels fra substituerende produkter som biler, der kører på fossile 
brændstoffer. Dette substituerende produkt opfylder forbrugerens behov for mobilitet i 
dag. Truslen fra konkurrerende virksomheder er høj, da markedet for elbiler er ganske 
lille. Markedet er differentieret oligopol og derfor kan CLEVER oftest selv prisfastsætte 
deres produkter og ydelser.   

Vi har systematiseret CLEVERs kunder, både primære kunder og kunder, der er afledt 
af deres aktiviteter. Det viser, at CLEVER med fordel kan bruge denne viden til at 
intensivere og målrette deres aktiviteter til de enkelte kundegrupper og bredere 
interessenter.  

I vores afsnit om elbilens livscyklus har vi set på årsagerne til, at elbilen stadig er i 
introduktionsfasen i dens livscyklus. Hovedårsagerne er den høje anskaffelsespris samt, 
at teknologien er uprøvet og ukendt, at batterier har begrænset rækkevidde og at 
infrastrukturen ikke er nok udviklet. Trods ”Test-en-elbil” projektet har det ikke været 
muligt at vækste. Interessen fra miljøinteresserede har ikke været stor nok til at flytte 
afsætningen mod massemarkedernes vækst. 

I regnskabsanalysen har vi undersøgt CLEVERS finansielle situation og har i den 
forbindelse analyseret de væsentligste regnskabstal ved hjælp af DuPont-pyramiden. 
Nøgletallene viser, at CLEVER er dårlig til at skabe overskud fra den investerede kapital 
og at de dårlige resultater ikke skabes af indtjeningsevnen alene, men manglende 
tilpasning af kapital. CLEVER har stærke investorer bag sig, der tror på fortsat 
udvikling og vækst af forretningen. ”Test-en-elbil” projektet har påvirket CLEVERS 
omkostninger i negativ retning.  

Ansoffs vækstmatrix har vi benyttet os af i forhold til at se på vækstmuligheder for 
CLEVER. Denne viser, at virksomheden dels kan vækste gennem organisk vækst, samt 
igennem markedspenetrering på nuværende markeder ved øget salg til nuværende 
kunder i form af mobiltets-pakker. Vi vurderer, at CLEVER ikke på nuværende 
tidspunkt skal gå på nye markeder med nye produkter.   
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Den strategiske analyse har vi samlet i en SWOT-analyse, der viser, at CLEVER har 
mange stærke sider som de fortsat kan bygge deres forretningskoncept op omkring, for 
at skabe større vækst og bedre konkurrenceforhold. Deres eksterne situation byder på 
mange muligheder, da der dels sker stor bevægelse i samfundet i form af urbanisering 
og dels har klimaproblematikker stor fokus hos regeringen. Af trusler kan nævnes, at 
finanskrisen og den nuværende lavkonjunktur bevirker, at der er lavere købekraft. Den 
uprøvede teknologi er ligeledes en trussel med mange ubekendte, som fremtidig pris på 
batterier og gensalgsværdi 

Vi har gjort os overvejelser omkring hvad pris og afgifter har af indvirkning på forbruger 
adfærd. Vi har analyseret på samfundets mulighed for at påvirke forbrugeradfærden 
ved indførelser af afgifter til regulering af negative eksternaliteter i samfundet.  

Efterfølgende har vi redegjort for begreberne prisoptimering, prisdifferentiering samt 
priselasticitet. Igennem et tænkt eksempel har vi vist, hvordan CLEVER kan 
prisdifferentiere deres salg på henholdsvis det private- og offentlige marked, samt 
beregnet den optimale mængde og pris. 

Til indkøb af 10 elbiler for fortsættelse af ”Test-en-bil” projektet, har vi udarbejdet en 
investeringskalkule og efterfølgende finansieringsforslag, som led i den fortsatte strategi 
af CLEVER. Investeringen viste sig fordelagtig og finansieres billigst igennem et serielån. 

Vi vurderer, at der for nuværende ikke er vækstpotentiale i bæredygtige løsninger som 
elbilen.   
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6 Perspektivering 

Den 17. maj offentligjorde CLEVER endelig regnskabet for 2012. På grund af det sene 
tidspunkt har vi ikke tallene med i denne rapport. Dog vil vi bemærke, at tallene viser 
fremgang hos CLEVER, sandsynligvis som en konsekvens af meget stærke investorer fra 
elbranchen som har investeret yderligere i virksomheden og som tror på deres setup 
kan forme elbil markedet. 

CLEVERS konkurrent Better Place indgik konkursbegæring søndag den 26. maj 2013 
og standser dermed deres aktiviteter i Danmark. Årsagen er en fejlagtig forretningsplan. 
Better Place havde fokuseret på udskiftelige batterier og batteriskiftestationer.   

Som vi ser det kan Better Places konkurs blive en fordel for CLEVER, som ikke har 
bundet deres forretningskoncept op på udskiftelige batterier, men derimod at brugerne 
lader op derhjemme eller på en ladestation. CLEVER har haft stor fokus på 
infrastrukturen omkring disse ladestationer. Denne teknologi vil nu være den 
fremtidige. 

Salget af elbiler i Danmark er forsvindende lille. Batteriets kapacitet og dermed bilens 
rækkevide, prisen og den nye teknologi betyder, at det går meget langsomt med 
udbredelsen. Så længe rækkeviden ikke er bedre, vil ”first movers” købe bilen som bil 
nummer 2 til bykørsel eller på grund af, at forbrugeren har en klar holdning til miljø og 
udledning af ingen CO2. 

Der er dog mange diskussioner omkring, hvor god en elbil er i nuværende form på 
miljøet. Fremstilling af elbilen og batteri frembringer meget CO2 og andre negative miljø 
påvirkninger. Ligeledes er den fremstillede el, stadig baseret på kraftvarmeværker og 
ikke grøn energi fra vindmøller og solceller. Det er gået for hurtigt med at udvikle 
teknologien uden, at de omkringliggende faktorer har kunnet følge med. 

Skal elbil markedet vokse i Danmark, ser vi det nødvendigt, at regeringen går 100 % ind 
i sagen og giver økonomisk støtte, i form af ingen moms og afgifter således at 
forbrugeren vil vælge elbilløsningen. Indkøbsprisen skal bringes ned for, at det vil være 
interessant. Eller at der pålægges stor afgift på udledning af CO2 fra biler, som kører på 
fossile brændstoffer. En mulighed er også at beskatte diesel og benzin hårdere. Dog 
udvikles teknologien på de nye biler i dag, sådan at de også kører længere på literen og 
udleder mindre CO2. 

Olieindustrien føler sig ikke truet af elbilernes fremkommen. Kræfterne bag er stærke og 
så længe der findes nye boringer af olie, vil de presse markedet til at fokusere på at 
anvende dette. Bilbranchen vil i højeste grad være motiveret til at lytte til 
markedslederne bag olieselskaberne. 43Plast er lavet af olie og forbruget af plast i biler 
er de sidste 20 år steget med 114 %. Denne udvikling er sket på grund af, at markedet 

                                            

43 http://www.plast.dk/Billeder/fakta/Publikationer/SamletversionafDansk-web.pdf 
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ønsker lettere biler, sådan at bilen bruger mindre brændstof. Oliebranchen har i 
allerhøjeste grad interesse i at styre dette forhold. 

Udviklingen af teknologien omkring biler vil måske løbe fra elbilen? I disse år laves 
prøveboringer af skifergas fra undergrunden i Danmark. I USA er der allerede et 
voksende forbrug. Måske er gas fremtiden for drivkraft på biler? Eller brint?. Måske er 
det ikke rene elbiler som er løsningen; men derimod hybridbiler, der kan gøre 
transportsektoren CO2 fri eller næsten fri. Faste batterier er løsningen fremover med 
krav til hurtige opladninger.  

Vi mener, at CLEVERs forretningskoncept er fremtidsrettet og der er basis for fortsat 
udvikling af CLEVER. 
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7 Bilag 

1. Beregning af skæringen mellem ∑groms ”top” og ∑groms ”bund” eller gromsOff og ∑groms 

−7m + 245.000 − 7017 m + 234.706 

− 71 m + 7017 m = 234.706 − 245.000 

− 4917 m = −10.294 

= .  kr. = −7 × 3.336 + 245.000 . = .  

 

2. Beregning af gromk’ 

gromk’ er hvor gromk og ∑groms skærer hinanden. 

gromk = ∑groms 43 m + 125.000 = − 7017 m + 234.706 

43 m + 7017 m = 234.706 − 125.000 

27851 m = 109.706 

= .  

kr. = 43 20.125 + 125.000 

. = .  
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