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Executive summary 

Vestas Wind System A/S is a Danish manufacturer of wind mills for power generation. Vestas has 

operations in many countries around the world, and has been a market leader since the early 

beginnings of the wind mill market. 

Purpose 

The purpose of this thesis is to analyze Vestas Wind System A/S, in order to determine the strategic 

focus of the company in the future. From the early 2000’s up until 2010 Vestas saw tremendous 

growth in its number of employees even though its market share in the same period dropped from 

35 % to 14 % in 2013. After the financial crisis hit the world, Vestas has seen its share price drop 

due to financial problems caused by a belief in the market that never materialized. 

Methods 

To determine the strategic focus of the company, the factors affecting their business has been 

analyzed on 3 levels. On the macroeconomic level a PESTLE analysis has been conducted to 

identify the factors of the surrounding world. On the industry level, a Porter’s Five Forces analysis 

was used as a framework to determine the competitive intensity within the industry. A value chain 

analysis and benchmarking was used to analyze the factors of the internal environment of Vestas. A 

SWOT analysis and TOWS matrix was used to summarize the findings of the previous analysis and 

to determine the strategic actions to be taken based on these. Using Porter’s generic strategies, the 

strategic focus for Vestas going forward was identified. Finally a scenario analysis has been 

conducted to investigate some of the challenges facing the company going forward. 

Results 

The PESTLE analysis found that the major factors affect the wind mill market are global goals set 

for CO2-reduction and the government subsidy programs. On the industry level the major factors 

are an increasing amount of competitors, the entry of major power suppliers, and the low threat 

from other sources of green energy. The analysis of the internal environment showed Vestas’ 

strengths are a more flexible production setup, the growing service business and the technical 

know-how to company possesses. The weaknesses were found to be an increasing dependency on 

its supplier’s ability to deliver on time and to specified quality, and a bad track record for its service 

business. 
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Conclusion 

After using the SWOT analysis to create a list of threats, opportunities, weaknesses and strengths, A 

TOWS matrix was used to examine ways the company can take advantage of opportunities and 

minimize threats by exploiting strengths and overcoming weaknesses. Strategic action points where 

identified to be that Vestas need to use these years of low activity to develop long running strategic 

supplier relationships to secure the necessary resources if/when the market picks up again. It also 

needs to further lower cost be outsourcing more of its production. The service business needs to 

improve its track record to ensure that more clients renew service agreements. Finally Vestas needs 

to follow a global strategy, where value is created by designing products for a world market and 

manufacturing and marketing them as effectively and efficiently as possible. 

A scenario analysis confirmed these findings by illustrating that Vestas needs to lower its variable 

costs. 
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Baggrund for opgaven. 

Opgaven tager udgangspunkt i det internationale marked for vindmøller og mere specifikt det 

danske firma Vestas. Vestas har gennem de seneste år været igennem en omfattende restrukturering 

efter, at være blevet hårdt ramt af finanskrisen. Opgaven har til sigte at undersøge og vurdere 

hvorfor Vestas blev så hårdt ramt af finanskrisen, og om de valg, ledelsen foretog sig i årene der 

ledte op til finanskrisen, har været medvirkende årsag til at firmaet måtte igennem 

restruktureringsprocessen, og hvad virksomheden kan lære fremadrettet. 

Problemidentificering 

Vestas er en dansk vindmølleproducent, som blev grundlagt i 1945 under navnet Vestjysk-

Stålteknik A/S. Under den anden oliekrise i 1970'erne begyndte Vestas at undersøge vindmøllens 

potentiale som en alternativ, ren energikilde. I 1979 leverede Vestas de første vindmøller. Branchen 

oplevede et regulært boom i begyndelsen af 1980'erne. I 1986 blev store dele af Vestas solgt fra, 

efter virksomheden i 1986 blev tvunget til at gå i betalingsstandsning, fordi markedet i USA 

kollapsede, som følge af en ændring af en særlig skattelovgivning, der ellers havde sikret 

fordelagtige forhold for etablering af vindmøller. En ny virksomhed med navnet Vestas Wind 

Systems A/S blev grundlagt ved udgangen af året – en virksomhed, der udelukkende skulle 

fokusere på vindenergi. Vestas har siden da udviklet sig fra en pioner i branchen med en 

medarbejderstab på omkring 60 personer i 1987 til en global, højteknologisk og markedsførende 

virksomhed, der i dag beskæftiger mere end 17.000 medarbejdere. Den 1. maj 2005 blev Ditlev 

Engel udnævnt til ny direktør for virksomheden, og under hans ledelse iværksatte Vestas en ny 

strategi, ”The will to win” (Vestas A/S, 2006), hvilket indledte et kraftigt ekspansionsprogram, hvor 

antallet af medarbejdere voksede i et hastigt tempo som det ses i Figur 1. Strategiplanen ”The will 

to win” havde som mål at styrke Vestas’ indtjening og langsigtede udviklingsmuligheder i den 

internationale vindkraftsektor – en sektor, som ifølge Vestas på tidspunktet rummede et betydeligt 

vækstpotentiale på både kort og langt sigt (Vestas A/S, 2005). 
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Figur 1: Antallet af medarbejdere pr. 31. december i Vestas siden år 2000. Baseret på data 
fra årsrapporter. Stigningen fra 2003 til 2004 skyldes sammelægningen med NEG. 

Som det ses på udviklingen i antallet af medarbejdere, så var stigningen efter sammenlægningen af 

Vestas og NEG Micon ganske voldsom, fra år 2004 frem til 2008 da finanskrisen indtræf, mere end 

fordoblede man antallet af medarbejdere. Dette vidner om en meget aggressiv ekspansionsstrategi. 

Faktisk steg medarbejderantallet i årene efter finanskrisen, for først i 2010 at falde som følge at 

flere fyringsrunder og fabrikslukninger i et forsøg på at øge lønsomheden i virksomheden. 

Vestas ekspanderede meget kraftigt i årene 2008-2010, planen var at virksomheden i 2010, sammen 

med dens underleverandører skulle kunne levere og installere 10.000 MW. Dette betød, at Vestas 

ville forøge dens kapacitet mellem 2008-2010 med samme antal MW som i de foregående 20 år 

tilsammen (Vestas A/S, 2009). Sammenholdes dette med den faktisk leverede vindmøllekapacitet, 

som vist i Figur 2, så ses det, at dette var et meget ambitiøst mål, da virksomheden op til 2008 

aldrig havde leveret mere end omkring 6000 MW om året, man mente altså, at man henover de 

næste to år ville skulle levere over 60 % mere. For at kunne levere op til 10.000 MW, krævede det 

nye salgs-, produktions- og servicefaciliteter. Vestas investerede derfor i nye fabrikker verden over, 

specielt i USA og Kina. 
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Figur 2: Afskibet og leveret vindmøllekapacitet målt i MW for årene 2006-2013. 

Som Figur 2 viser, fortsatte den positive udvikling ikke for Vestas, efter finanskrisen ramte, 

dykkede den leverede MW kapacitet kraftigt som følge af færre ordre og, at kunderne udskød 

projekter. Samtidig var markedet præget af mange nye aktører, som lagde pres på Vestas’ 

markedsandel, som siden 2004 er faldet markant (se Figur 3), og den seneste årrække har ligget 

mellem 13 og 15 %, langt fra målet på 35 % som fastsat i strategiplanen ”The will to win”.  

 

Figur 3: Udviklingen i Vestas' markedsandel siden 2004 (baseret på data fra Vestas' årsrapporter). 

Virksomheden stod nu med to problemer, en svindende markedsandel pga. kraftig konkurrence og 

en overkapacitet både i virksomheden, som følge af en ekspansion, men også en generel 
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overkapacitet blandt alle vindmølleproducenter. Dette pressede virksomheden kraftigt på 

lønsomheden, Vestas skrev selv i 2010, at opbremsningen i lønsomhedsfremgangen skyldes, at 

Vestas har overkapacitet (Vestas A/S, 2010). Samtidig med dette vedblev Vestas med stædigt at 

holde fast i nogle optimistiske forventninger til markedet og egen ordreindgang, hvilket de ikke 

kunne opfylde, hvorfor de over flere gange måtte nedjustere forventningerne til året. Dette skuffede 

aktiemarkedet og analytikerne mistede tilliden til Vestas’ ledelse, hvilket tydeligt udstilles i firmaets 

aktiekurs, som tog et voldsomt fald fra toppen i 2008 frem til 2012.  

For at imødegå overkapaciteten og nedgangen i lønsomheden, meddelte Vestas i april 2009, at der 

skulle afskediges 1.900 medarbejdere, deraf 1.275 i Danmark. Året efter var Vestas igen nødt til at 

fyre, d. 26. oktober 2010 gennemførtes en større fyringsrunde, idet 3.000 medarbejdere, heraf knap 

2.000 i Danmark blev afskediget. Samtidig blev det annonceret, at produktionen i Rudkøbing, 

Nakskov, Skagen og Viborg vil blive nedlagt. I 2012 blev yderligere 2.335 stillinger nedlagt, 

primært i administrationen og produktionen i hele Europa – heraf 1.300 i Danmark og Vestas' 

datterselskab Vestas Towers i Varde lukkede. Som led i en spareplan lukkede Vestas kontorerne i 

Randers og København, og flyttede dem til selskabets hovedkontor i Aarhus. Vestas har også meldt 

ud, at der i løbet af 2013 skal skæres stillinger væk, så selskabet ved udgangen af 2013 vil 

beskæftige omkring 16.000 ansatte. 

Problemformulering 

På trods af en faldende markedsandel, mange nye konkurrenter, og usikre tider, valgte Vestas altså 

stadig en aggressiv strategi, med tiltro til en fortsat gunstig udvikling af deres kernemarkeder. Dette 

leder frem til følgende problemformulering: 

Hvilke strategiske tiltag bør Vestas foretage sig nu, på baggrund af udviklingen på 

vindmøllemarkedet og deres finansielle position, for, at imødegå de udfordringer virksomheden står 

overfor i de kommende år? 

Opgaven har til sigte at lave en grundig analyse af erfaringerne fra de seneste år for derigennem at 

kunne løse problemerne der ligger foran Vestas nu og i fremtiden. For at kunne besvare 

problemformuleringen, er det nødvendigt at besvare følgende undersøgelsesspørgsmål som søger at 

belyse baggrunden for Vestas’ strategiske valg: 

1. Hvilke omverdens kræfter har påvirket og påvirker det internationale vindmøllemarked? 
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2. Hvorledes performede Vestas i forhold til konkurrenterne historisk set og hvordan ser det ud 

i dag?  Hvordan er konkurrencestrukturen på vindmøllemarkedet?  

3. Hvilke interne faktorer har ligget bag Vestas strategi? 

4. Hvilken strategi vil imødegå eksterne og interne markedskræfter? 

5. Hvordan passer Vestas’ strategi markedet set fremadrettet og de udfordringer de står 

overfor? 

Afgrænsninger 

Følgende afgrænsninger tages: 

• Der vælges kun at kigge på årene efter sammenlægningen med NEG Micon og Ditlev Engel 

tog over som administrerende direktør, det vil sige fra 2004 og frem. Grunden til at der ikke 

kigges på årene inden er, at der med sammenlægningen med NEG Micon og den nye 

direktør, blev der udstukket en ny strategi. Opgaven vil altså fokusere på den strategi den 

nye ledelse satte i værks og det marked den blev implementeret i. Den fremadrettede 

horisont er valgt til at gå til år 2029, da det vurderes at være en realistisk tidshorisont for de 

fremtidsscenarier der kan opstilles, dermed forstået, at ses der længere frem vil usikkerheden 

om fremtidsscenarierne blive for stor. 

Metodevalg 

Metoden i denne opgave tager udgangspunkt i en retrospektiv og prospektiv del. I den retrospektive 

del vil det gennem analyser af omverdenen og virksomheden selv blive belyst, hvad der styrer 

vindmøllemarkedet, hvordan det er organiseret og hvorledes virksomheden er drevet. Samtidig med 

dette vil der også blive kigget på udviklingen i disse faktorer fra 2004 og frem til i dag for, at kunne 

forstå hvorledes Vestas har imødegået disse forandringer. Den prospektive del vil kigge på hvilke 

udfordringer Vestas kan tænkes at møde i fremtiden og disse vil blive behandlet ved både, at kigge 

på erfaringer fra tiden tilbage til 2004 og samtidig ved at kigge på hvorledes virksomheder i andre 

industrier har valgt at imødegå lignede forandringer. 

For at kunne forstå Vestas’ valg og ageren på det internationale vindmøllemarked, er det 

nødvendigt først at klarlægge dette marked. Markeder er, uanset typen, drevet af mange kræfter på 

mange forskellige niveauer. Ved at analysere markedet er det muligt bedre at kunne forstå den 

strategi, der i sidste ende lå bag de valg Vestas foretog sig. Metoden er deduktiv proces, der søger 
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ved hjælp af kendte teorier, at analysere indsamlede data for, at skabe information om en 

virksomheds ageren. Formålet hermed er, at lære af de valg der blev foretaget for, at kunne undgå at 

lave samme fejl to gange, men samtidig også for at give ledelsen en plan for hvor, man kan sætte 

ind for at rette disse fejl. Fokus gennem alle analyserne vil derfor være på, at se hvorledes markedet 

på de forskellige niveauer har udviklet sig således, at det tydeligt vil fremgå hvordan Vestas agerede 

og imødegik disse forandringer, og hvad konsekvenserne af disse valg var. 

Opgaven tager udgangspunkt i en analyse af Vestas og virksomhedens omverden. Metoden er en 

tragtmetode der starter med et makroøkonomisk perspektiv og gradvist indsnævres via et meso 

perspektiv til et mikroøkonomisk perspektiv. I det makroøkonomiske perspektiv analyseres Vestas’ 

omverden, for at undersøge de eksterne forhold Vestas mødes af på deres markeder. Analysen vil se 

på hvorledes de forhold der styrer markedet på makroniveau har udviklet sig siden 2004, dog kan 

det også være relevant at se længere tilbage, da visse faktorer er styret af beslutninger der lægger 

længere tilbage i tiden. 

Fokus rettes derefter ind mod vindmøllebranchen for, at analysere Vestas og virksomhedens 

konkurrenter, og derigennem at undersøge hvordan Vestas har drevet deres forretning kontra dens 

konkurrenter. I brancheanalysen undersøges det også hvilke markedskræfter der styrer 

vindmøllebranchen. I denne analyse vil der blive lagt stor vægt på at undersøge hvordan branchen 

og dens spillere har udviklet sig siden 2004. Det interessante heri ligger i om Vestas har drevet 

deres forretning anderledes end konkurrenterne i årene op til og gennem krisen, eller om de alle har 

oplevet sammen økonomiske situation. Det vil bl.a. også undersøges om, og i givet fald hvordan, 

antallet af producenter og markedsandele har ændret sig gennem årene. 

Herefter flyttes fokus mod en virksomhedsanalyse for, at kortlægge de interne faktorer der påvirker 

Vestas, her analyseres det hvilke interne kræfter der har drevet Vestas, hvorledes Vestas’ 

produktion er organiseret og hvordan virksomheden generelt har udviklet sig gennem kriseårene. 

Konklusionerne fra omverdens, branche- og virksomhedsanalysen sammenfattes i en opsamling, 

hvor det klarlægges hvad der er Vestas’ styrker, svagheder, muligheder og trusler. Efter 

opsamlingen analyseres Vestas’ strategi, det vil her, med baggrund i Vestas’ ageren under krisen, 

bliver klarlagt hvilken strategi Vestas valgte. Med baggrund i opsamlingen og klarlægningen af 

Vestas’ strategi, vil der blive gennemført en scenarieanalyse for med baggrund i de erfaringer 

Vestas har gjort sig siden 2004, at se hvordan disse kan bruges proaktivt nu og i fremtiden overfor 

de udfordringer det kan tænkes at virksomheden vil kunne komme til at stå overfor.  
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Figur 4 viser metoden for opgaven og processen frem til vurderingen af Vestas’ valgte strategi. 

Denne metode vil også danne grundlag for strukturen i opgaven, da denne vil følge pilen i figuren. 

 

Figur 4: Metode og teorivalg. 

Teorivalg 

I det følgende afsnit vil teorivalget blive gennemgået og begrundet. Teorierne er delt ind efter den 

analyse de hører under jf. Figur 4. 

Omverdensanalysen 

For at analyse omverdenen er det valgt at bruge PESTLE modellen. Modellen er en udvidet version 

af den klassiske PEST model. Denne udvidede model baserer sig på at virksomhedernes omverden 

kan analyseres ud fra 6 kategorier. 

PESTLE modellen inddrager de politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, lovmæssige og miljø 

aspekter i et virksomhedernes omverden. Modellen anvendes her, fordi den inddrager de mest 

relevante omverdenskræfter der påvirker aktiviteten i forretningsmiljøet, og samtidig fordi den giver 

en bred og effektiv analyse af kerneområderne som anvendes i udarbejdelsen af en strategiplan. 
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Især den politiske, miljø- og lovmæssige vinkel er meget aktuel for denne opgave, da 

vindmøllemarkedet er meget drevet af miljømæssige faktorer og støtteordninger fra regeringer. 

Brancheanalysen 

Brancheanalysen tager udgangspunkt i en Porter’s Five Forces analyse, som er en analyse af 

konkurrencestrukturen i den branche virksomheden befinder sig i. Den mest udbredte 

brancheanalysemodel er Porter’s Five Forces modellen, idet modellen indeholder fem kræfter, som 

tilsammen danner overblikket over konkurrencestrukturen i en branche. Brancheanalysen indgår i 

den strategiske platform, som danner udgangspunkt for virksomhedens strategivalg, hvorfor den er 

relevant for at anskueliggøre Vestas’ strategiske valg i forhold til at imødegå de kræfter der er i 

branchen. 

Virksomhedsanalysen 

En virksomhedsanalyse gennemføres for at klarlægge virksomheds ressourcer og egenskaber. 

Analysen her gennemføres i to trin, først en værdikædeanalyse og en benchmark-analyse. 

Værdikæden er en serie af aktiviteter en virksomhed i en specifik industri udfører for at levere et 

produkt eller en service til markedet. Værdikæden giver et overblik over virksomhedens 

hovedaktiviteter eller processer, for dermed at gøre det muligt at analyse hvor i den samlede proces 

virksomheden skaber værdi. En analyse af værdikæden bruges ofte til at identificere en 

virksomheds kernekompetencer, ved at finde frem til hvor i processen værdien for kunderne opstår. 

Analysen anvendes også når virksomheden skal outsource dele af værdikæden, ved at identificere 

kernekompetencer, kan virksomheden se hvad de er gode til og hvad de kan lade andre overtage. Et 

klassisk eksempel herpå er outsourcing af IT som en del af firma infrastrukturen. Analysen af 

værdikæden sigter mod at undersøge om Vestas’ setup er optimalt i forhold til den branche 

virksomheden er i, eller om Vestas med fordel kan outsource dele af processerne til eksterne 

samarbejdspartnere. 

Benchmark-analysen er en konkurrentbenchmarking (også kaldet ekstern benchmarking), hvor der 

udvælges en række relevante nøgletal for Vestas og dens konkurrenter og disse sammenlignes for at 

undersøge om der er forskelle i den måde virksomhederne drives på. Der bliver dermed analyseret 

på ligheder og forskelligheder, for at finde ud af hvad konkurrenterne gør, og drage nytte af den 

viden. Benchmark-analysen vil også undersøge det generelle kapacitetsniveau i branchen for, at se 

på om Vestas’ forventninger til fremtiden blev delt af konkurrenterne. 
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Opsamling og strategi 

En SWOT analyse vil blive anvendt for at opsamle på omverdens-, branche- og 

virksomhedsanalysen. SWOT analysen opsamler virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og 

trusler. Styrkerne og svagheder er en del af virksomhedens interne miljø, hvilket virksomheden har 

kontrol over. Mulighederne og truslerne er virksomhedens eksterne miljø, hvilket er udenfor 

virksomhedens kontrol. SWOT analysen gør det muligt for en virksomhed at fastslå det strategiske 

match mellem dens evner og omverdens behov (Henry, 2008). Dette betyder at virksomheden må 

have en forståelse af de aktiviteter i værdikæden som underbygger dens styrker og svagheder. 

Samtidig skal analysen af markedet og branchen virksomheden opererer i være grundig nok til at 

virksomheden er opmærksom på de muligheder og trusler der eksisterer. En virksomheds styrke kan 

f. eks. hurtigt ændres til en svaghed, såfremt der kun fokuseres på denne styrke uden fokus på 

omverden. Gennem brug af en TOWS matrice opstilles virksomhedens styrker og svagheder 

overfor muligheder og trusler, så virksomheden derigennem bedst muligt kan matche disse mod 

hinanden. På den måde identificeres de strategiske tiltag, der gør, at virksomheden bedst muligt 

udnytter dens styrker til at gribe mulighederne i markedet, samtidig med at den bruger 

mulighederne til at overkomme dens svagheder. På samme måde findes strategiske tiltag, der 

udnytter styrker til at overkomme trusler og til at undgå eller mindske effekten af kombinationen af 

svagheder og trusler. 

På baggrund af SWOT analysen og TOWS matricen undersøges det hvilken strategi Vestas bør 

følge. Denne vil blive vurderet med baggrund i Porters generiske strategier, som fokuserer på 

hvordan virksomheden vil konkurrere på det valgte marked. 

Virksomhedens generiske strategi er virksomhedens overordnede strategi, der bygger på 

virksomhedens konkurrencemæssige fordele. Den generiske strategi skal gennemsyre alle 

aktiviteter i virksomheden. De generiske strategier kaldes også for konkurrencestrategier. Den 

generiske strategi bestemmes ud fra to variable; målgruppe og konkurrencemæssig fordel. Den 

konkurrencemæssige fordel kan fastlægges ud fra en værdikædeanalyse, som netop bliver 

gennemført i den interne analyse. Ifølge den amerikanske økonom Michael Porter kan en 

virksomhed opnå konkurrencemæssige fordele i forhold til konkurrerende virksomheder på 

markedet på to måder. Enten kan virksomheden tilbyde et unikt produkt, der adskiller sig fra 

konkurrerende produkter på markedet ved at have særlige egenskaber, der er svære at efterligne. 

Virksomheden forsøger via produktudvikling, branding, eller service at skabe loyale kunder, der vil 



16 
 

betale ekstra for de lidt dyrere produkter. Alternativt kan virksomheden søge at minimere 

omkostningerne, så virksomheden kan udvikle, producere og sælge et produkt til samme eller lavere 

pris end konkurrenterne. Den konkurrencemæssige fordel bygger på stordriftsfordele, da 

virksomheden kan gøre store indkøb, opretholde en stor produktion og distribuere effektivt. 

Scenarieanalyse 

Med baggrund i strategianalysen opstilles en række scenarier omkring fremtiden. Et scenarie har til 

formål at hjælpe en virksomheds ledelse med at genere og evaluere de strategiske muligheder der 

ligger foran dem (Henry, 2008). Scenarier kan ses som historier om fremtiden, og skal fremme en 

diskussion af de muligheder der ligger udenfor den mest sandsynlige og få organisationen til at 

spørge sig selv ”hvad nu hvis”. Et scenarie skal altså være et udfordrende, realistisk og 

sammenhængende billede af hvordan fremtiden kan blive. Et scenarie skal altså opstille en 

alternativ fremtid end den der bare fås ved at fremskrive historiske data. Ved at opstille en række 

scenarier kan en virksomhed hurtigere blive opmærksom på de svage signaler der er i markedet og 

som peger i retning af et scenarie, og dermed hurtigere reagere proaktivt for at være foran 

konkurrenterne. I denne opgave vil scenarieanalysen blive brugt til at se fremad for dermed at 

udtrække hvad der kan læres af Vestas historiske valg. Scenarierne vil blive opstillet på baggrund af 

makro-, meso- og mikroanalyserne. Gennem disse analyser vil det blive klarlagt hvad der kan 

påvirke de finansielle drivere, og dermed kan blive mulige udfordringer og hvad Vestas i fremtiden 

måske skal forbedrede sig på.  

Kildekritik 

Da opgaven inddrager meget litteratur fra virksomheder og brancheorganisationer er der en risiko, 

at denne litteratur kan være farvet af disses agenda. Ledelsens beretninger i virksomhedernes 

årsrapporter er selvfølgelig baseret på deres forventninger til markedet. Samtidig er beretningen 

også en måde for ledelsen at kommunikere til nuværende og fremtidige investorer, hvorfor der en 

vis markedsføring af virksomheden indblandet heri. Brancheorganisationer skal selvfølgelig 

varetage deres medlemmers interesserer, hvorfor man skal have dette for øje når deres rapporter 

bruges. For at modgå dette anvendes i det omfang det er muligt også rapporter fra offentlige 

organisationer, da der her ikke tænkes at ligge nogle motiver bag. Overordnet vil det forsøges ikke 

at fokusere for meget på kun en kilde, man at få valideret udsagn gennem flere kilder. 
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Omverdens analyse 

PESTLE analyse 

I det følgende vil PESTLE analysen, se Figur 5, blive anvendt til at beskrive Vestas’ omverden, 

gennem de faktorer der påvirker det internationale marked for vindmøller og grøn energi. 

 

Figur 5: PESTLE-C modellen, vist i den originale engelske udgave (Brooks, et al., 2011). 

Politiske (Political) og lovmæssige (Legal) faktorer 

Politiske og lovmæssige beslutninger foretages på forskellige niveauer, på den globale skala, den 

regionale skala, den nationale og den lokale skala. Disse beslutninger påvirker alle aspekter af 

forretningsmiljøet, uanset hvilken branche fokus lægges på. Ved vindenergi kan disse beslutninger 

dog få meget stor betydning for vindmølleproducenterne, da beslutningerne ofte omhandler 

klimaaftaler, støtteordninger (vil blive omtalt under det økonomiske), miljømæssige målsætninger 

og tilladelser til at bygge vindmølleparker. 

På den globale skala er klimaforandringer et hot topic, og flere globale klimaaftaler er indgået på 

tværs mellem mange af verdens lande under FN’s paraply. Den seneste der enighed om var Kyoto 

Protokollen i 1997. Kyoto Protokollen skabte en international forpligtelse mellem landene om at 

nedbringe CO2-udledningen med 5,2 % fra niveauet i 1990 inden 2012. Protokollen ville dog kun 

blive bindende hvis 55 lande underskrev den og hvis de samlet stod for 55 % af verdens CO2-

udledning. Dette skete først med Ruslands underskrift i november 2004, hvorefter protokollen trådte 

i kraft i februar 2005. Senere møder, herunder COP15 i København, har ikke opnået nye faste 

bindende mål, men kun uforpligtende tilkendegivelser om klimamål og om at videreføre Kyoto 

Protokollen. (Madsen, et al., 2014)  

På den regionale skala, har EU gjort flere tiltag for at nedbringe CO2-udledningen i dens 

medlemsstater. Under Kyoto Protokollen forpligtede EU sine medlemsstater til at nedbringe deres 

CO2-udledning med 8 % inden 2012. Under dette har EU indført nogle direktiver, som har været 
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med til at drive vindmøllemarkedet frem, bl.a. at 20 % af EU’s energiforsyning i 2020 skal komme 

fra vedvarende energi. Herudover har EU også oprettet et Emission Trading System (ETS), hvor der 

er sat grænser for hvad forskellige fabrikker og kraftværker må udlede. Udledningen bliver målt og 

rapporteret og bliver så sammenholdt med, om fabrikken har de fornødne tilladelser (European 

Union Allowances (EUA)) til at udlede denne mængde CO2. Dette har dermed skabt et marked, 

kaldet cap-and-trade, hvor virksomheder kan købe og sælge disse EUA’er alt efter behov. Prisen på 

en EUA svinger efter udbud og efterspørgsel, og hvis prisen bliver høj nok, kan dette skubbe 

producenter over mod vindenergi, da dette er CO2 fri energi. 

På den nationale skala har individuelle lande også vedtaget egne mål for både udledning og 

mængde af energi, der skal komme fra vedvarende energi. Disse mål er med til at føre en omstilling 

til vedvarende energi, hvilket har været med til at drive vindmøllemarkedet. I Tabel 1 ses mål for 

mængden af vedvarende energi fra udvalgte EU lande. 

 Andel af energi i procent fra 

vedvarende kilder, 2005 

Mål for andel af energi i 

procent fra vedvarende kilder, 

2020 

Danmark 17,00 30 

Tyskland 5,80 18 

Spanien 8,70 20 

Holland 2,40 14 

Polen 7,20 15 

Sverige 39,80 49 

England 1,30 15 

Tabel 1: Vedvarende energi mål for udvalgte EU lande (Madsen, et al., 2014). 

Som det ses fra Tabel 1, er der stor forskel landende imellem, nogle lande har sat mere ambitiøse 

mål end andre. Sverige springer således i øjnene, men Sverige får også en stor del af deres energi 

fra vandkraft, hvorfor det derfor ikke automatisk kan sluttes, at Sverige er et stort marked for 

vindenergi. Landene har dog sat ambitiøse mål, og det er ikke alle lande, der har samme naturlige 

ressourcer som Sverige med hensyn til vandkraft, hvorfor de dermed må kigge mod andre former 

for vedvarende energi, såsom vindenergi. 

På den lokale skala er det ofte tilladelser til at bygge vindmøller og vindmølleparker, som kan få 

betydning for producenterne. I afsnittet om sociale faktorer vil dette bliver omtalt yderligere. 



19 
 

Muligheder Trusler 

• Klimaforandringer har stort fokus 

• Klimaaftaler sætter mål for CO2-

udledning og andel af vedvarende energi 

• Cap-and-trade er et stærkt redskab til at 

motivere til grønomstilling 

 

Økonomiske (Economic) faktorer 

Vindmøllebranchen har i mange år været båret og bliver stadig båret af støtteordninger i mange 

lande. Der findes mange forskellige støtteordninger, som sigter mod at gøre vindenergi mere 

konkurrence dygtigt i forhold til konventionelle energiformer. Det er en politisk beslutning at 

indføre disse støtteordninger, og de er finansieret gennem staten. Der findes to former for støtte: En 

investeringsbaseret støtte og en produktionsbaseret støtte. Den investeringsbaserede støtte, er ofte i 

form af finansiel støtte som tilskud, favorable lån eller skattefordele. Den produktionsbaserede 

støtte gives enten gennem et tilskud pr. produceret kWh, eller via en fast pris som en køber er 

retsligt forpligtet til at betale for vedvarende energi. (Krohn, et al., 2009) I følgende eksempel 

beskrives den amerikanske ordning.  

PCT-ordningen, Production Tax Credit, er en statsstøtte der giver producenter af vindenergi et 

tilskud i form af et beløb per produceret kilowatt-time (kWh). Denne støtte blev oprindeligt indført 

for at hjælpe vindenergi på vej ved, at gøre vindenergi konkurrencedygtig med konventionelle 

energiformer. Støtteordningen har virket, over de seneste 5 år har vindenergi stået for 36 % af alt ny 

installeret elektricitetskapacitet (Philips, 2014). 

Støtten er på 0,023 USD per kWh produceret og denne støtte kan gælde i op til 10 år efter møllen er 

installeret.  Figur 6 viser hvorledes støtten virker og tillader vindproducenter at underbyde markedet 

og stadig tjene penge sammenlignet med konkurrerende energiformer. 
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Figur 6: PTC-støtten i USA og sammenligning med andre energiformer (baseret på tal fra US Energy Information 
Administration). 

Da PTC-ordningen ikke er blevet forlænget denne gang, betyder det, at Vestas forventer, at der vil 

blive længere mellem nye amerikanske kunder over de kommende år. At der nu er lukket for PTC-

ordninger kan også være positivt ifølge adm. direktør i Vestas, Anders Runevad, da det giver et 

nogenlunde stabilt marked over de næste to år. Den amerikanske støttemodel har blafret i vinden 

gennem de senere år, fordi den skulle vedtages i Kongressen på årlig basis, og der flere gange har 

været tvivl om, hvorvidt den ville gå igennem, til stor gene for markedet. (Anneberg, 2014) PTC-

ordningen kan blive indført igen på et senere tidspunkt, men givet at flere mener, at vindenergi nu 

er blevet en moden industri, som kan stå på egne ben, er det mere usikkert om den bliver indført 

igen. Skulle den blive indført igen, kunne det blive i en anden form, hvor dens varighed kommer til 

at køre efter nogle grønne målsætninger og ikke hvor den er tidbegrænset og skal fornyes hvert år, 

til stor usikkerhed for markedet. (Philips, 2014) 

Støtteordninger som disse har været med til at føre vindkraft frem, og gjort det til en økonomisk 

holdbar model at drive en vindmøllepark. Betydningen af disse støtteordninger er tydligt illustreret i 

USA, hvor mængden af nye vindmøller målt på installeret kapacitet faldt med 92 % fra 13.124 MW 

i 2012 til 1.084 MW i 2013, pga. at den amerikanske kongres meget sent forlængede deres to 

støtteordning, Investment Tax Credit (ITC) og Production Tax Credit (PTC), hvilket skabte stor 

usikkerhed på markedet. Selvom vindmøllemarket er blevet modent, er det stadig meget følsomt i 

forhold til de statslige støtteordninger (Krohn, et al., 2009). 
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Selvom klimaforandringer er en stor motiverende faktor for ønsket til at overgå til vedvarende 

energi, så er en anden grund også ønsket i EU om at gøre sig mindre afhængig af olie og gas fra 

ustabile dele af verden. Det meste af EU’s olie kommer fra Mellemøsten og det meste gas kommer 

fra Rusland, som i flere omgange har lukket for gasen. Usikkerheden i leverancerne og prisen på 

olie og gas, er med til at drive omstillingen til vedvarende energi, en stigende olie og gaspris vil 

kunne dæmpe den økonomiske vækst i EU og føre til stigende inflation. (Krohn, et al., 2009) 

Prisen på olie og gas er også med til at afgøre vindenergis attraktivitet. Vindenergi i sig selv er ikke 

konkurrencedygtigt med olie, gas og kul, hvorfor de forskellige støtteordninger er sat i værk for at 

drive omstillingen. Når man sammenligner vindenergi generet fra en europæiske onshore park med 

energi fra kul og naturgas, så er vindenergi 33-34 % dyrere (baseret på en oliepris på USD59 pr. 

tønde, gasprisen følger normalt olieprisens udvikling) (Krohn, et al., 2009). Med en stigende 

efterspørgsel på olie og gas drevet af udviklingen i den tredje verden, så vil prisen på olie og gas 

også forventes at stige, da det ikke længere ses som realistisk, at kendte oliereserver kan følge med 

udviklingen i den stigende efterspørgsel. Vindenergis attraktivt og konkurrencedygtighed må derfor 

forventes at blive bedre og bedre i årene fremover. 

Finanskrisen satte selvfølgelig også sit præg på vindmøllemarkedet. Opførsel af vindmølleparker er 

en kapitaltung investering, og mulighederne for at sikre sig finansiering i kriseårerne var derfor 

også små. Samtidig har finanskrisen også betydet, at mange lande har indført spareplaner for, at få 

deres nationale budgetter til at hænge sammen. Dette har også påvirket støtteordningerne for 

vindkraft, og der er kommet øget usikkerhed om, hvor længe disse støtteordninger vil fortsætte 

(Vestas A/S, 2014). 

Økonomisk vækst og øget energiefterspørgsel hænger sammen (U.S. Energy Information 

Administration, 2013). Den økonomiske udvikling i lande som Kina og Indien vil øge disse landes 

efterspørgsel på energi, se Figur 7. Vindenergi kan i sig selv ikke dække dette behov, men disse 

lande har allerede sat mål for vedvarende energi, hvorfor det må forventes, at en del af den nye 

kapacitet der skal installeres må være i form af vindmøller. 
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Figur 7: Historisk og forventet udvikling i energiforbruget i Kina, USA og Indien fra 1990 til 2040 (US Energy Information 
Administration, 2013). 

Der er modstandere af vindenergi, der mener, at pengene der bliver brugt på vindenergi, ville være 

bedre brugt på andre miljømæssige initiativer. I en artikel i The Economist kaldet ”Wasting Money 

on Climate Change”, er det beregnet at hvert ton CO2 som er sparet pga. tilskud til vedvarende 

energi, såsom vindenergi, vil koste mellem 69 til 137 USD, hvor det ved brug af CO2-kvoter vil 

koste mindre end 15 USD. 

Muligheder Trusler 

• Olie og gas leverancer er forbundet med 

usikkerhed pga. politiske forhold 

• Økonomisk vækst i især Asien vil kræve 

mere efterspørgsel efter energi 

• Støtteordninger gør vindenergi attraktivt 

• Usikkerhed om støtteordninger 

• Finansiering er afhængig af den 

økonomiske situation i verden 

• CO2-kvoter (cap-and-trade) er en 

billigere løsning 

• Vindenergis attraktivitet er baseret på 

prisen på konventionelle alternativer 

(olie, kul og gas) 
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Sociale (Social) faktorer 

Opførslen af vindmøller og vindmøllerpark både onshore og offshore møder ofte stor modstand fra 

forskellige interessegrupper. Ofte er det naboerne til vindmøller, der er utilfredse med placeringen 

af møllerne, og de gener de kan medføre i form af støj, lysgener og forringelse af ejendomsværdi. 

Der har været gennemført undersøgelser af om vindmøller påvirker mennesker som bor tæt på dem. 

I en rapport udgivet af The Australian National Health and Medical Research Council, 

konkluderede de, at der ikke er nogen videnskabelige beviser for at støj, vekselende skygger eller 

genskind fra vingeblade skulle gøre mennesker syge (National Health and Medical Research 

Council, 2010). 

Andre interessegrupper som normalt modsætter sig vindmøller er natur- og dyreelskere. De er enten 

imod pga. vindmøllerne ødelægger det æstetiske i landskabet eller fordi de mener det vil påvirke 

dyrelivet. Disse interesseorganisationer er ofte meget gode til at organisere sig og lægge politisk 

pres på det regionale niveau. Der er derfor flere tilfælde, hvor vindmølleparker er blevet ændret 

enten i størrelse eller placering efter pres fra lokalbefolkningen og interessegrupper (The 

Economist, 2010). 

På den modsatte side står, den del af befolkningen som ønsker en mere grøn energi, pga. de 

klimaforandringer der er ved at ske. Lande, såsom Danmark, Tyskland og Spanien, med en mere 

miljøbevist befolkning, hvor man aktivt har gjort en indsats for at oplyse befolkningen om 

klimafordringer og grøn energi, er der mindre modstand mod vindmøller og en større forståelse for, 

at de er en del af landskabet, der er kommet for at blive (The Economist, 2010). Samtidig har man, i 

disse lande også haft investerings- og skatteordninger, der har gjort privatejede møller udbredte. 

Modstanden mod møller er derfor begrænset, når de i stedet ses som en investering, der giver et 

afkast, og ikke bare er en gene. 

Muligheder Trusler 

• Miljøbeviste befolkningsgrupper ønsker 

mere grøn energi 

• Naboer til vindmøller klager over støj og 

lysforurening 

• Interessegrupper er imod vindmøller da 

de mener de ødelægger naturen og 

dyrelivet 
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Teknologiske (Technological) faktorer 

Siden de første vindmøller blev opstillet, er udviklingen gået mod, at møllerne bliver stadig større 

og mere effektive. Figur 8 viser denne udvikling siden 1985 hvor rotordiameteren på en mølle var 

under 20 meter og effekten var 50 kW. I dag har f.eks. Vestas’ kommende offshore mølle V164 en 

rotor diameter på 164 meter og en effekt på 8000 kW. 

 

Figur 8: Udviklingen af størrelse og effekt for vindmøller siden 1985 (Center for Climate and Energy Solutions, 2014). 

Denne udvikling af større møller, er det der har været med til at gøre vindenergi mere 

konkurrencedygtigt. Jo mere effekt der kan presses ud af en enkelt mølle, jo billigere bliver 

strømen, da de faste vedligeholdelsesudgifter der er på en mølle (uanset størrelsen) kan fordeles ud 

på flere kilowatttimer, hvorfor vedligeholdelsesudgifter på produceret kilowatttime bliver lavere. 

Udviklingen mod større møller, har dog også negative effekter, i og med at møllerne er blevet så 

store, som de er i dag, så er modstanden mod dem også vokset. Møllernes størrelse gør at de fylder 

mere visuelt i landskabet, hvilket som beskrevet under afsnittet om sociale faktorer, gør at færre vil 

have disse møller som naboer. Samtidig begynder størrelsen på vindmøllernes enkelte dele, specielt 

vingerne, at give logistiske problemer. Transporten af disse store komponenter kan ende med at 

blive den begrænsende faktor for udviklingen af større møller (Madsen, et al., 2014). I visse 

geografiske regioner hvor infrastrukturen ikke er tilpasset tungt maskineri, såsom i Indien, er det 

svært at opstille de større møller. Derfor er de helt store møller nu beregnet til at blive opstillet 

offshore, også kaldet havvindmøller. Fordelen ved offshore vindparker er, at de ikke skæmmer 
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landskabet, og vinden ude på havet er mere konstant og ofte stærkere. For at kunne gøre offshore 

parker rentable, kræver det store møller, da etablerings- og vedligeholdelsesomkostningerne er 

højere for en offshore park end en onshore park. 

Vindenergi har en begrænsende faktor i, at vinden ikke altid blæser konstant. Et land vil derfor 

aldrig kunne basere 100 % af dens strømforsyning på vindenergi. De dage hvor vinden ikke blæser, 

er det nødvendigt, at have andre strømkilder klar der kan dække hullet. Udsvingene fra sekund til 

sekund og minut til minut er sjældent et problem, da disse udsving ujævnes af andre møller i det 

nationale strømnetværk. Vindenergiproduktionen kan dog variere fra time til time, ligesom 

efterspørgslen fra strømforbrugerne kan variere fra time til time. I begge disse tilfælde er det 

nødvendigt at have anden kapacitet i netværket, der kan balancere udbuddet og efterspørgslen på 

strømnettet. Omkostningerne ved at have denne backup eller balanceringskapacitet, afhænger af 

forudsigeligheden af udsvingene, både for vindenergi men også i efterspørgslen. Jo mere 

forudsigelig disse udsving er, jo lettere er det at bruge de billigste løsninger. I dag kan man lave 

pålidelige prognoser for strømproduktionen fra vindenergi få timer frem i tiden. Denne balance-

omkostning afhænger i høj grad hvor stor en penetration vindenergien har, dvs. hvor stor en andel af 

strømmen kommer fra vindenergi. Jo højere andelen er, jo højere er omkostningerne. Ved en 

vindenergi andel op til 20 % stiger omkostninger omkring 1-4 €/MWh af vindenergi produktion. 

(Krohn, et al., 2009) Der må derfor nås et naturligt mætningspunkt i markederne, når andelen af 

vindenergi bliver så høj, at omkostninger bliver for store. 

Muligheder Trusler 

• Større møller sænker prisen pr. kWh • Større modstand mod større møller, da 

de fylder mere i landskabet 

• Vindenergi er afhængig af at vinden 

blæser, kræver backup kapacitet 

• Transport af større møller er besværlig 

 

Miljø (Ecological) faktorer 

Vindmølleparker på land kræver plads, der er en grænse for hvor tæt møllerne kan placeres for, at 

de fungerer optimalt. Den landjord der bliver brugt til vindmøller, er ofte i forvejen ryddet og 

anvendt til andre formål, som landbrugsjord. Hvis man samtidig sammenligner med kulkraft, så skal 

der ikke kun sammenlignes med den jord et kulkraftværk optager, men også den jord kulminen 
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bruger, og den påvirkning kulminedriften har på miljøet. Den jord en vindmølle optager er 

fundamentet og de serviceveje og bygninger, der hører til. Jorden i en vindmøllepark kan stadig 

anvendes til andre formål, såsom landbrugsjord, der er ingen indikationer på at vindmøllerne 

påvirker græsende dyr (New South Wales Government, 2010). De områder hvor vindmøller ikke 

opstilles på landbrugsjord, er påvirkningen større, da området omkring møllen skal ryddes. 

Påvirkninger af miljøet, herunder specielt bekymringer for dyre og fugleliv, bliver ofte undersøgt 

når nye vindmølleparker skal opstilles både onshore og offshore. Der er gennemført mange 

undersøgelser omkring påvirkninger af specielt fuglelivet, og selvom der sker kollisioner med 

vindmøller, så er påvirkningen fra vindmøller minimal. Faktisk dør der væsentlig flere fugle som 

følge af kollisioner med vinduer og biler, end som følge af vindmøller (Lomborg, 2001). 

Påvirkningen fra vindmøllerne søges altid minisket ved, at undgå at placere møllerne i fuglens 

habitater og trækruter (New South Wales Government, 2010). 

Naboer til vindmøller påvirkes også som følge af støj og lysforurening. Nogle mennesker der bor 

meget tæt på vindmøller hævder, at de bliver meget påvirket af specielt støjen fra møllerne. Det har 

ledt til termen ”Wind Turbine Syndrone” (WTS), som er en fælles beskrivelse for de påvirkninger 

og symptomer, som disse naboer til vindmøllerne siger de oplever. Den mest problematiske støj fra 

møllerne er den lavfrekvente støj (20-100 Hz) og den infrasoniske støj (0-20 Hz). Nogle mennesker 

mærker hurtigt effekten og sammenligner den med køresyge, mens andre slet ikke mærker den. De 

skadelige effekter fra infrasoniske lyde er velkendte, en rapport fra (National Institutes of Health, 

2001) lister effekterne som træthed, apati, depression, trykken for ørene, koncentrationsbesvær og 

døsighed. Ifølge The American Wind Energy Association, er der dog ikke nogen videnskabelige 

undersøgelser i peer-reviewed fagblade, der har fundet skadelige effekter på mennesker fra 

vindmøller, ligesom WTS heller ikke er blevet videnskabeligt påvist (American Wind Energy 

Association, 2013). 

Lysforurening er også en ofte nævnte forureningskilde for naboer til vindmøller. Møllernes 

bevægende rotorvinger kan skabe hvad der kaldes skyggeflimmer, når solen står bag møllen. 

Generne for naboer kan i mange tilfælde undgås ved at placere møllerne hensigtsmæssigt i forhold 

til naboerne. Samtidig bliver nye møller også hele tiden mere støjsvage. 

Genbrug af forældede møllevinger er også ved at blive et problem. Møllevingerne består af 

kompositter og glasfiber, og kan derfor ikke let genbruges, hvorfor de ender derfor på lossepladsen 
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eller i forbrændingsovne. I Danmark står man i de kommende år over for at fjerne 4.500 gamle 

vindmøller med 13.500 vinger. Hver gang man opsætter 1 megawatt vindmøllekapacitet, får man 10 

ton glasfiberaffald den dag, møllen skal skrottes. Der er dog virksomheder der arbejder på at løse 

problemet ved at kunne udtrække oliedelene fra vingen og genbruge resten (hovedsagligt glasfiber) 

til isoleringsplader. (Ramskov, 2011) 

Muligheder Trusler 

• Vindmøller optager mindre plads og 

jorden de står på udnyttes ofte til andre 

formål 

• Kasserede møller kan anvendes til andre 

formål 

• Genbrug af kasserede møller er et 

problem 

• Naboer klager over helbredsproblemer 

som følge af genér fra møller 

 

Brancheanalyse 

Porter’s five forces 

I Porter’s Five Forces kortlægges konkurrencesituationen i en specifik branche, i Figur 9 vises et 

overblik over vindmøllebranchen, hvorefter de enkelte punkter vil blive gennemgået i det følgende. 

 

Figur 9: Oversigt over Porter's Five Forces for vindmølleproducenter. 
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Konkurrenter i branchen 

Antallet og størrelsen på konkurrenter. I år 2013 blev der leveret 19.458 vindmøller med en 

samlet kapacitet på 37.478 MW. Det er et fald på 13,3 % i forhold til 2012. De 19.458 vindmøller 

blev leveret af 62 producenter hvor, de 42 er fra Asien, 18 fra Europa og 2 fra Nordamerika. Kina er 

det største land målt på antallet af producenter der leverede møller til markedet. (Madsen, et al., 

2014) I Figur 10 ses markedsandelene for de største producenter i 2013. Det ses, at Vestas i 2013 

var den største leverandør målt på leveret MW-kapacitet. 

 

Figur 10: Markedsandel for de 10 største vindmølleproducenter i 2013 (Madsen, et al., 2014). 

Herfindahl indekset er et mål for størrelsen af firmaer i relation til industrien og en indikator for 

konkurrencesituation i industrien. Indekset beregnes ved, at tage markedsandelen for de respektive 

firmaer i branchen, kvadrere det og summere dem. (Brooks, et al., 2011) Beregnes Herfindahl 

indekset for vindmølleproducentindustrien fås et indeks på 0,06 (6 %)1. Dette er beregnet på data 

for de 15 største producenter og antagelsen om, at markedsandelen for de sidste 47 producenter er 

ligeligt fordelt. Et indeks på 0,06 indikerer, at der er en stor konkurrence på vindmøllemarkedet og, 

at det ikke er domineret af en eller flere meget store spillere. Et Herfindahls indeks under 0,10 anses 

normalt som et ukoncentreret marked (Brooks, et al., 2011).  I Tabel 2 ses hvorledes udviklingen i 

de største producenters markedsandel har været over de sidste 7 år. Det ses, at de små producenter 

                                                 
1 Herfindahl indekset kan også udtrykkes i et tal mellem 0 og 10.000, i dette tilfælde er resultatet 620. 
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har fået en større markedsandel på bekostning af de store producenter, og markedets koncentrations 

ratio er aftagende. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Top-10’s markedsandel 94 84,2 80,9 79,8 78,2 77,4 69,5 

Andre producenters markedsandel 6 15,8 19,1 20,2 21,8 22,6 30,5 

Tabel 2: Andel af leveret MV kapacitet i procent for de 10 største producenter målt på leveret kapacitet 
(Madsen, et al., 2014). 

Der er siden 2007 kommet en del nye producenter, specielt i Asien. Vindmøllemarkedet voksede fra 

omkring 4.000 MW i 2000 til omkring 44.000 MW i 2012, hvilket har medført, at der er kommet 

mange nye producenter. Væksten i antallet af producenter har også medført en større konsolidering 

på markedet de seneste år, så de enkelte producenter står stærkere på markedet, og samtidig også 

sikrer sig den nyeste teknologi fra deres konkurrenter.  

Væksten i vindmølleindustrien. Vindmøllemarkedet målt på både nyt installeret kapacitet og 

kumulativ installeret kapacitet har været i kraftig vækst siden midt 90’erne, se Figur 11. Siden 1996 

og frem til 2013 er markedet vokset med 2670 %, det giver en gennemsnitlig årlig vækstrate 

(CAGR) på 20,3 %. Et marked i kraftig vækst vil virke tiltrækkende på nye producenter, både helt 

nye virksomheder, men også etablerede virksomheder der ønsker at diversificere deres 

forretningsområde (eksempelvis Siemens og GE). 
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Figur 11: Udviklingen i nyt installeret og kumulativ kapacitet for det globale vindmøllemarked (Global Wind Energy 
Council, 2014). 

Det er vigtigt for virksomheder at være opmærksom på produkt livscyklussen for deres produkter, 

da de konkurrencemæssige forhold kan være meget forskellige i hver fase af livscyklussen. 

Livscyklussen består af fire faser, introduktion, vækst, modent og tilbagegang. (Brooks, et al., 2011) 

Introduktionsfasen for vindmøllemarkedet er ovre, siden 2004-2005 har markedet oplevet en 

vækstfase, hvor der er kommet mange nye producenter, markedet har standardiseret sig inden for 

møllestørrelser, og man har oplevet et kapacitetsunderskud. Spørgsmålet er, om markedet nu er 

begyndt at blive modent, flere tegn peger mod dette, bl.a. overskudskapacitet, pres på priserne, 

kamp om markedsandel og fokus på trinvise teknologiske fremskridt. Finanskrisen kan dog have 

fordrejet dette billede noget, da det er svært, at sige hvordan markedet ville have udviklet sig uden 

den lette adgang til kapital, der var op til krisen og den sværere tilgang til det, der har været efter. 

Herudover har støtteordninger også været med til at understøtte markedet, og hvis/når disse en dag 

bortfalder, vil det også påvirke markedet. Det store fald i installeret kapacitet fra 2012 til 2013 

skyldes i høj grad usikkerheden om forlængelsen af den amerikanske støtteordning, der betød at der 

blev installeret over 10.000 MW mindre i USA i 2013 end i 2012 (Madsen, et al., 2014). 

Omkostningsforhold. Vindmøllebranchen har været hårdt ramt af finanskrisen, hvilket har tvunget 

vindmølleproducenterne til at frasælge de dele af produktion som ikke indeholder 
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kernekomponenter. Vestas og Goldwind har begge frasolgt fabrikker der producerede vinger og 

tårne (Madsen, et al., 2013). 

Konkurrencen blandt vindmølleproducenterne er præget af de mange nye producenter, fra især 

Asien, som med billigere produkter har været med til at presse prisen pr. installeret MW kraftigt 

ned. I Kina faldt prisen på de populære 1,5 MW møller fra 2009 til 2012 med 35 %, denne trend er 

dog stoppet, og det forventes, at prisen holder sit nuværende niveau de næste 3 år (Madsen, et al., 

2013).  

Produktdifferentiering.  Produktdifferentieringen blandt vindmølleproducenter går meget på 

kvalitet og driftssikkerhed, samt at kunne levere større møller. De senere år har der været et kapløb 

om at kunne levere den største offshore vindmølle, hvor Vestas er i gang med testfasen af deres 8 

MW V164 mølle. Spanske Gamesa har en 15 MW offshore mølle på tegnebrættet, som de håber, 

kan gøre offshore vindkraft mere rentabelt. Udover større møller, har de såkaldte ”direct drive” 

(DD) møller oplevet en vækst de senere år. DD møller er møller uden gearkasser. I traditionelle 

møller sidder der en gearkasse mellem generatoren og akslen fra rotoren. Gearkassen har til formål 

at øge omdrejningsantallet på akslen der går ind i generatoren, således at generatoren kan være 

mindre. I en DD mølle, roterer generatoren med sammen omdrejningsantal som rotoren, hvorfor 

generatoren skal være større. Fordelen ved en DD mølle er, at selve nacellen er lettere, og at der 

ikke længere er en gearkasse der skal vedligeholdes. Vestas har valgt har hold fast i det traditionelle 

design til deres store offshore mølle V164. 

Operations and maintenance (O&M) services er et område hvor flere og flere producenter bevæger 

sig hen. Køber kan købe en langtidskontrakt hvor producenten tager en del af risikoen omkring 

møllens ydelse på sig, således at kunden ikke skal bekymre sig om det. Samtidig giver det 

producenterne en ny og stabil indtægtskilde, der ikke kun er baseret på slag af nye møller. 

Høje exit barrierer. Dette er omkostningerne en producent skal bære såfremt de forfalder 

industrien. Er fabrikkerne så specialiserede, at de ikke kan anvendes til andre formål, og 

investeringen i dem derfor er tabt, så må omkostningerne forventes at være høje. Såfremt 

producenterne let kan omstille deres produktion til andre produkter udenfor industrien, så må 

omkostningerne forventes at være små. Hvis omkostningerne er høje, så kan det i en periode betale 

sig at køre med tab, da dette kan være en billigere løsning end helt at lukke fabrikken og tage det 

tab. Hvis omkostningerne er høje, må det forventes at skærpe konkurrencen i branchen, da færre 
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producenter vil være tilbøjelige til at forlade den. Mange af fabrikkerne, der anvendes til produktion 

af vindmøller, er maskinfabrikker og støberier, som vil kunne omlægges til anden industri. Der er 

specialudstyr, som ikke kan anvendes til andre formål, og derfor må forventes at give tab ved en 

omlægning. 

Muligheder Trusler 

• Markedet har oplevet høje vækstrater 

• Større møller kan give en 

konkurrencemæssig fordel 

• Mange mindre konkurrenter mindsker de 

store producenters markedsandel 

• Producenter fra Asien presser prisen 

• Konsolidering kan skabe stærkere 

konkurrenter 

 

Nye indtrængere 

Nye virksomheder søger at træde ind på et marked, som følge af den høje fortjeneste som etablerede 

virksomheder allerede har. Nye virksomheder medbringer mere kapacitet, flere ressourcer og et 

ønske om at tilkæmpe sig en markedsandel. Det der modvirker, at nye virksomheder kommer ind på 

et marked er adgangsbarriererne, og jo højere disse er, jo lavere er truslen. I det nedenstående vil 

disse barrierer blive diskuteret. 

Skalafordele og kostfordele. Med de seneste års trend mod at producentmarkedet konsolideres 

(Madsen, et al., 2013), må det forventes at skalafordele har en betydning. Virksomhederne 

konsoliderer sig for at stå stærkere i den øgede konkurrence mod de mange nye og små producenter. 

Lovmæssige barrier. De lovmæssige barrier som i største grad påvirker nye indtrængere er de 

patenter de eksisterende producenter besidder. Et patent giver ejeren af det retten til den 

kommercielle udnyttelse af opfindelsen i en periode på op til 20 år. For nye indtrængere ligger der 

en udfordring i at navigere rundt om de patenter de eksisterende producenter har. Nye indtrængere 

har også muligheden for at benytte andres patenter, såfremt der betales royalties. 

Patenter kan også være en hjælp for nye indtrængere. Som en del af det at få et patent, så kræves det 

at opfindelsen offentliggøres. Det vil sige, at nye indtrængere kan følge hvor udviklingen går hen af, 

og dermed ikke skal starte helt fra begyndelsen i udviklingen af deres egne møller. 
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Kapitalkrav. Produktion af vindmøller kræver kapital for at starte op. Udviklingen af nye 

vindmøller kræver store R&D budgetter, Vestas havde i 2013 et R&D budget på 241 mio. EUR, 

hvilket blandt andet skyldes udviklingen af deres offshore mølle V164. Som følge af de store 

kapitalkrav der er til udvikling, indgik Vestas et joint venture med Mitsubishi Heavy Industries 

(MHI) omkring et samarbejde på offshore området. Som en del af denne aftale vil Vestas overføre 

udviklingen af V164 møllen til joint venture selskabet, samtidig med at MHI skyder 100 mio. EUR 

ind og yderligere 200 mio. EUR baseret på, at milestones bliver overholdt og nået (Vestas A/S, 

2014).  

Mange af de nye producenter er kinesiske, disse producenter har fordelen af at have en stor regering 

i ryggen, som bl.a. gennem favorable lån, tilskud og andre mekanismer har hjulpet deres 

vindmølleproducenter med at få ben at stå på. Dette har bl.a. fået den amerikansk regering til at 

undersøge, om Kina har brudt WTO’s regler ved at støtte deres industri for grøn energi (Zeller & 

Bradsher, 2010). 

Adgang til distributionskanaler. En ny spiller på markedet må finde adgang til de 

distributionskanaler der eksisterer på markedet. Disse kanaler afhænger meget af industrien. I 

storskalaindustrien, som vindmøller er, udsteder kunden, specielt ved større projekter, et bud 

(”tender call”) hvorefter vindmølleproducenterne melder tilbage med deres tilbud. Kunden kan 

herefter evaluere tilbuddene, og vurdere hvilket der bedst passer deres specifikationer og 

prisforventning. Den konsolidering der er sket blandt vindmølleproducenter de seneste år, kan også 

ses i lyset af at producenterne opkøber eller fusionerer med konkurrenter ud fra et ønske om, at få 

adgang til deres lokale salgskanaler i deres respektive marked. 

Trusler om gengældelse. Nye indtrængere på et marked kan blive fraskønnet fra at trænge ind på 

et nyt marked, såfremt der er en forventning eller tradition for, at de producenter der er på markedet 

i forvejen vil gengælde trækket for at beskytte deres markedsandel. En producent kan f.eks. vælge 

at sænke priserne, for at presse den nye indtrænger ud. Vindmøllemarkedet er ikke præget af en 

eller flere rigtig store spillere, Vestas er den største med 13,1 % af markedet, derfor forventes det 

ikke, at nogen enkelt spiller er i stand til at diktere hele markedet og dermed presse andre ud. 

Muligheder Trusler 

• Store kapitalkrav kan holde nye 

indtrængere ude 

• Kinesiske producenter har en stærk 

regering i ryggen 
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• Et stærkt brand giver adgang til flere 

distributionskanaler 

• Konsolidering kan skabe større 

producenter med bedre skala- og 

kostfordele 

 

Substituerende produkter 

Tilbøjeligheden for køber til at skifte. Vil køber skifte til et andet produkt? I dette tilfælde er det 

først vigtig at gøre det klart, at her ikke menes at skifte fra f.eks. Vestas’ vindmølle til Siemens’ 

vindmølle, men skiftet til en hel anden produktkategori. Energi kan skabes på mange måder, og 

vindenergi er blot en blandt mange. Vindenergi kæmper både mod traditionelle og andre grønne 

energiformer. De substituerende produkter er, opdelt efter kategorier: 

• Vedvarende energi 

o Solkraft 

o Bølgekraft 

o Vandkraft 

o Geotermisk 

o Biogas 

o Biomasse (træ og halm) 

• Konventionelle energiformer  

o Kul 

o Gas 

o Olie 

• Atomkraft 

 

I Figur 12 ses energiproduktion for EU i 2012 fordelt på produktionskilde. Det ses at konventionelle 

energiformer (primært gas og kul) stadig dominerer, men atomkraft står for over en fjerdedel af den 

genererede energi. Vandkraft er stadig den dominerende vedvarende energikilde, med vindenergi 

efterfølgende. 

 

Figur 12: Energiproduktionen i EU i 2012 fordelt på produktionskilder (Eurostat, 2014). 
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Den relative pris og ydelse af substitutter. Tilbøjeligheden for køber til at skifte hænger også 

sammen prisen på og ydelsen af substituerende produkter. Truslen fra konventionelle energiformer, 

primært kul og gas, oplever større prismæssige fluktuationer kontra vindenergi, da disse følger 

olieprisens udvikling. Dette skyldes, at vindenergi giver en større omkostningsmæssig sikkerhed, 

idet omkostningerne primært drives af materielle- og vedligeholdelsesmæssige omkostninger, 

brændstoffet, dvs. vinden, er i og for sig gratis på nær lejen af jorden hvor møllen står. Samtidig er 

de vedvarende energikilder i modsætning til de konventionelle understøttet af politisk velvilje via 

nationale støtteordninger. I Tabel 3 ses omkostninger (cost of energy) pr. produceret kWh ved de 

forskellige energiformer.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Omkostninger pr. produceret kWh for udvalgte energiformer (US Energy Information Administration, 2013). 

Atomkraft har fået sit eget punkt, da det i mange lande ses som en del af en klimavenlig løsning på 

problemet om ren energi, da det ikke er muligt at basere et lands energiforsyning totalt på energi fra 

vedvarende kilder som vind- og solenergi. Atomkraft kan bidrage til CO2 reduktionen, idet energi 

generet herfra sker med en markant lavere CO2 påvirkning end fra fossile brændstoffer. Yderligere 

er det en attraktiv kilde målt på ”cost of energy”. Atomkraft skaber dog sine egne miljømæssige 

problematikker med hensyn til deponering af atomaffald, ligesom der er nogle risici med denne 

energiform, hvilket ofte skaber stor folkelig modstand. Finder man imidlertid en løsning på 

problematikken omkring deponering af affald, kan denne energikilde vise sig at blive en væsentlig 

konkurrent til vindenergien. 

Indenfor vedvarende energi vurderes vindenergi som den mest konkurrencedygtige energikilde. 

Vandkraft er et alternativ målt på ”cost of energy”, men det kræver at landet besidder de naturlige 

Energiform Pris (USD/kWh) 

Kul 0,10 – 0,14 

Naturgas 0,07 – 0,13 

Atomkraft 0,11 

Vindenergi 0,09 – 0,22 

Solkraft 0,14 – 0,26 

Geotermisk 0,09 

Biomasse 0,11 

Vandkraft 0,09 
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ressourcer der muliggør dette. Solenergi er for nærværende ikke en konkurrent målt på ”cost of 

energy”, og desuden kræver industrielle anlæg store landområder, som modsat vindmøller ikke kan 

anvendes til andre formål samtidig. Dette bevirker, at risikoen fra substituerende produkter indenfor 

segmentet vedvarende energi vurderes som begrænset på nuværende tidspunkt. Fremtidig udvikling 

af både solkraft og bølgekraft, bærer den risiko, at en konkurrerende vedvarende energikilde kan 

blive et billigere alternativ end vindenergi. 

Truslen fra substituerende produkter vurderes på baggrund af ovenstående som begrænset. Specielt 

hvad angår de alternative vedvarende energikilder bør de umiddelbart ikke ses som konkurrenter, 

men nærmere som energikilder, der i parløb med vindenergi skal medvirke til den globale CO2 

reduktion. Tilbøjeligheden for kunderne til at skifte til andre energiformer, afhænger også i høj grad 

af hvorvidt regeringernes støtteordninger forstætter, og hvor vidt de efterlever deres opsatte 

målsætninger omkring vedvarende energi. 

Muligheder Trusler 

• Begrænset trussel fra andre vedvarende 

energikilder 

• Pt. er vindenergi den billigste 

vedvarende energiform 

• Mange lande anser i højere grad 

atomkraft som en klimavenlig løsning 

• Fremtidig udvikling af sol- og bølgekraft 

• Vindenergi er stadig dyr i forhold til 

konventionel energi 

 

Leverandøres forhandlingskraft 

Høj leverandørkoncentrationen. I årene op til finanskrisen, hvor finansiering til 

vindmølleprojekter var lettere at opnå, var leverandører til vindmølleindustrien en flaskehals for 

producenterne. Finanskrisens indtog og det deraf følgende fald i ordreindgangen har bevirket, at der 

er opstået en komponentrigelighed, hvilket i det nuværende marked understøtter 

mølleproducenternes forhandlingsstyrke. Specielt gearkasser og lejer har været i efterspurgt i årene 

inden finanskrisen, hvilket har betydet leveringstider op til 16-18 måneder. På grund af dette har der 

været en tendens til vertikal integration og langtidskontrakter med leverandører for at forkorte 

leveringstiderne og sikre sig ressourcerne (Blanco, 2009). Denne situation kan dog ændres igen, 

hvis markedet udvikler sig fordelagtigt, og leverandørkapaciteten ikke følger med. 
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Vindmølleproducenterne har historisk set haft forskellige grader af vertikal integration i deres 

leverandørstrategi, hvilket ses i Bilag 1. Nogle producenter vælger at producere mere in-house, 

mens andre vælger at outsource så meget som muligt hos underleverandører. Producenter der ligger 

mere produktion in-house har en bedre forhandlingsposition overfor underleverandører, men løber 

også risikoen for at stå med en overkapacitet, hvis markedet aftager. Flere og flere lande verden 

over har indført klimamål, hvilket må betyde, at markedet på sigt vil opleve færre udsving og 

dermed et mere stabilt og forudsigeligt marked, dette har betydet at mange underleverandører har 

udbygget deres kapacitet (Blanco, 2009). Dette forventes, at give en relativ stabil balance i 

forhandlingsstyrken og samtidig fordre flere samarbejder og langtidskontrakter mellem producenter 

og underleverandører. 

Ikke differentierede produkter og tilgængelige substitutter.  Det findes flere producenter til de 

forskellige hoveddele på en vindmølle. Vindmølleproducenterne sigter mod altid at have flere 

leverandører til de forskellige dele, såsom gearkasser, lejer, vinger og lign. (se Bilag 1). Dette gør, 

at producenterne altid kan indhente tilbud fra flere leverandører, og styrke deres forhandlingsstyrke 

denne vej igennem. Nogle kunder har dog specifikke ønsker til f.eks. gearkasseleverandør, og dette 

kan forskyde forhandlingsstyrken. 

Truslen om integration. Bilag 1 viser de øvrige konkurrenters leverandørstrategier. Vestas har 

udviklet strategiske samarbejder med selskabets leverandører omkring de komponenter de køber, 

hvilket bl.a. indbefatter, at Vestas har egne medarbejdere hos mange af leverandørerne for, at kunne 

sikre kvaliteten og samtidig sparre omkring udviklingen af komponenterne. Akillessenen i Vestas' 

leverandørsamarbejde er utvivlsomt gearkasserne, hvor 100 % erhverves fra eksterne leverandører. 

I henhold til (Blanco, 2009) er udbuddet af gearkasseproducenterne begrænset. Et af de største 

selskaber i denne sammenhæng var Hansen Transmissions (nu ZF Wind Power Antwerpen efter 

opkøb), hvor majoriteten i sidstnævnte tidligere var ejet af Vestas' indiske konkurrent Suzlon. 

Koncentrationen af gearkasseproducenter favoriserer naturligvis disses forhandlingsstyrke, ligesom 

det tidligere ejerskab i form af Suzlons ejerandele i Hansen Transmissions var et risikoelement. 

Dette sagt, er Vestas samtidig ZF Wind Powers største kunde, hvilket alt andet lige må udjævne 

dele af forhandlingsstyrken. Der var i 2009 spekulationer om, hvorvidt Vestas påtænkte et strategisk 

køb af, dengang Hansen Transmission (Nyhedsbureauet Direkt, 2009).  
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Muligheder Trusler 

• Klimamål vil give et mere stabilt marked 

• Leverandøroverkapacitet og mange 

forskellige leverandører styrker 

producenters forhandlingskraft 

• Større samarbejde mellem producenter 

og leverandører til fordel for begge 

parter 

• Leverandørkapacitet har tidligere været 

en flaskehals 

• Mindre kontrol over underleverandør 

end ved in-house produktion 

• Tættere leverandør-producent 

samarbejder kan skabe eksklusiv aftaler 

• Opkøb af leverandører 

 

Købers forhandlingskraft 

Høj køber koncentrationen. Flere faktorer har medført et skift i forhandlingsstyrken fra 

producenter til kunderne. Finanskrisen har medført en større forhandlingsstyrke hos kunderne, i 

kraft af at ordrene blev færre, så kan producenterne presses mere, da de nu har mere brug for 

ordrene. Det store antal af producenter har også betydet, at køberne nu kan vælge mellem flere 

leverandører og dermed ikke bliver afhængig af en eller få leverandører. Samtidig har store 

energiselskaber som DONG, Vattenfall, E.ON, mv. over de seneste år har gjort deres indtog og 

ændret balancen i forhandlingsstyrken. I den sammenhæng kan der nævnes to årsager til dette skift i 

kundebasen: 

• Markedet er ikke længere alene understøttet af subsidier, men også statslige krav om 

forsyningsselskabers inkorporering af vedvarende energikilder i porteføljen over 

energikilder. 

• Høje kapitalkrav gør industrien til en sektor for kapitalstærke aktører. 

Større kunder mindsker forhandlingsstyrken, omend statslige krav om andel af vedvarende energi i 

energiproducenternes portefølje, må forventes at udjævne dele af denne forhandlingsstyrke til fordel 

for producenterne, idet energiselskaberne pr. lovkrav er tvunget til at erhverve vedvarende energi. 

Dette betyder også for producenterne, at de ved hvem kunderne vil være i fremtiden og, at de kan 

indgå længere rammeaftaler, samtidig med, at disse kunder forventer en stigende teknologisk 

ekspertise og professionalisme. De kontraktuelle forhold kan på denne baggrund forventes hårdere i 

fremtiden. 
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Skiftet i kundebasen betyder endvidere, at der kommer færre men større kunder, hvilket især 

forventes at gøre sig gældende på de modne markeder (specielt Europa). I 2009 var Vestas' 

omsætning fordelt på 201 kunder mod 228 i 2008 (Vestas A/S, 2010). Vestas har som en 

konsekvens af dette siden 2009 forbedret deres ”key account management program”, for at styrke 

samarbejdet med de 42 største kunder, som i 2013, stod for 47 % af det totale ordreindtag (Vestas 

A/S, 2014). 

Af årsrapporterne fra 2009 og 2013 fremgår det yderligere, at Vestas forsøger at øge 

kundeloyaliteten ved at involvere kunderne i produktudviklingen, ligesom kunderne generelt skal 

have bedre adgang til information og data af teknologisk og forretningsmæssig karakter (Vestas 

A/S, 2010) (Vestas A/S, 2014). Vestas udvikler pt. en ny 8 MW offshore mølle, som bliver testet 

sammen med DONG, der er verdens største operatør af havvindmøller. Dette samarbejde er et 

resultat af en øget forhandlingsstyrke fra kundernes side, ligesom det er et udtryk for en intensiveret 

konkurrence internt i branchen. Vestas gennemfører hvert år en kundetilfredshedsundersøgelse, 

seneste undersøgelse viste fremgang på alle punkter, hvor den overordene kundetilfredshed scorede 

71 på en skala fra 0 til 100, hvilket indikerer, at kundernes forhold til Vestas har kommet sig efter 

de bekymringer, som rejste sig under den restruktureringsproces virksomheden har været igennem 

over de seneste 2 år (Vestas A/S, 2014). 

Ikke differentierede produkter og tilgængelige substitutter.  Vindmøller ligner i hovedtræk 

hinanden, så køberne har mange valgmuligheder når de skal vælge leverandør. Producenterne har 

møller af forskellige størrelser, men der er ved at danne sig en ensretning indenfor nogle standard 

størrelser målt på effekt (MW). Det der i hovedtræk adskiller møller fra forskellige producenter i 

dag er kvaliteten/driftssikkerheden, og den servicepakke de leveres med. Nogle producenter er 

begyndt at satse på møller uden gearkasser som en måde at differentiere sig på, mens andre holder 

fast i det traditionelle design med en gearkasse. 

Som udgangspunkt er der ingen tilgængelige substitutter indenfor vedvarende energi endnu. 

Solkraft kræver store landområder for at levere samme energimængde, og dette land kan ikke 

anvendes til andet formål. Bølgekraft kræver stadig meget udvikling, før det kan udrulles 

kommercielt og bliver konkurrencedygtigt. 

Som nævnt i ovenstående må det forventes at de store forsyningsselskabers indtog på markedet, vil 

betyde krav om højere professionalisme. Selskaber der kan fremvise solide track records og 
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operationel performance bør derfor have en konkurrencefordel i forhandlingsstyrken i forhold til de 

mere uprøvede (og mindre) selskaber. Endvidere lægger kunderne også vægt på, at have en solvent 

modpart med en stærk balance, hvilket Vestas selv mener, er genskabt efter deres 

restruktureringsproces. Selskaber der kan leve op til disse krav overfor kunderne bør forventeligt 

kunne kræve højere marginaler samt større forudbetalinger fra kunderne. 

Muligheder Trusler 

• Statslige krav til forsyningsselskabers 

andel af vedvarende energi 

• Store rammeaftaler med store kunder 

• Udviklingssamarbejde med kunder 

• Større kunder har større 

forhandlingsstyrke 

• Større krav fra de store kunder 

 

Virksomhedsanalyse 

Værdikæden 

I dette afsnit betragtes den interne del af den strategiske analyse, som bl.a. vil blive gennemført ved 

hjælp af Porters værdikædeteori (value chain). Udgangspunktet tages i hans værdikædemodel 

(Henry, 2008).  Analysen vil blive gennemført ved hjælp af Figur 13 som illustrerer 

værdikædemodellen: 

 

Figur 13: Porters værdikæde (Henry, 2008). 
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Støtteaktiviteter 

Støtteaktiviteterne er de i Figur 13 horisontale aktiviteter (Firma infrastruktur, HR management, 

Teknologi udvikling og Indkøb). Disse aktiviteter støtter de primære aktiviteter, derfor har 

støtteaktiviteterne betydning ved alle primære aktiviteter, hvorfor denne del analyseres først. 

Firma infrastruktur 

Af organisationsdiagrammet for Vestas-koncernen ses det, at koncernen er opdelt i 5 divisioner (se 

Bilag 2). Vestas CEO office, p.t. beliggende i Århus, fungerer som moderselskab for hele 

koncernen. Herunder ligger 4 funktioner; Finance, Sales, Manufacturing & Global Sourcing og 

Technology & Service Solutions. 

I 2011 valgte Vestas at oprette en ny selvstændig økonomihovedenhed, som nu er en enhed der 

arbejder mere på tværs af hele organisationen og ikke kun i de selvstændige enheder. Før 2011 var 

denne funktion opdelt og lagt ind under de enkelte andre enheder. Med ønsket om en bedre styring 

af økonomien i selskabet, har man oprettet denne nye enhed. 

Af koncernoversigten fremgår det, at salgsorganisationen hos Vestas er geografisk opdelt i 6 

salgsenheder, der har mindre salgskontorer under hver. Vestas har delt verden op i følgende 

salgsenheder; Vestas Americas, Vestas Asia Pacific & China, Vestas Central Europe, Vestas 

Mediterranean, Vestas Northern Europe og Vestas Offshore. Som en sidste enhed er Vestas 

Offshore en mere globalt orienteret enhed, som alene dækker salget af offshore-møller globalt set. 

Denne opdeling kan virke noget ulige fordelt, hvor Europa er opdelt i 3 salgsenheder, mens Nord- 

og Sydamerika har en enhed og Asien og Kina har en. Hvorvidt denne opdeling er hensigtsmæssigt 

skal ses ud fra et forretningsmæssigt og kulturelt synspunkt, Vestas ønsker at være tæt på deres 

kunder, således at de hurtigt kan reagere på ønsker og krav fra specifikke kunder og markeder. 

Traditionelt set, har Europa været det største marked for vindmølleindustrien, hvorfor fokus har 

ligget her. Det giver derfor god mening med flere enheder på dette kontinent. 

Flyttes fokus mod de amerikanske kontinenter, kan det måske virke overraskende, at disse 

kontinenter skal dækkes af en enhed. Hvorvidt dette er hensigtsmæssigt afhænger af udviklingen i 

vindmøllemarkedet i såvel Nordamerika som i Sydamerika. Samme betragtning gælder for 

Asien/Oceanien enheden, som dækker et enormt stort geografisk område. Såfremt der sker store 

ændringer i det potentielle vindmøllemarked i dette område, vil det påkræve en omstrukturering af 

Asien/Oceanien-enheden, således at den splittes op i flere regionale enheder. Vestas har dog de 
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senere år strømlignet deres salgsorganisation og lukket kontorer som en del af 

restruktureringsprocessen (Vestas A/S, 2013). 

Vestas har også oprettet en særskilt offshore salgsenhed, det på trods af at Vestas i 2005 ikke anså 

offshore-markedet som et stort marked (Vestas A/S, 2005). Med udviklingen af deres 8 MW 

offshore-mølle, er Vestas begyndt at indse betydningen af at være tilstede på dette marked. 

Før 2011 havde Vestas en produkt opdelt divisions struktur, hvor der var enheder med hovedansvar 

for hver hovedbestanddel af møllerne: Vestas Blades havde ansvaret for vingerne, Vestas Controls 

Systems med ansvaret for elektronikken samt overvågningssystemerne, Vestas Nacelles med 

ansvaret for møllehuset samt Vestas Tower A/S med ansvaret for selve tårnet. Efter en 

reorganisering i 2011 er man nu gået over til funktions opdelt struktur, hvor disse enheder nu er 

samlet i funktionen Manufacturing & Global Sourcing, hvor der er større fokus på at source fra 

underleverandører. Der er dog stadig 4 selvstændige enheder under denne funktion, som varetager 

kritiske dele af produktionen; Assembly, Blades, Components og Controls & Generators. Som vist i 

Bilag 2 har disse globale enheder ansvaret for de produktionsfaciliteter Vestas har verden over. Ved 

at opdele i enheder efter møllernes hovedbestanddele er man i stand til at specialisere sig i 

produktion af de enkelte dele på hver produktionsfacilitet. 

Den sidste enhed Technology & Service Solutions varetager funktioner relateret til produktejerskab, 

innovation og udvikling af Vestas’ vindmølleplatformer. Enheden er også ansvarlig for service i 

forbindelse med opstilling af møller og kontrol og vedligeholdelse i de 20+ år, en mølle forventes at 

producere strøm i. 

Hvorvidt organisationsstrukturen, som værende en del af støtteaktiviteterne, er optimal, er 

umiddelbart svært at besvare for en udefrakommende. Ses der alene på koncernoversigten, er der 

dog nogle enkelte forhold, som med tiden kan kræve ændringer af koncernstrukturen. Her tænktes 

specielt på, at salgsenhederne for Amerika og Asien & Kina dækker over et enormt geografisk 

område, som består af flere forskellige kulturer. Det må derfor forventes, at der på sigt vil komme 

ændringer i disse enheder, hvis markederne udvikler sig. Spørgsmålet er dermed kun, om 

forandringerne sker tidligt nok, eller hvorvidt der er tale om en organisation, der først ændrer sig, 

når problemerne er opstået, og om det er en organisation som tager tid at ændre. Samtidig er det 

også spørgsmålet, om adskillelsen af produktionsenheden og udviklingsenheden er optimal. Her 
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tænkes specifikt på, om det er muligt for disse enheder at snakke sammen på tværs af 

organisationen. 

Human ressource management 

Vestas var i perioden frem til 2010 inde i en vækstperiode, hvilket afspejles tydeligt på 

medarbejdersiden. Antallet af ansatte i Vestas steg fra 3852 i år 2.000 til 23.252 i år 2010. Dette 

vidner om en organisation, der var klar til vækst, og en forventning om et marked der kun ville 

forsætte med at stige. Det har markedet dog ikke gjort pga. af den globale finanskrise, hvor der i 

årene efter var flere afskedigelser end ansættelser blandt virksomheder. Vestas har også siden 

toppen i 2010 afskediget næsten 8.000 ansatte, efter at de erkendte, at omkostningerne skulle 

nedbringes. Så sent som året inden meldte Vestas ellers ud, at de ikke forventede afskedigelser, da 

de ønskede at fastholde deres ansatte, hvilket de vurderede som økonomisk forsvarligt på 

daværende tidspunkt, på trods af at de meldte ud, at der i starten af 2009 var for mange ansatte i 

Vestas til det pågældende aktivitetsniveau (Vestas A/S, 2009). Det må derfor forventes, at der 

blandt de ansatte i virksomheden må ligge en frygte at blive afskediget. 

Vestas A/S opererer med princippet ”Mennesker før megawatt”, hvilket skal sikre et højt 

professionelt niveau i hele organisationen, hvilket skal ske gennem uddannelse af medarbejderne 

omkring lederudvikling og sikkerhed. Videreuddannelse er ikke det eneste Vestas gør for at 

fastholde deres ansatte. En global bonusordning, som omfatter alle de ansatte i Vestas, er med til at 

belønne de ansatte for deres præstationer. Bonusordningen er afhængig af at nogle opsatte mål 

bliver nået. Gruppens mål i 2013 var et frit cash flow på EUR 500 millioner (vægter 55 % af 

bonussen) og en EBIT margin på 5 % (vægter 45 % af bonussen) (Vestas A/S, 2014). 

Da Vestas er en global virksomhed, der har medarbejdere fra mange forskellige lande og kulturer 

med forskellige religiøse overbevisninger og politiske standpunkter, kræver dette en fælles aftalt 

etisk praksis og standard. Derfor har Vestas lavet en Code of Conduct, der anviser hvordan Vestas 

medarbejdere skal opføre sig i problematiske situationer eller moralske dilemmaer. Vestas’ Code of 

Conduct er med andre ord et regelsæt for etisk adfærd. Det skal være med til at opretholde Vestas’ 

omdømme som en virksomhed med høj integritet og troværdighed ved, at Vestas ikke alene ønsker 

at leve op til den lokale lovgivning, men globalt set have ensartede interne standarder omkring 

sikkerhed, miljø, etik og social ansvar.  Dermed stiller Vestas større krav i nogle lande i forhold til 

den lokale lovgivning. Code of Conduct indeholder bl.a. retningslinjer om, at diskrimination ikke 

accepteres samt at ansættelser, og forfremmelser udelukkende sker på baggrund kompetencer og 
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kvalifikationer. Der må derfor ikke skeles til forhold som nationalitet, køn, race, religion eller 

politisk overbevisning.  

Vestas havde i 2013 79 forskellige nationaliteter i deres arbejdsstyrke (Vestas A/S, 2014). Som en 

funktion af de mange nationaliteter og kulturer der arbejder og mødes hos Vestas, har virksomheden 

oprettet en stabsfunktion under deres CEO Office som hedder People & Culture, der skal være med 

til at fordre samarbejdet på tværs af kulturer og grænser. 

Teknologiudvikling 

Historisk set har Vestas udviklet og produceret næsten alle dele af en vindmølle selv, lige fra vinger 

til bolte. De ændrede markedsforhold med lavere vækst og øget konkurrence gør, at der må tænkes i 

nye baner. Vestas har derfor valgt at flytte fokus og prioritere den trinvise videreudvikling af deres 

nuværende produktplatforme og kendte teknologier højere, og ikke kaste sig over nye avancerede 

teknologier (Vestas A/S, 2013). For at nedbringe omkostningerne ved vindenergi (cost-of-energy), 

vil Vestas i højere grad benytte underleverandører og standardkomponenter for, at opnå 

stordriftsfordele. Denne øgede brug af underleverandører vil også gøre det muligt i højere grad at 

anvende lokale leverandører, noget der bliver et større og større krav i mange markeder. 

Udviklingsarbejdet vil fremover gå mod at forbedre eksisterende platforme for, at sænke prisen på 

produktet (og dermed cost-of-energy) og højne kvaliteten og driftspålideligheden. Vestas vil 

fremadrettet fokusere deres knowhow og ekspertise på videreudvikling af specielle komponenter og 

kritiske teknologier som integrationen i nationale el-netværk. Samtidig fokuseres der også på 

udvikling af nye produkter som deres 8 MW offshore mølle V164. 

Ansvaret for udvikling af nye vindmøller er placeret hos Vestas Technology & Service Solutions 

enheden. Et nyt udviklingscenter, beliggende i Århus, blev i 2008 taget i brug (Vestas A/S, 2009). 

Udviklingscentret er, ifølge Vestas, industriens største. Centret besidder en række test- og 

udviklingsfaciliteter, som har til formål at skabe et samarbejde mellem leverandører og kunder med 

henblik på udvikling af nye mølletyper. Som følge af det nye setup for teknologiudviklingen 

besluttede Vestas i 2012 at lukke 5 R&D faciliteter i Kina, Danmark og USA. 

Vestas’ fokus for teknologiudviklingen er, at den skal skabe værdi for kunderne gennem en mere 

simpel produktportefølje, hvor de færre produkter skal betyde en lavere møllepris, men samtidig en 

højere driftspålidelighed og dermed øget indtægt for kunden. 
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Indkøb 

Vestas har siden restruktureringsprocessen begyndte i 2012, haft fokus mod at anvende en større 

andel af underleverandører. Som følge af det blev enheden Manufacturing & Global Sourcing 

oprettet for at samle de 4 enheder der tidligere stod for kritiske dele af møllen. Samtidig hermed 

blev flere produktionsfaciliteter solgt fra (nogle til eksisterende underleverandører), da Vestas i 

fremtiden vil benytte underleverandører til disse formål. Indkøbsfunktionen, eller Global Sourcing i 

Vestas regi, bliver dermed i fremtiden en funktion, der skal skabe stor værdi for Vestas gennem 

øget samarbejde med underleverandør både omkring levering af dele til møllerne men også 

udvikling af disse dele. Vestas har også under overskriften ”Make-to-order” et mål om at nedbringe 

virksomhedens varelager, og dermed gå over til ”just-in-time” princippet, hvor dele først kommer 

på lager kort tid inden de skal anvendes i produktionen, for på den måde at undgå en for stor 

pengebinding i varelageret (vindmøllerne udskrives først fra lageret i det øjeblik de er sat i drift og 

overtaget af kunden). Dette stiller større krav til indkøbs og salgsfunktionen som i fællesskab skal 

lave præcise salgsprognoser. 

Styrker og svagheder for støtteaktiviteterne vurderes til at være: 

Styrker Svagheder 

• Bedre fokus på styring af økonomien, 

gennem en ny organisation 

• Fokus på medarbejdere og deres 

udvikling 

• Kontinuerlig forbedring af eksisterende 

platforme og en standardisering af disse 

• Branchens største udviklingscenter 

• Simplere produktportefølje 

• Reduktion i medarbejderstaben kan 

skabe usikkerhed blandt resterende 

medarbejdere 

• Øget afhængighed af underleverandører 

• Meget centraliseret udviklingsafdeling 

kan gøre det svært at fange trends fra 

andre markeder 

 

Primære aktiviteter 

De primære aktiviteter er de i Figur 13, vertikale aktiviteter (Indgående logistik, Produktion, 

Udgående logistik, Salg og marketing og Service). Et centralt begreb, som der arbejdes med i 

Vestas’ primære aktiviteter er ”cost of energy”, som er et mål for prisen på hver producerede MWh. 

Dette mål gør det muligt at sammenligne prisen på en MWh fra vindenergi med prisen fra 

traditionelle energi former, som kul og gas. Dette mål gensyrer Vestas, da virksomhedens mål er at 
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vindenergi (uden støtteordninger) skal kunne konkurrere med traditionelle energiformer. ”Cost of 

energy” vil derfor operere i mange dele af værdikæden. 

Indgående logistik 

Vestas’ hovedmål har altid været, at vindenergi skal være konkurrencedygtig med konventionel 

energi målt på ”cost of energy”. For at opnå dette mål, skal vindmøllerne blive mere driftssikre og 

robuste. I den sammenhæng skal forbedringerne ske i den operationelle performance og effektivitet, 

samt i produktionsenhederne. Fokus er her ikke kun på Vestas’ interne processer men også på 

underleverandørerne, da en stor del af produktionen og komponenterne i dag kommer fra eksterne 

kilder. 

Vestas oprettede i 2012 enheden Manufacturing & Global Sourcing, som samlet dækker over 

Vestas’ egen produktion og deres samarbejder med leverandører. Dette illustrerer meget godt 

Vestas’ nye tilgang til deres brug af leverandører og egen produktion, hvor fokus fremadrettet skal 

være, at underleverandører på lige fod med egen produktion skal være en integreret del af 

virksomheden. 

I boom-årene 2007 og 2008, hvor der var kraftig efterspørgsel efter komponenter til vindmøller, var 

leverandørkapaciteten presset til det yderste med lange leveringstider til følge (Blanco, 2009). 

Specielt gearkasser og lejer havde lange leveringstider på helt op til 18 måneder. Løsningen var, at 

oprette lange kontrakter og samarbejder med leverandørerne, og samtidig fylde varelagerne op så 

man altid havde dele på lager. Som vist i Figur 20 under benchmarkingen, har Vestas over de 

seneste år reduceret størrelsen af deres varelager fra indeks 100 i 2009 til indeks 36 i 2013. 

Løsningen med et stort varelager holder så længe, der er stor efterspørgsel, og varelagerets 

omsætningshastighed er høj. Når markedet pludselig dykker og efterspørgslen falder, så 

repræsenterer et stort varelager en voldsom pengebinding. Vestas har derfor over de seneste år 

nedbragt deres varelager, og satser fremadrettet på tætte samarbejder med leverandørerne, og 

anvender principper som just-in-time levering for ikke, at ende med at have komponenter på lager 

der ender med at blive forældet. Dette betyder også, at kapitalen er bundet i komponenter i kortere 

tid. Samtidig vælger Vestas også, at samarbejde med færre men større leverandører, for at kunne 

købe større partier ind hos disse og dermed opnå omkostningsfordele ad den vej. Det tætte 

samarbejde omhandler også kvalitetsstyring, Vestas fokuserer som sagt på at nedbringe 

omkostningerne, men lige vigtigt er det, at det er den rigtige kvalitet til konkurrencedygtige priser. 

Vestas har derfor indført Sigma Six til at forbedre og styre kvaliteten i både virksomheden og dens 
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leverandører (Vestas A/S, 2013). Gennemførslen af disse kvalitetstiltag, har betydet at 

garantiudbetalinger er faldet med mere end 50 % fra 2008 til 2012, hvor det udgjorde 1,6 % af 

omsætningen. Det har betydet en besparelse på omkring 200 mio. EUR. 

Vestas’ ambition er at supplere egenproduktionen med leverancer fra samarbejdspartnere. Disse 

partnerskaber uddybes med øget leverandørinvolvering i udviklingen for, at skabe mere strategiske 

partnerskaber baseret på en høj grad af tillid og gensidig gavn. For Vestas vil denne tilgang betyde 

en højere grad af fleksibilitet, lavere investeringer, færre leverandører og nedbringelse af de faste 

omkostninger. Det vil gøre Vestas mere omstillingsparat og i stand til hurtigt at tilpasse 

produktionen til efterspørgslen. Alt dette skal være med til at sænke ”cost of energy” og derigennem 

skabe mere værdi for kunderne. 

Styrker Svagheder 

• Tætte sammenarbejder med leverandører 

• Kvalitetsstyring indført hos leverandører 

• Færre penge bundet i varelager 

• Fleksibel produktion ved udsving i 

markedet 

• Afhængig af leverandørkapacitet og 

leveringstider, boom i markedet vil 

kunne give længere leveringstider 

 

 

Produktion 

Vestas laver pt. vinger, naceller, tårne, generatorer og kontrol systemer in-house. I 2007 og 2008, 

som var boom-årene for vindmølleproducenterne, var leveringskæden presset til det yderste for at 

kunne følge med den hastigt voksende efterspørgsel fra USA og Kina. For at kunne efterkomme 

denne efterspørgsel, opsatte mange vindmølleproducenter og underleverandører 

produktionsfaciliteter i disse lande. Da vindmøller samtidig er fysiske produkter, som er svære at 

transportere, var Vestas langsigtede mål i disse år, at møllerne skulle produceres lokalt. For at opnå 

det mål, blev der etableret produktionsfaciliteter i Kina og USA, hvormed møllerne ikke længere 

skulle fragtes mellem verdensdele (Vestas A/S, 2009). Siden dette er disse to markeder blevet ramt 

af usikkerhed om støtteordninger, lavere olie priser, faldende efterspørgsel som følge af 

recessionen, produktionsoverkapacitet, flaskehalse på forsyningsnetværket og modstand fra 

interessegrupper. Som følge heraf har mange producenter de seneste år været nødt til at frasælge 

aktiviteter, der ikke kan anses for at være kerneaktiviteter, for at forbedre deres finansielle styrke og 

deres cash flow. Specielt produktionsfaciliteter der ikke understøtter virksomhedens 
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kernekompetencer er blevet frasolgt. (Madsen, et al., 2014) Over de sidste 2 år har Vestas således 

arbejdet for at reducere omkostningerne og gøre virksomheden mere skalerbar. Dette er sket 

gennem frasalget af deres danske tårnproduktion og yderligere 6 maskin- og støbningsfabrikker i 

Norge, Sverige, Tyskland, Kina og Danmark som blev solgt til den tyske industrikoncern VTC 

Partners GmbH, med hvem Vestas har et mangeårigt leverandørforhold. Fremadrettet vil Vestas 

således fortsætte med, at modtage dens komponenter på samme høje kvalitetsniveau det er vant til, 

mens leverandøren får yderligere skalafordele og effektivitet (Vestas A/S, 2014). Det er ikke kun 

Vestas der skærer ind til benet i disse år, Suzlon har ligeledes frasolgt deres andel i deres kinesisk 

baserede produktionsselskab.  

Trenden i disse år går altså mod at producenterne indfører slankere organisationer, hvor vægten 

lægges på at have en fleksibel produktionsmodel, hvor kapaciteten udnyttes bedre ved at outsource 

fremstillingen af standardkomponenter. For at øge fleksibiliteten og udnyttelsen af egne 

produktionsfaciliteter er vindmølleproducenterne begyndt at flytte, lukke eller dele deres fabrikker 

med andre producenter. (Madsen, et al., 2014) Sammenholdt med sin peergruppe har Vestas 

imidlertid skabt sig en vertikalt integreret profil, hvor behovet for en lang række komponenter 

tidligere var 100 % afdækket in-house (se Bilag 1). Dette mindskede leverandørbehovet på en 

række fronter, ligesom den vertikale integration var med til at fremme læringskurven for Vestas, og 

tilføre selskabet værdi i form af øget teknologisk ekspertise i komponentfremstillingen. 

Restruktureringsprocessen som blev startet de seneste år, har i midlertidigt medført en større brug af 

underleverandører end tidligere, som et resultat af flere års samarbejde, kan mange leverandører i 

dag levere den nødvendige kvalitet til tiden. Derfor arbejder Vestas på at tildele en større andel af 

vindmøllens produktion til betroede lokale og internationale partnere. Samtidig hermed er Vestas nu 

blandt andet på deres tårnfabrik i Colorado begyndt at producere for andre producenter (Vestas A/S, 

2014). Med frasalget af sine maskin- og støbningsfabrikker, forventer Vestas at sænke sine 

omkostninger til støbte komponenter med omkring EUR 30 mio. i løbet af de næste to år med 

mulighed for yderligere besparelser. 

Andre fokusområder i 2013 for at reducere omkostningerne og forenkle fremstillings-setuppet 

omfattede lukning af nacellesamlingsfabrikken i Taranto, Italien og lukning af forsyningscentre i 

Esbjerg, Danmark og Tianjin, Kina. Ligeledes blev driften af 22 reservedelslagre i Europa 

outsourcet til den mangeårige forretningspartner DB Schenker. Endelig blev Control Systems 
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fabrikken i Lem, Danmark, fusioneret med Control Systems i Hammel, Danmark, mens filialen i 

Soria, Spanien, blev lukket ned (Vestas A/S, 2014). 

Styrker Svagheder 

• Egen produktion på regional basis 

• Mindre egenproduktion gør 

virksomheden mindre sårbar overfor 

udsving i markedet 

• Den store egenproduktion i tidligere år 

har givet masser af knowhow 

 

• Rentabiliteten af egen 

produktionskapacitet afhængig af 

regionale markeder som Europa, USA 

og Kina (se Bilag 2) 

 

Udgående logistik 

Udgående logistik består i Vestas regi i levering og overdragelse af den enkelte vindmølleordre. Da 

Vestas er en ordreafviklende virksomhed, foregår der ingen lagring af det færdige produkt. 

Leveringen består af følgende fire hoveddele, nav, nacelle, tårn og vinger, der skal fragtes hen til 

det sted hvor møllen skal stå. Vindmøllerne bliver større og større for at sænke ”cost of energy”, og 

det giver udfordringer i forbindelse med transporten, specielt i forhold til vingerne, som 

transporteres som en del, da disse ikke kan deles i mindre dele. Transporten af vindmøller er 

karakteriseret ved, at størstedelen transporteres med specialtransporter, som er omkostningsfulde, 

specielt ved landtransport, da dette oftest foregår om natten og med eskorte for at kunne lukke vejen 

der køres på, idet transporterne er så store som de er. 

Offshore projekter er mere omkostningstunge i forbindelse med transport, da der skal bruges skibe, 

pramme og kraner. Dette kræver mere tid, planlægning og mandskab end tilsvarende på jorden. 

Vejrforholdene til søs kan gøre at 10-15 % af alle arbejdsdage til havs går tabt, da de store dele ikke 

kan løftes på plads i dårligt vejr. Værditilvækst i forbindelse med udgående logistik kan genereres i 

form af en minimering af omkostningerne til distributionen. For at minimere ”cost of energy” og 

gøre vindenergi så konkurrencedygtigt som muligt, skal transportomkostningerne minimeres. Dette 

er netop en af grundene til, at Vestas har placeret deres fabrikker og valgt strategiske leverandører i 

de lande/områder, hvor den forventede vækstrate på vindenergi er størst. På grund af dette har 

Vestas en fordel i deres udgående logistik.  
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Vestas fokuserer løbende på at nedbringe installationstiden. I 2013 lykkedes det at nedbringe denne 

med 7 %. En hurtigere installation af vindkraftværker reducerer også den tid Vestas har penge 

bundet i transport-og konstruktionsfasen. Fremadrettet vil Vestas nedbringe installationstiden 

betydeligt ved at standardisere processerne i denne (Vestas A/S, 2014). 

Styrker Svagheder 

• Valg af leverandører kan nedbringe 

leveringsomkostninger 

• Standardisering medfører kortere 

installationstid 

• Vindmøller kræver dyre 

specialtransporter 

• Offshore medfører usikkerhed ved 

levering pga. vejrforhold 

 

Salg og marketing 

Vestas har selvstændige salgsdivisioner fordelt på geografiske områder og markeder rundt omkring 

i verden. Dette gør, at virksomheden kan profilere sig overfor dens kunder og potentielle kunder på 

disses hjemmemarked og indenfor de normer og værdier, der er på de forskellige markeder. Uden 

salgskontorernes arbejde med salg af deres produkter, ville der ikke være arbejde at lave i de andre 

led af værdikæden. 

Som tidligere nævnt i rapporten, har der de senere år været et skift i kundebasen mod færre men 

større kunder. I 2009 var Vestas' omsætning fordelt på 201 kunder mod 228 i 2008 (Vestas A/S, 

2010). Vestas har som en konsekvens af dette siden 2009 forbedret deres ”key account management 

program”, for at styrke samarbejdet med de 42 største kunder, som i 2013, stod for 47 % af det 

totale ordreindtag (Vestas A/S, 2014). 

Set fra et organisatorisk perspektiv står Vestas stærkt på baggrund af, at de har salgs- og 

produktionsfaciliteter og leverandørsamarbejder på alle deres vigtige markeder. Mange kunder 

forlanger i dag, at en del af leveringskontrakten sources fra det land møllerne skal opstilles i, Vestas 

står derfor stærkere i konkurrencen. Det betyder også, at samtidig med at kunderne køber 

vindmøller hos Vestas, skaber Vestas arbejdspladser i de pågældende lande. 

Vestas bruger også store summer på markedsføring i form af sponsorater og store annoncer i nogle 

af verdens største medier indenfor tv, radio, udendørsaktiviteter og internet. Målgruppen er ofte 

opinionsdannere, og målet er at fastslå, at vindenergi ikke er en alternativ energikilde men en seriøs 

udfordring til eksempel olie og gas. Selvom Vestas’ tidligere direktør Ditlev Engel blev fyret efter 
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Vestas kom i vanskeligheder, skal meget af Vestas vækst også tilskrives ham. Ditlev Engel 

formåede at tale vindenergis sag, og mødtes ofte med politikere i forbindelse med klimatopmøder. 

Ditlev Engel var en ekstremt eksponeret frontfigur ikke alene for Vestas, men for hele 

vindindustrien. Han formåede at sætte grøn energi på dagsordenen ved at tale for gevinsterne ved 

vindenergi. 

Vestas’ kommunikationsstrategi fokuserer ikke kun på Vestas og deres produkter, den sætter 

samtidigt et internationalt fokus på vind og energi. På den måde gør Vestas vindmøllerne til en 

moderne energikilde på linje med olie og gas og samtidigt et moderne fremtidsikon. Internationale 

undersøgelser peger på, at klima og ansvarlighed er vigtige parametre for virksomhedens 

interessenter. I forbindelse hermed har Vestas været en af initiativtagerne til WindMade ™ 

miljømærket, der giver forbrugerne mulighed for at vælge produkter, der er fremstillet ved hjælp af 

vindkraft. De deltagende virksomheder - herunder Bloomberg, Deutsche Bank og Motorola 

Mobility - har underskrevet en hensigtserklæring om, at vindkraft skal dække mindst en fjerdedel af 

deres strømforbrug (Vestas A/S, 2013). Udover at bygge tætte relationer til sine direkte kunder 

ønsker Vestas dermed også, at engagere sig med sine indirekte kunder, nemlig forbrugerne gennem 

dette miljømærke. 

Styrker Svagheder 

• Regionale og lokale salgskontorer giver 

stort lokalt markedskendskab 

• Stærkt brand, markedsføring og 

engagement på geopolitisk plan 

• WindMade miljømærke 

• Lokal produktion skaber lokalt 

engagement 

 

• Færre men større kunder kan forskyde 

forhandlingsstyrken 

• Ny CEO er ikke lige så synlig som 

tidligere CEO Ditlev Engel 

 

Service 

Power Plant Solutions er den samlede betegnelse for Vestas’ tjenester inden for planlægning, 

projektering, drift, service og optimering af komplette vindkraftværker. I Power Plant Solutions har 

Vestas samlet mange års erfaring i overvågning vindmøller, og tilbyder denne i form af services der 

direkte øger rentabiliteten af kundernes investeringer. I et marked for salg af vindmøller der i højere 
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grad er defineret ved udsving i markedet, er det nødvendigt at have et andet ben at stå på, og her er 

servicedelen vigtig, da denne ikke på samme måde er påvirket af udsving i markedet. Vestas’ mål 

har derfor været at sælge serviceaftaler sammen med alle nye kontrakter. I 2013 blev alle nye ordrer 

på Vestas vindmøller kombineret med en serviceaftale, der typisk løber i fem eller ti år. Samtidig 

opretholder Vestas en høj fornyelse sats på eksisterende serviceaftaler, i 2013 blev 75 procent af 

alle eksisterende serviceaftaler fornyet. Disse tal illustrerer tydeligt, at kunderne også efterspørger 

servicetilbuddene. Vestas har ellers tidligere haft problemer med netop deres service og 

garantihensættelser. En af de væsentlige risikofaktorer efter møllerne er sat i drift vedrører 

garantihensættelser. Garantihensættelserne dækker eventuelle omkostninger til udbedring af 

mangler, reparation af møller og andre omkostninger i forhold til specifikke aftaler. 

Driftsikkerheden af Vestas’ møller forbedres løbende som konsekvens af øgede investeringer i 

overvågning af eksisterende møller samt udvikling og test af nye produkter. Målet er, at denne 

udvikling på sigt skal reducere størrelsen af garantihensættelser. 

Manglende driftssikkerhed har tidligere medført store garantihensættelser for Vestas. Der har i den 

sammenhæng været kritik af Vestas’ manglende vilje til at servicere vindmøllerne. Vestas er blevet 

kritiseret for, at vindmøllerne langt fra holder den lovede levetid på 15-20 år men bryder sammen 

indenfor de første fem år, der typisk er garantiperioden. Her dækker Vestas omkostningerne ved 

reparationer, men når vindmøllen efterfølgende går i stykker, dækker garantien ikke mere. En 

tilfredshedsundersøgelse i Tyskland i 2008 viste, at hver femte Vestas-ejer var så utilfreds med 

servicen, at de frem over ville vælge en anden leverandør (Meister, 2008). Vestas har derfor et stort 

fokus på at sikre maksimalt afkast fra deres vindkraftværker, Vestas’ serviceorganisation er derfor 

med til at sikre mere tilfredse kunder. Gennem Vestas’ ”Performance & Diagnostics Centre”, 

overvåger og analyserer Vestas data fra næsten 25.000 vindmøller over hele kloden. Disse 

omfattende data, der spænder fra vejrudsigter til tekniske alarmer, gør det muligt at planlægge og 

udføre almindelige og forbyggende serviceeftersyn, og derved reducere tiden vindmøllen står stille 

til et absolut minimum. 

Betydningen af servicedelen for Vestas illustreres tydeligt ved at omsætningen fra denne er vokset 

med 89 % over de sidste 5 år til at være på EUR 954 mio. i 2013, hvor Vestas havde næsten 44 GW 

kapacitet under serviceaftaler (Vestas A/S, 2014). 
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Styrker Svagheder 

• Voksende service forretning 

• Serviceforretningen rammes ikke af 

samme markedsudsving som 

produktionen af møller 

• Erfaringsindsamling fra 25.000 

vindmøller i drift 

 

• Dårligt ry pga. tidligere problemer med 

kvalitet og service 

• 25 % af serviceaftaler fornyes ikke 

 

Benchmarking2 

I det følgende er data baseret på årsrapporterne for Vestas, Suzlon og Goldwind fra år 2009 til 2013. 

Det er valgt ikke at kigge længere tilbage, da Vestas i 2010 ændrede regnskabspraksis, hvorfor 

tallene før 2009 ikke umiddelbart kan sammenlignes direkte med tallene efter, da den nye praksis 

medførte en anden måde at opgøre indtægter fra Vestas’ leverings og installationskontrakter. 

Samtidig er der heller ikke regnskabsdata tilgængelig for Goldwind fra før 2009. I skrivende stund 

har hverken Suzlon eller Goldwind offentliggjort deres årsrapporter for 2013, derfor er deres data 

kun gældende til og med 2012. 

I benchmarkingen vil det blive undersøgt hvorledes Vestas præsterer i forhold til deres konkurrenter 

på verdensmarkedet. Formålet hermed er, at se om Vestas adskiller sig fra konkurrenterne i den 

måde de performer, eller den måde de forvalter deres kapital. Det er valgt at undersøge Suzlon og 

Goldwind, da disse er to af de største konkurrenter til Vestas, og fordi de begge er konkurrenter fra 

emerging markets. Siemens og GE offentliggør ikke særskilte data for deres vindmølleforretninger, 

derfor kan deres tal ikke umiddelbart bruges i benchmarking øjemed. 

I det følgende vil relevante nøgletal blive præsenteret i tabellen, hvorefter udvalgte nøgletal vil 

blive præsenteret i figurer og diskuteret. 

Sammenlignes virksomhederne først på deres udvikling i omsætningen, ses det i Figur 14, at Vestas 

har haft en svingende men jævnt stigende omsætning siden 2009. Suzlons omsætning har udviklet 

sig jævnt med både stigende og faldende år, og lå for 2012 på indeks 91. Goldwind har derimod 

                                                 
2 Benchmarkanalysen baserer sig på regnskabsanalysen i henhold til DuPont modellen (Flyger, et al., 2009). 
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været karakteriseret ved en voldsom stigning fra 2009 til 2010, hvorefter omsætningen igen er 

faldet kraftigt tilbage til indeks 105 i 2012. 

 

Figur 14: Udviklingen i omsætningen for Vestas, Suzlon og Goldwind siden 2009. 

Undersøges rentabiliteten for de tre selskaber, er det relevant at beregne afkastningsgraden, 

overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed og egenkapitalforrentningen. I Tabel 4 ses 

nøgletallene for rentabiliteten for de tre virksomheden siden 2009, disse vil blive gennemgået i det 

følgende. 
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Analyse af rentabilitet 2009 2010 2011 2012 2013

Afkastningsgrad (%) 3,2 4,4 -0,8 -10,0 1,8

Overskudsgrad (%) 4,9 4,5 -1,0 -9,7 1,7

Aktivernes omsætningshastighed 0,6 1,0 0,8 1,0 1,1

Egenkapitalforrentning 8,0 8,6 -5,9 -44,0 -2,4

Vestas

Analyse af rentabilitet 2009 2010 2011 2012 2013

Afkastningsgrad (%) 2,1 1,3 3,6 -7,0

Overskudsgrad (%) 3,0 2,2 5,5 -10,9

Aktivernes omsætningshastighed 0,7 0,6 0,7 0,6

Egenkapitalforrentning -9,6 -17,3 -2,8 -1367,8

Suzlon
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Tabel 4: Nøgletal for rentabiliteten for Vestas, Suzlon og Goldwind siden 2009. 

Rentabiliteten er et udtryk for virksomhedens evne til at forrente den samlede kapital, hvilket 

afkastningsgraden illustrerer (Flyger, et al., 2009). I Figur 15 ses udviklingen i afkastningsgraden 

for de tre virksomheder. Vestas oplevede fra 2010 et kraftigt fald i deres afkastningsgrad som følge 

af nogle store afskrivninger pga. fabrikslukninger og frasalg og afskedigelse af medarbejdere, denne 

trimmede organisation og omkostningsbesparelserne slog igennem allerede i 2013 hvor 

afkastningsgraden igen var positiv. Suzlon har oplevet en jævn afkastningsgrad på 2-3 % fra 2009-

2011, hvorefter den i 2012 faldt kraftigt som følge af usikkerhed om støtteordninger på deres to 

kritiske markeder Indien og USA, samtidig med at deres omkostninger fortsatte med at stige. 

Goldwind har i perioden 2009 til 2012 set en faldende afkastningsgrad som følge af stigende 

omkostninger og en stigende aktivmasse. 

 

Figur 15: Udviklingen i afkastningsgraden for Vestas, Suzlon og Goldwind siden 2009. 

Undersøges aktivernes omsætningshastighed, som er et mål for hvor god virksomheden er til at 

udnytte aktivmassen til at skabe omsætning, ses det, at Vestas sammenlignet med deres 

konkurrenter er bedre til at skabe omsætning fra deres aktiver. Trenden for Vestas er opadgående, 

Analyse af rentabilitet 2009 2010 2011 2012 2013

Afkastningsgrad (%) 13,8 10,2 3,1 1,5

Overskudsgrad (%) 19,2 16,6 8,0 4,3
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mens Goldwind får mindre og mindre omsætning ud af deres aktiver, hvilket skyldes at Goldwinds 

varedebitorer er hastigt voksende. Dette kan skyldes, at Goldwind har været fokuseret på at vinde 

markedsandele ved, at tage kunder ind der ikke kan betale til tiden.  

 

Figur 16: Udviklingen i aktivernesomsætningshastighed for Vestas, Suzlon og Goldwind siden 2009 

Indtjeningsevnen viser virksomhedens evne til at tjene penge, hvor god virksomheden er til at få 

overskud af den omsætning der skabes (Flyger, et al., 2009). Indtjeningsevnen giver informationer 

omkring indtægts-/omkostningstilpasningen. I Tabel 5 er udvalgte nøgletal for virksomhedernes 

indtjeningsevne udregnet. 
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Analyse af indtjeningsevne 2009 2010 2011 2012 2013

Dækningsgrad (%) 16,5 17,0 12,4 11,0 14,7

Kapacitetsgrad 1,4 1,7 1,0 1,0 1,3

Indekstal

Omsætning 100 136 115 142 120

Kapacitetsomkostninger 100 121 130 135 117

Vestas

Analyse af indtjeningsevne 2009 2010 2011 2012 2013

Dækningsgrad (%) 6,2 5,9 8,6 -6,9

Kapacitetsgrad 1,9 1,6 2,8 -1,8

Indekstal

Omsætning 100 87 102 91

Kapacitetsomkostninger 100 99 100 112

Suzlon
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Tabel 5: Nøgletal for indtjeningsevnen for Vestas, Suzlon og Goldwind siden 2009. 

I Figur 17 er udviklingen i dækningsgraden for de tre virksomheder illustreret. Dækningsgraden er 

et udtryk for forholdet mellem omsætningen og de variable omkostninger. Dækningsgraden er den 

andel af omsætningen, der er tilbage til at dække kapacitetsomkostningerne. Det ses af Figur 17, at 

Vestas historisk set har haft en dækningsgrad omkring de 15 %. Den har været aftagende frem til 

2012, men blev forbedret igen i 2013. Sammenlignes denne med Goldwind, ses samme 

nedadgående tendens frem mod 2012, hvilket kan indikere at kunderne har haft forhandlingsstyrken 

de seneste år og dermed har kunnet presse producenterne på priserne. Goldwind har deres primære 

marked i Kina, hvor 87 % af deres omsætning kommer fra (Goldwind, 2013), andelen af omsætning 

fra andre markeder er dog stigende hvilket kan være med til at presse fortjenesten. Kina er et svært 

marked for ikke-kinesiske producenter at komme ind på, derfor har kinesiske producenter en fordel 

på hjemmemarkedet til gavn for deres forhandlingsposition. Dog har det kinesiske marked de 

seneste år været presset af dalende volumen (Goldwind, 2013), hvilket også er med til at presse 

priserne for producenterne. Suzlons dækningsgrad faldt skarpt i 2012, hvilket skyldes faldende 

omsætning på deres kernemarkeder og samtidig stigende materialeomkostninger. 

 

Analyse af indtjeningsevne 2009 2010 2011 2012 2013

Dækningsgrad (%) 25,9 23,0 16,1 14,2

Kapacitetsgrad 3,9 3,6 2,0 1,4

Indekstal

Omsætning 100 164 120 105

Kapacitetsomkostninger 100 158 147 157

Goldwind



58 
 

 

Figur 17: Udviklingen i dækningsgraden for Vestas, Suzlon og Goldwind siden 2009. 

Undersøges udviklingen i kapacitetsomkostninger, som er afbilledet i Figur 18, ses det, at Vestas 

frem mod 2012 oplevede stigende kapacitetsomkostninger. Kapacitetsomkostningerne er her 

defineret som forskellen mellem overskuddet og dækningsbidraget (Flyger, et al., 2009). Vestas’ 

kapacitetsomkostninger har været jævnt stigende fra 2009 til 2012, hvorefter de faldt igen i 2013, 

som følge af restruktureringsprocessen. Suzlon har formået at holde deres kapacitetsomkostninger 

faste fra 2009 til 2011, hvorefter de steg til indeks 112 i 2012. Goldwinds kapacitetsomkostninger 

steg kraftigt i 2010, men har derefter holdt sig i et jævnt niveau. Det interessante er her hvorledes, 

Goldwind og Suzlons kapacitetsomkostninger udvikler sig mod 2013, er de faldende som Vestas’, 

eller vil de fortsætte med at stige. Vestas har fokuseret meget på at få styr på omkostningerne, og 

det ser nu ud til at slå igennem på kapacitetsomkostningerne, hvilket kan blive en fordel, hvis ikke 

konkurrenterne formår det samme. 
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Figur 18: Udviklingen i kapacitetsomkostninger for Vestas, Suzlon og Goldwind siden 2009. 

Kapitaltilpasningen viser hvor effektivt virksomhederne udnytter deres aktiver til at skabe 

omsætning. I kapitaltilpasningen er det hovedsagligt indekstal for aktiver der udregnes og 

sammenlignes med udviklingen i omsætningen. I Tabel 6 er udvalgte nøgletal for virksomhedernes 

kapitaltilpasning udregnet. 
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Analyse af kapitaltilpasning 2009 2010 2011 2012 2013

Aktivernes omsætningshastighed 0,6 1,0 0,8 1,0 1,1

Indekstal

Omsætning 100 136 115 142 120

Anlægsaktiver 100 112 132 93 80

Omsætningsaktiver 100 77 79 82 60

Varelager 100 70 65 57 36

Varedebitorer 100 119 126 151 119

Vestas

Analyse af kapitaltilpasning 2009 2010 2011 2012 2013

Aktivernes omsætningshastighed 0,7 0,6 0,7 0,6

Indekstal

Omsætning 100 87 102 91

Anlægsaktiver 100 115 116 119

Omsætningsaktiver 100 90 107 85

Varelager 100 89 93 88

Varedebitorer 100 106 167 86

Suzlon
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Tabel 6: Nøgletal for kapitaltilpasningen for Vestas, Suzlon og Goldwind siden 2009. 

Vestas har de seneste år gennemført en restruktureringsproces, hvor der blandt andet er lukket flere 

fabrikker og maskinværksteder. Det er derfor interessant at sammenligne udviklingen i 

anlægsaktivernes størrelse med konkurrenternes, dette er vist i Figur 19. Det ses, at siden Vestas 

implementerede deres restruktureringsprogram i 2011, er deres anlægsaktiver faldet. Grunden til 

faldet ikke er større er, at Vestas i 2012 afskrev meget af værdien af disse fabrikker, da de ikke 

kunne sælges til bogført værdi (Vestas A/S, 2013). Suzlon har haft stigende anlægsaktiver i hele 

perioden. Den mest dramatiske udvikling ses hos Goldwind, hvor anlægsaktiverne er steget til 

indeks 245 i 2012. Sammenligner man Goldwinds udvikling i anlægsaktiver med deres udvikling i 

omsætningen (se Tabel 6), ser man at omsætningen ikke er vokset i takt med anlægsaktiverne. 

Goldwind kan dermed ende med at stå i samme situation som Vestas for nogle år siden, hvor de 

havde en stor overkapacitet i form af fabrikker, der ikke havde ordrer nok til at blive udnyttet fuldt 

ud. Suzlon har ligeledes haft faldende omsætning og stigende anlægsaktiver. Vestas er de eneste der 

har set en stigende omsætning på trods af faldende anlægsaktiver, hvilket indikerer at de nu udnytter 

deres aktiver mere effektivt, hvilket kan blive en fordel i fremtidens marked. 

Analyse af kapitaltilpasning 2009 2010 2011 2012 2013

Aktivernes omsætningshastighed 0,7 0,6 0,4 0,3

Indekstal

Omsætning 100 164 120 105

Anlægsaktiver 100 155 196 245

Omsætningsaktiver 100 202 225 209

Varelager 100 154 180 123

Varedebitorer 100 260 353 346

Goldwind
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Figur 19: Udviklingen i anlægsaktivernes størrelse for Vestas, Suzlon og Goldwind siden 2009. 

Det er også væsentligt at følge udviklingen i varelageret. Hvis varelageret stiger mere end 

omsætningen, vil det påvirke pengebindingen i negativ retning. Det er vigtigt, at virksomheder har 

fokus på lageret, idet det i mange virksomheder er årsag til en relativt stor pengebinding. Det er dog 

nødvendigt med et vist lager, idet virksomhederne ellers ikke vil være leveringsdygtig i det omfang 

kunderne forventer det. (Flyger, et al., 2009) Det ses af Figur 20, at Vestas siden 2009 har haft 

fokus på at reducere varelagerets størrelse og dermed binde færre penge i det. Suzlon har ligeledes 

reduceret deres varelager, men det skyldes i højere grad nok en faldende omsætning. Goldwind 

havde frem mod 2011 et kraftigt voksende varelager, men dette er i 2012 også nedbragt væsentligt. 

Goldwinds faldende omsætning siden 2010, kan være en forklaring på at virksomheden har ønsket 

at nedbringe varelageret. 
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Figur 20: Udviklingen i varelagerets størrelse for Vestas, Suzlon og Goldwind siden 2009. 

Sammenlignet med konkurrenterne Suzlon og Goldwind, står Vestas meget godt, de har fået fokus 

på deres omkostninger og pengebinding samtidig med, at deres omsætning er vokset i perioden fra 

2009-2013. Der er stadig udfordringer der skal tages op, afkastningsgraden og overskudsgraden tog 

et alvorligt dyk i 2012 pga. store afskrivninger, spørgsmålet er, om der er flere store afskrivninger i 

vente. På grund af manglende regnskabstal for 2013 for Suzlon og Goldwind, er det også lidt uklart 

om de også har fået mere fokus på deres udfordringer og dermed vil stå stærkere i konkurrencen på 

verdensmarkedet. 

Styrker Svagheder 

• Stigende omsætning set over en 5 årig 

periode 

• Forbedret kapitaltilpasning gennem 
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for Vestas og den eksterne situation for virksomheden. Udvælgelsen af disse hovedpunkter er 

baseret på hvad der vurderes vigtigst for de værdidrivere der påvirker Vestas’ strategiske position. 

Styrker 

• Vestas har flyttet mere og mere af dens produktion ud til underleverandører, med hvilke den 

har indgået tætte samarbejder gennem strategiske samarbejdsaftaler. Produktionen er nu 

bedre tilpasset de udsving i markedet der måtte komme og dermed har virksomheden 

mindsket de faste omkostninger. 

• Serviceforretningen har haft meget fokus og har en voksende omsætning. 

Serviceforretningen giver Vestas en indtægtsstrøm ud over salget af vindmøller og dermed 

har virksomheden et ekstra ”ben at stå på”. 

• Vestas har et stærkt brand og er foregangsvirksomheden indenfor vindenergi. Vestas profiler 

sig gennem lobbyarbejde i forbindelse med klimatopmøder og sponsorater af grønne 

sportsgrene såsom sejlsport. Derudover har virksomheden været med til at skabe et 

varemærke for vindenergi. 

Svagheder 

• Omstillingen af produktionen har gjort Vestas mere afhængig af, at leverandører kan levere 

til aftalt tid og kvalitet.  

• Vestas har haft problemer med service og kvaliteten af nogle af deres møller. Der har derfor 

været en utilfredshed blandt kunderne med Vestas. Virksomheden har en udfordring i at 

genvinde kundernes tillid gennem en forbedret serviceforretning og ydelse. 

• Der har været en kraftig medarbejderreduktion over de sidste 4 år. Dette kan både påvirke 

motivationen hos medarbejderne og samtidig sætte merarbejdernes tillid til ledelsens evner 

til at styre virksomheden under pres. Vestas har dog indenfor de seneste 2 år skiftet store 

dele af ledelsen ud. 

• En stor del af Vestas’ stærke brande skal tilskrive den tidligere CEO Ditlev Engels 

synlighed i medier og blandt politiske beslutningstagere. Den nye CEO virker ikke til at 

have samme karisma og synlighed, hvilket kan svække virksomhedens brand. 

Muligheder 

• Vendes fokus på virksomhedens eksterne situationen, vurderes de vigtigste muligheder for 

virksomheden fremadrettet at være at flere og flere lande opsætter klimamål, og specifikt 
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mål for hvor stor en andel af vedvarende energi de skal have. Vindenergi er stadig det bedste 

alternativ, derfor vurderes disse mål som vigtige, da de skaber en hvis gennemsigtighed for 

hvorledes markedet for vindmøller forventes at udvikle sig på trods af usikkerheden om 

støtteordningerne. 

• Den økonomiske vækst i Asien gør, at der samtidig kræves mere energi. Mange af disse 

lande har opsat mål for vedvarende energi, hvorfor der er et potentielt stort marked her 

fremadrettet. 

• Olie- og gasleverancer kommer fra regioner og lande der i stigende grad er ustabile og 

karakteriseret ved politiske spændinger. Spændingerne mellem Rusland og Vesten omkring 

situationen i Ukraine, skaber usikkerhed omkring Rusland store gasleverancer til Europa. 

• De store forsyningsselskabers indtog på vindenergimarkedet giver Vestas muligheden for, at 

få store rammeaftaler på plads der kan give en vis sikkerhed for fremtidig indtjening. 

Betydningen af disse kunder forventes også at blive vigtig i forhold til virksomhedens 

omdømme. 

Trusler 

• CO2-kvoter (eller cap-and-trade princippet) har vist sig at være en billigere løsning i forhold 

til prisen pr. sparet ton udledt CO2. Denne fordel kan betyde at opbakningen til 

vindenergistøtteordninger kan svinde, specielt i tider hvor regering skal finde besparelser på 

statsbudgetter. 

• På grund af finanskrisen har mange lande indført besparelser på statsbudgetterne, dette har 

betydet usikkerhed om støtteordninger til vindenergi ville bortfalde. Denne usikkerhed 

påvirker markedet og betyder at projekter bliver udsat eller annulleret. 

• De mange nye kinesiske producenter har vundet stadig større markedsandele. De er primært 

stadig på deres hjemmemarked, men de er også begyndt at være på de internationale 

markeder. Der er mistanke om ulig konkurrence, idet der kan være tale om at disse kinesiske 

producenter modtager ulovlig statsstøtte fra deres egen regering, hvilket kan fordreje 

markedsvilkårene. Kina er samtidig verdens største marked for vindenergi, og de mange 

lokale producenter gør det svært for udenlandske konkurrenter at vinde markedsandele. 

• De nye store kunder, primært store forsyningsselskaber, betyder at forhandlingsstyrken kan 

forskydes, da de ofte ligger store kontrakter hos vindmølleproducenterne. Dette kan presse 

producenternes indtjening. 
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I Tabel 7 er SWOT analysen opsummeret i henholdsvis den interne og eksterne situation. 

 

Tabel 7: Opsamling af den interne og eksterne situation. 

Kobling af ikke finansielle værdidrivere til finansielle værdidrivere 

Nu er de relevante ikke finansielle værdidrivere identificeret på omverdens-, branche- og 

virksomhedsniveau. Disse vil nu blive koblet med de finansielle værdidrivere. 

Konkurrencefordelsperioden 

Vestas besidder en vis konkurrencefordelsperiode i kraft af de patenter virksomheden besidder. Det 

vurderes ikke, at der er nogle specifikke patenter på selve møllerne, der kan give en større 

konkurrencefordelsperiode i forhold til konkurrenterne, da udviklingen i dag mere er defineret ved 

små udviklingstrin. 

Vindmøllemarkedet er præget af mange producenter. Markedsandelen for de 10 største producenter 

er aftagende pga. konkurrence fra nye producenter. Adgangsbarriererne er derfor ikke så høje, at de 

giver en absolut konkurrencefordelsperiode, dog skal der en stor kapital til for at være blandt top 10, 

specielt pga. store udviklingsomkostninger. 
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Udviklingstiden af produktportefølje der dækker kundernes krav, giver også en vis 

konkurrencefordelsperiode. Blandt de største producenter har de dog alle efterhånden en dækkende 

produktportefølje, som omfatter forskellige møllestørrelser og møller til forskellige vindforhold. 

Offshore området er et sted hvor Vestas kan få en konkurrencefordelsperiode, hvis de kan få deres 

V164 8MW mølle på markedet inden konkurrenterne kommer med lignende størrelse offshore 

møller. 

Salgets vækstrate 

Denne faktor har været og er så præget af den økonomiske krise, at alle trends er sat ud af funktion. 

Fakta er, at alle verdens økonomier oplever recession, altså faldende produktivitet, faldende BNP. 

Finansiering af vindmølleprojekter har været svært at finde, og samtidig har nationale 

budgetspareplaner øget usikkerheden om de støtteordninger som har understøttet vindmølleenergi. 

Mange lande har dog opsat klimamål, så uanset støtteordninger, skal de anvende mere vedvarende 

energi, og dette forventes fortsat at drive markedet frem. Usikkerheden om støtteordningerne anses 

derfor som et kortvarigt udsving i markedet, som vil normalisere sig på længere sigt. Det vurderes, 

at det er selve usikkerheden, og ikke selve støtten der giver udsvingene. Hvis der er en usikkerhed 

om en ordning bliver forlænget, så vil køberne afvente og se om støtten måske bliver indført igen 

indenfor kort tid, og så derefter realisere deres projekter.  

Den store vækst i specielt Asien gør, at de vil få brug for mere energi, og noget af denne må komme 

fra vedvarende energi. Det vurderes derfor, at hvis Vestas’ kan få en del af dette marked, så vil det 

kunne påvirke salgets vækstrate. Truslen ligger her i, at meget af denne vækst ligger i Kina, og det 

er normalt meget svært for eksterne producenter at tilgå dette marked. 

Den øgede konkurrence fra mindre producenter har mindsket markedsandelen for de største 

producenter. Samtidig er der også en øget konkurrence internt blandt de største producenter. Vestas’ 

markedsandel har været faldende fra 35 % i 2004 til, over de seneste år, at have fundet et stabilt 

niveau omkring de 13-14 %. Det vurderes, at Vestas’ skal kæmpe hårdt for at holde den nuværende 

markedsandel, specielt i lyset af konkurrencen fra de nye producenter. Vestas har holdt deres 

markedsandel de seneste år, selvom de mindre producenter har taget andele fra de store 

producenter. Det forventes derfor, at Vestas vil holde deres nuværende markedsandel fremadrettet. 

Vindmøllemarked har siden 1996 haft en gennemsnitlig årlig vækst på 20,3 %. I årene efter 

finanskrisen har væksten dog kun været på 4,1 % (2009 til 2012, 2013 er ikke medregnet pga. det 

store fald i det amerikanske marked pga. usikkerheden om støtteordningen). Så med en konstant 
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markedsandel vil Vestas stadig opleve stigende salg, der i årene fremadrettet forventes i ligge på en 

årlig stigning på 4-5 %. 

Vestas’ satsning på deres offshore mølle og løbende forbedringer af deres eksisterende platforme 

koblet med en strømlining af platformene, dvs. et mindre produktkatalog, bør give Vestas en fordel 

i og med de nu kan fokusere på at forbedre kvaliteten på denne mindre produktportefølje.  

Overskudsgrad 

Overskudsgraden fra salget forventes fremadrettet at kunne påvirkes negativt, når der fokuseres på 

omverdensfaktorer. Frafaldet af støtteordninger kan komme til at ligge et pres på prisen på 

vindmøller for, at kunne levere energi til en konkurrencedygtig ”cost of energy” sammenlignet med 

andre energiformer. Vestas har fokus på dette, og forbedrer løbende deres produkter så der kan 

”presses” så meget energi ud af deres møller som muligt. 

Forhandlingsstyrken i forhold til Vestas’ leverandører og kunder vil også kunne påvirke 

overskudsgraden. Kundernes forhandlingsstyrke forventes at være uændret fremadrettet. Kunderne 

er blevet større, men de helt store kunder, forsyningsselskaberne, er også underlagt krav om andel af 

vedvarende energi i deres portefølje, hvilket udjævner forhandlingsstyrken. Leverandørernes 

forhandlingsstyrke afhænger meget af udviklingen i markedet, tidligere var leverandører 

flaskehalsen, og der var lange leveringstider, hvorfor leverandørerne havde en bedre 

forhandlingsstyrke. Vestas indgår i disse år strategiske samarbejder med leverandører, hvorfor de 

må forventes at stå en bedre situation, hvis leverandørerne igen bliver en flaskehals. Samtidig må 

den øgede brug af underleverandører forventes at forbedre overskudsgraden, da Vestas’ faste 

omkostninger er blevet sænket, efter egne produktionsfaciliteter er blevet lukket. Derfor forventes 

overskudsgraden at blive forbedret fremadrettet. Serviceforretningen forventes også at påvirke 

overskudsgraden positivt, da der ofte er større avance på reservedelssalg end på den totale mølle.  

Effektiv skatteprocent 

Den danske selskabsskat er siden 1995 faldet fra 34 % til de nuværende 25 % i dag. Niveauet i dag 

er lavere end gennemsnittet for OECD og EU-15. Den nuværende regering vedtog i 2013, som del 

af en konkurrencepakke, at selskabsskatten frem mod 2016 bliver reduceret til 22 % 

(Skatteministreriet, 2013). Det anses ikke for værende sandsynligt, at hverken den nuværende 

regering eller en fremtidig borgerlig regering vil kunne samle politisk flertal for at hæve 

selskabsskatten efter den kommende nedsættelse fra 25 % til 22 %. Det anses nærmere for 
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sandsynligt, at en yderligere sænkning ville kunne komme på tale. Det forudsættes derfor at 

skatteprocenten vil være svagt faldende over de næste 15 år, med en gennemsnitlig procent på 20. 

Kernedriftsaktiviteter 

På nogle markeder og blandt visse interessegrupper er der modstand mod vindmøller. Specielt 

naboer til møllerne har klaget over gener. Samtidig er naturgrupper også imod vindmøller. Da 

opsætning af vindmøller kræver tilladelser fra lokale myndigheder, kan denne modstand betyde at 

behandlingen af disse tilladelser kan forsinke projekter eller i yderste fald betyde, at projektet ikke 

realiseres. Dette betyder, at der nok er en grænse for hvor store vindmøller den almene befolkning 

vil tolerere, at der opstilles på land, hvilket kan drive udviklingen i en anden retning end bare at 

udvikle større møller. 

Vestas har de seneste år omlagt produktionen til at bestå af mindre egenproduktion og mere brug af 

underleverandører, for dermed bedre at kunne tilpasse sig udsving i markedet. Det har betydet, at 

nogle af de aktiviteter der tidligere ansås som kernedriftsaktiviteter i dag er lagt ud til 

underleverandører, med hvem der i mange tilfælde er indgået strategisk samarbejder med for, at 

have kontrol over udvikling og kvalitet. 

Vestas har i disse år stort fokus på at deres serviceforretning skal udvikles og vokse således, at 

virksomheden får en yderligere indtægtsstrøm ud over selve salget af vindmøller. 

Serviceforretningen er derfor blevet en del kernedriftsaktiviteterne, som skal give virksomheden en 

stabil indtægtsstrøm når der er udsving i salget af møller. Over de seneste 5 år er omsætningen fra 

serviceforretningen steget 89 %, og det forventes, at dette segment vil forsætte med at stige da alle 

nye vindmøller i dag sælges med en 5 eller 10 årige serviceaftale. Vestas forventer selv en årlig 

vækst på 7-8 % i serviceforretningen (Vestas A/S, 2014), hvilket vurderes som værende realistisk. 

Kapitalomkostninger 

Selskabets seneste kapitalstruktur viser, at driftsaktiverne er finansieret 27 % ved egenkapital og 73 

% ved fremmedkapital. Ud af fremmedkapitalen er 14,6 % længere løbende lån, hovedsagligt 

virksomhedsobligationer med en løbetid på 1-5 år. Vestas var ved udgang af 2013 netto-gældsfri. 

Det forventes derfor ikke, at en ændring i renteniveauet vil have en stor indflydelse på 

virksomhedens kapitalomkostninger.  

Valutakursændringer kan få betydning for Vestas’ kapitalomkostninger. Vestas havde i 2013 

udgifter på 16 mio. EUR pga. kursændringer. Vestas hedger deres risiko for at minimere disse 
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udgifter. På den længere bane må det forventes, at den større brug af underleverandører i lande hvor 

kontrakterne er indgået vil begrænse denne risiko, da dette i sig selv er en kurshedge. 

Strategianalyse 

Den strategiske analyse tager udgangspunkt i TOWS matricen. TOWS-matricen udarbejdes for at 

finde virksomhedens strategiske udviklingsmuligheder. TOWS-matricen er en overbygning på 

SWOT-modellen, idet TOWS-matricen kombinerer SWOT-modellens faktorer på en ny, 

fremadrettet måde, således at mulige strategiske tiltag identificeres. I nedenstående matrice er dette 

summeret og vil i det efterfølgende blive gennemgået: 

 Interne forhold 

Stærke sider (S) 

1. Fleksibel produktion 

2. Leverandørsamarbejde 

3. Voksende serviceforretning 

4. Stærkt brand 

Svage sider (W) 

1. Afhængig af leverandører 

2. Dårligt ry på service 

3. Reduktion af arbejdsstyrke 

4. Mindre synlig CEO 

E
ks

te
rn

e
 f

o
rh

o
ld

 

Muligheder (O) 

1. Klimamål 

2. Økonomisk vækst i Asien 

3. Usikkerhed omkring olie- og 

gasleverancer 

4. Større kunder 

(SO) Strategiske tiltag 

1. Sikre nødvendige ressourcer 

gennem tætte samarbejder 

med leverandører 

2. Udbygning af salg og 

marketing på asiatiske 

markeder 

3. Udnyt usikkerhed om 

gasleverancer til at bringe fokus 

på vindenergi 

 

(WO) Strategiske tiltag 

1. Indgå tætte strategiske 

samarbejder med leverandører 

2. Tilpas arbejdsstyrke på 

baggrund af langsigtede 

klimamål 

3. Udnyt servicekontrakter med 

store kunder til at forbedre ry 

Trusler (T) 

1. CO2-kvoter 

2. Usikkerhed om støtte 

3. Kinesiske producenter 

4. Kunders forhandlingsstyrke 

(ST) Strategiske tiltag 

1. Sænke omkostninger 

gennem outsourcing 

2. Involver kunder i udvikling af 

møller 

(WT) Strategiske tiltag 

1. Forbedre servicetilbud og 

kvalitet 

2. Lobbyarbejde og synlighed 

omkring klimaforandringer 

Tabel 8: TOWS matricen 

På baggrund af TOWS matricen er der defineret en række strategiske tiltag som Vestas kan gøre. 

De opsatte klimamål og den økonomiske vækst i Asien forventes at drive vindmøllemarkedet 
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fremadrettet. Der er en usikkerhed om støtteordninger forlænges, det vurderes, at disse vil blive 

forlænget, men selvom dette ikke skulle være tilfældet, så er vindenergi uundgåeligt en del af 

løsningen hvis klimamålene skal nås. Usikkerheden om støtteordninger, kan dog medføre store 

udsving på lokale markeder fra år til år, men set over en 10-15 års periode forventes en stabil vækst. 

Det er derfor vigtigt, at Vestas nu hvor de har ændret deres produktions-setup, får indgået de vigtige 

strategiske samarbejder med leverandører, så de står stærkere hvis/når markedet boomer igen, og 

leverandør ressourcer kan blive et problem igen. Samtidig er det vigtigt, at Vestas også har fokus på 

salg i Asien og har det nødvendige salgs-setup klar. Usikkerheden omkring olie- og gasleverancer 

pga. politiske situationer, giver Vestas en gylden mulighed for, at udnytte deres brand til at bringe 

vindenergi på banen som en løsning for, at specielt Europa kan blive mindre afhængig af gas fra 

Rusland.  

De langsigtede klimamål, den økonomiske vækst i Asien og den øgede usikkerhed omkring olie- og 

gasleverancer giver en gennemsigtighed i forhold til udviklingen af markedet over de næste 10-15 

år. Vestas skal udnytte dette til at få tilpasset deres faste arbejdsstyrke, og lade underleverandører 

være den fleksible arbejdsstyrke. 

Vestas kan ved større brug af underleverandører mindske deres eksponering mod udsving i 

markedet og usikkerheden om støtteordningerne. Med færre produktionsfaciliteter risikerer Vestas 

ikke, at have overskudskapacitet stående som de stadig skal betale for. Den risiko står 

underleverandørerne nu med. For at imødegå truslen fra kinesiske producenter, ses det som en 

fordel at Vestas inddrager kunderne i samarbejder om udvikling af møller, som man har gjort ved 

V164 offshore møllen i samarbejde med DONG. 

For at undgå kombinationen af trusler og svage sider påvirker Vestas, skal virksomheden arbejde på 

at forbedre kvaliteten både af deres møller og af deres service. Specielt gennem en styrket 

serviceforretning vil Vestas stå stærkere mod udsving i markedet, da serviceforretningen normalt 

ikke påvirkes af samme udsving. Det er også vigtigt, at Vestas fortsætter deres lobbyarbejde 

omkring grøn energi, da dette kan medfører at støtteordninger bliver forlænget. 
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Porter’s generiske strategier 

 

Figur 21: Porters generiske strategier (Henry, 2008). 

Vestas’ strategi var tidligere at være til stede på mange markeder og have produktionskapacitet på 

mange markeder. Man valgte at holde så meget så muligt produktion in-house for, at have 

kontrollen over dette og selv kunne styre udviklingen. I de senere år har strategien været, at kun 

være til stede på udvalgte markeder og bruge en højere grad af underleverandører for, at have en 

mere smidig virksomhed der kan omstille sig til markedsudsving. Fremadrettet bør Vestas følge en 

omkostningsstrategi. ”Cost of energy” er den vigtigste salgsparameter, og den laveste ”cost of 

energy” opnås gennem at føre en omkostningsstrategi hvor de faste omkostninger minimeres. 

Vestas har stadig en del produktion selv, hvorfor man kan frygte, at de har valgt en hybridstrategi, 

hvor man stadig vil have en del produktion in-house for, at bevare en vis egenproduktion og 

samtidig gøre brug af underleverandører for, at dække for udsving i markedet. Vestas kan altså ende 

med at blive ”stuck in the middle” hvor de ikke rigtig kan fokusere deres indsats 100 % på en 

retning, og dermed ender med at have leverandørsamarbejder, hvori potentialet aldrig bliver 

udnyttet fuldt ud. Det er dog muligt at beholde den del af produktionen som indeholder tekniske 

hemmeligheder, men pt. dækker Vestas egenproduktion stadig hele vindmøllen. Vestas skal 

fokusere på deres kernekompetencer som er udviklingen af vindmøller og servicen af disse.  

Det konkurrencemæssige sigte for Vestas kan både henvise til kundetypen og til geografiske 

markeder. Med hensyn til geografiske markeder, skal Vestas fortsat holde et fokus på deres 

kernemarkeder Nord- og Sydamerika og Europa. Det er dog også vigtigt, at udvikle markedet i 

Asien, da det forventes at vokse sammen med økonomierne i disse lande. Det kundemæssige fokus 

skal ikke ændres. Vestas har en meget bred kundebase, hvilket ses som en styrke, da indtjeningen 

dermed ikke er for afhængig af en eller flere store kunder.  
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Vestas skal fremadrettet bruge en global strategi, se Figur 22. Vestas laver produkter der ikke 

adskiller sig fra land til land, de sælger altså et standardiseret produkt verden over, der ikke kræver 

noget eller meget lidt tilpasning fra land til land. Dette gør, at Vestas kan fokusere på 

storskalaproduktion, omkostningsminimering og effektivitet. Værdikæden skal koncentreres og 

placeres, hvor den udnytter lokale konkurrencemæssige fordele, f.eks. udvikling i Danmark hvor 

den tekniske knowhow eksisterer, og produktion i lande hvor omkostninger og kvalitet er bedst 

matchet. Værdikædeaktiviteter styres centralt fra hovedkvarteret, der styrer virksomheden med et 

globalt fokus. For virksomheden skabes værdien ved, at designe produkter til et fælles 

verdensmarked, og derefter fremstille og markedsføre dem så effektivt som muligt. 

 

Figur 22: Integration/Reponsiveness Grid (integration/omstillingsparathed) (Daniels, et al., 2009). 

Scenarie analyse 

I følgende afsnit vil en række scenarier bliver analyseret. Scenarierne er valgt, da det vurderes, at 

det er realistisk, at disse kan indtræde i fremtiden. Samtidig vil scenarierne belyse nogle af de 

udfordringer Vestas står overfor og hvorledes de strategiske tiltag der blev identificeret i foregående 

afsnit vil kunne imødegå disse scenarier, såfremt de indtræder. Følgende scenarier vil blive 

analyseret: 
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• Markedet og de variable omkostninger (cost of sales) udvikler sig baseret på trenden over de 

sidste fem år. Salgets vækstrate har været på 4,2 %, hvilket følger forventningerne for 

fremtiden, jf. afsnittet om påvirkningen af de finansielle drivere. 

• Market forstætter som i scenarie 1, men Vestas får sænket væksten i de variable 

omkostninger med 2 % per år. 

• Usikkerheden om den amerikanske støtteordning forsætter, der vil derfor hvert 5. år være 

usikkerhed om ordningen med stort fald i det amerikanske marked til følge. 

I de følgende afsnit vil præmisserne for scenarierne blive gennemgået og derefter vil scenariet blive 

analyseret. Alle scenarierne har en tidshorisont på 15 år frem. 

Scenarie 1 

Det første scenarie har til formål at belyse den situation Vestas står i nu på baggrund af udviklingen 

over de sidste 5 år. Hvad sker der med virksomheden hvis markedet og virksomhedens variable 

omkostninger udvikler sig lineært på baggrund af data fra de foregående 5 år? Denne situation er 

skitseret i Figur 23. 

 

Figur 23: Scenarie 1, udvikling af omsætning og variable omkostninger og tendenslinjer. *-tegnet markerer fremskrevet 
omsætning og variable omkostninger. 

Som Figur 23 viser, er tendensen at Vestas’ omsætning og variable omkostninger er stigende, dog 

er hastigheden hvormed de stiger ikke ens. Væksten i de variable omkostninger er hurtigere 

stigende end væksten i omsætningen, hvilket ikke er ønskværdigt. Udregnes nutidsværdien af alle 

fremtidige dækningsbidrag, forskellen mellem omsætningen og variable omkostninger fås følgende: 
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y = 256,5x + 4571,9
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Nutidsværdien er beregnet med en intern rente på 2,92 %. Denne er valgt da dette er Vestas’ 

gennemsnitlige EBIT margin over de sidste 5 år. For at finde det gennemsnitlige årlige 

dækningsbidrag over de næste 15 år, deles resultatet: 

���	*�. å� = 7955	�'()
15 = 530	�'() 

Over de sidste fem år (2009-2013) har Vestas’ gennemsnitlige årlige dækningsbidrag ligget på 

885,6 mio. EUR. Det gennemsnitlige årlige dækningsbidrag over de næste 15 år er kun på 530 mio. 

EUR, hvis tendensen fortsætter. Dette understreger vigtigheden af at Vestas får deres omkostninger 

under kontrol. Som tidligere nævnt er Vestas i gang med en restruktureringsproces, hvor de 

fokuserer på at sænke virksomhedens omkostningsniveau, men som scenariet her viser, så er det 

ikke en afsluttet proces. Vestas er nødt til at tilpasse deres produktionskapacitet og outsource mere, 

og i stedet fokusere på det der skaber værdi fremadrettet, nemlig deres udviklingsarbejde (gerne i 

samarbejde med kunder) og deres serviceforretning. 

Scenarie 2 

Det første scenarie belyste situationen som den er hos Vestas nu, hvis udviklingen fortsætter som i 

dag. Det andet scenarie vil analyse hvad der sker for Vestas, hvis de får sænket væksten i deres 

variable omkostninger med 2 % pr. år. Vestas har haft fokus på netop disse omkostninger gennem 

bl.a. store reduktioner af egen produktionskapacitet og antallet af medarbejdere. I dette scenarie 

forventes markedet at udvikle sig med samme rate som de foregående 5 år (ligesom i scenarie 1). 

Situationen er skitseret i Figur 24. 



75 
 

 

Figur 24: Scenarie 2, udvikling af omsætning og variable omkostninger og tendenslinjer. *-tegnet markerer fremskrevet 
omsætning og variable omkostninger. 

Som Figur 24 viser, er Vestas’ omsætning stadig stigende, men de variable omkostninger stiger nu 

svagere end omsætningen. Væksten i de variable omkostninger er antagende med 2 % pr. år, hvilket 

har til formål, at simulere en situation hvor virksomheden har et øget fokus på variable 

omkostninger. Udregnes nutidsværdien af alle fremtidige dækningsbidrag, forskellen mellem 

omsætningen og variable omkostninger fås følgende: 

��� = 	���	æ����� − �������	����	�������
(1 + 0,0292)�

!"

�#$
= 15002	�'() 

For at finde det gennemsnitlige årlige dækningsbidrag over de næste 15 år, deles resultatet: 

���	*�. å� = 15002	�'()
15 = 1000	�'() 

Som tidligere nævnt, var det gennemsnitlige årlige dækningsbidrag på 885,6 mio. EUR de sidste 5 

år. Det gennemsnitlige årlige dækningsbidrag over de næste 15 år er nu på 1000 mio. EUR i dette 

scenarie. Scenariet belyser nødvendigheden af de strategiske tiltag der blev identificeret i den 

strategiske analyse. Selvom Vestas’ har tilpasset organisationen, så er det stadig nødvendigt at 

holde fokus på de variable omkostninger og få sænket disse. Dette kan ske gennem øget brug af 

leverandører. Samtidig er det også vigtigt, at Vestas ikke lader sig rive med af gode tider og falder i 

samme grøft som tidligere, hvor de ansatte mange nye medarbejdere i de gode tider. Væksten i den 

interne medarbejderstab skal ske i de områder der skaber værdi for kunderne, som tidligere nævnt 
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udviklingsarbejde og service. Væksten i de andre led af værdikæden skal ske gennem øget 

leverandørsamarbejder, så Vestas bibeholder den fleksible produktionsmodel. 

Scenarie 3 

Det tredje og sidste scenarie vil undersøge, hvad usikkerheden om den amerikanske PTC 

støtteordning kan betyde for Vestas. Det forventes, at markedet og omkostningerne vil udvikle sig 

med samme rate som de foregående 5 år, dog vil der hvert 5. år opstå usikkerhed om 

støtteordningen, hvilket vil påvirke det amerikanske marked. I 2013 var det amerikanske marked 

påvirket af usikkerhed om, hvorvidt støtteordningen til vindenergi ville blive forlænget. På grund af 

det meget polariserede politiske miljø i USA, kunne en forlængelse ikke blive vedtaget i tide, 

hvorfor det amerikanske marked faldt over 90 %. I dette scenarie antages en lignende situation at 

indtræde hvert 5. år over de næste 15. år. Det forventes, at resten af verden udvikler sig som hidtil, 

men det amerikanske marked rammes hvert 5. år af usikkerhed om støtten og falder derfor med 90 

%.  I Figur 25 er denne situation skitseret. Det amerikanske marked forventes fremover at udgøre 

samme andel af Vestas’ totale marked som over de seneste 5 år. 

 

Figur 25: Scenarie 3, udvikling af omsætning og variable omkostninger og tendenslinjer. *-tegnet markerer fremskrevet 
omsætning og variable omkostninger. 

Som Figur 25 viser, stiger omsætningen, men hvert 5. år ses et kraftigt fald som følge af 

usikkerheden om den amerikanske støtteordning. De variable omkostninger falder ligeledes som 

følge af det faldende salg. Siden 2009 har det amerikanske marked udgjort omkring 20 % af Vestas’ 

totale salg, hvorfor de kraftige udsving ses. Udregnes nutidsværdien af alle fremtidige 

dækningsbidrag, forskellen mellem omsætningen og variable omkostninger fås følgende: 
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For at finde det gennemsnitlige årlige dækningsbidrag over de næste 15 år, deles resultatet: 

���	*�. å� = 7692	�'()
15 = 513	�'() 

Sammenlignes dette med scenarie 1, hvor markedet antoges, at udvikle sig uden usikkerhed om 

støtteordninger, var der en gennemsnitlig NPV pr. år på 530 mio. EUR. Usikkerheden omkring det 

amerikanske marked hvert 5. år, koster dermed Vestas gennemsnitligt 17 mio. EUR på 

dækningsbidraget pr. år, og 263 mio. EUR over 15 år. Vigtigheden af det lobbyarbejde der foregår i 

USA, og arbejdet med at påvirke begge sider af det amerikanske politiske system, er vigtig for 

Vestas, da scenarie 3 klart viser, at det er mange penge der kan gå tabt. Vestas har også i forvejen 

en del fabrikker i USA, da de anser dette som et kernemarked. Usikkerheden kan derfor ramme 

virksomheden på to fronter, en er den finansielle front, den anden er, at de i de år hvor markedet 

falder, må tilpasse arbejdsstyrken på disse fabrikker. At ansætte og fyre folk er endnu en 

omkostning for Vestas. Det vurderes derfor som fordelagtigt, at øge brugen af underleverandører i 

USA. 

Alle tre scenarier undersøgte effekten af tænkte situationer på dækningsbidraget. Vestas’ faste 

omkostninger har over de seneste fem år gennemsnitligt været 706 mio. EUR pr. år. Det ses derfor, 

at i scenarie 1 og 3, vil Vestas ikke tjene nok til at dække virksomhedens faste omkostninger, 

hvilket endnu en gang understreger nødvendigheden i, at fokusere på at få bragt de variable 

omkostninger ned. Det vurderes ikke som muligt at hæve prisen på vindmøller for at tjene flere 

penge. Konkurrencen fra de kinesiske producenter presser prisen og hvis vindenergi samtidig skal 

være et alternativ til konventionel energi, så skal prisen falde. 

Konklusion 

Fokusfeltet for denne opgave var at undersøge det internationale vindmøllemarked og 

virksomheden Vestas. Gennem en analyse af omverdens-, branche- og interne faktorer har det været 

muligt at identificere de styrker og svagheder Vestas besidder og de muligheder og trusler 

virksomheden står overfor. På baggrund af dette er der blevet opstillet en række strategiske tiltag, 

som virksomheden kan arbejde videre med. 
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Omverdensanalysen belyste de eksterne forhold som kan påvirke virksomhedens værdidrivere. 

Udvikling på vindmøllemarkedet er især afhængig af lovgivning på miljøområdet, hovedsagligt 

gennem klimaaftaler, klimamål og nationale støtteordninger. Opsatte klimamål forventes at drive 

markedet fremad og sikre en forsat vækst. Den teknologiske udvikling har ført til større og større 

møller, hvilket også gør at nye mølleparker tiltrækker større modstand, da møllerne fylder meget i 

landskabet. 

Brancheanalysen viste, at Vestas opererer i et marked med høj konkurrenceintensitet. 

Markedsandelen for de største producenter er faldende og mange nye kinesiske producenter trænger 

sig på. Disse kinesiske producenter kan presse priserne samtidig med, at der er mistanke om, at de 

modtager ulovlig statsstøtte. Vindenergi fremstår stadig som bedste alternativ til konventionelle 

energiformer, hvorfor truslen fra andre vedvarende energikilder ikke vurderes som høj. Kundernes 

forhandlingskraft kan ændres fremover, i takt med flere og flere store el-producenter bevæger sig 

ind i vindenergimarkedet, hvilket kan presse priserne pr. MW møllekapacitet. 

Internt råder Vestas over en stor viden omkring vindmøller og udviklingen af disse. Det er her 

virksomhedens kernekompetence ligger, og det er her den skal opnå vedvarende 

konkurrencemæssige fordele. En voksende serviceforretning skal også være med til at sikre 

fremtidig indtjening i et marked, hvor salget af møller forventes at blive mere svingende. En 

tilpasning af produktionskapaciteten og større brug af underleverandører har gjort Vestas mere 

fleksibel og bedre i stand til finansielt at modstå udsving i salget af vindmøller. Benchmark-

analysen viste også, at Vestas har fokus på kapacitetsomkostningerne og pengebindingen, noget 

som ser ud til, at kunne blive problemer for deres konkurrenter. 

Den strategiske analyse fandt, at Vestas’ styrker i dag er, at de har fået en mere fleksibel og 

omstillingsparat organisation. De har opbygget tætte leverandørsamarbejder, som kan komme dem 

til gode i forhold til udvikling af nye produkter. Overgangen til den nye fleksible organisation er 

også grund til nogle af virksomhedens svagheder, Vestas har ikke længere samme grad af kontrol 

over produktionen som tidligere. Samtidig har omstillingen også betydet, at virksomheden har fyret 

mange ansatte, hvilket har påvirket tiltroen til ledelsen. 

Ved brug af en TOWS matrice blev der identificeret en række strategiske tiltag. De vigtigste af 

disse er et øget brug af underleverandører og udvikling af samarbejdet med disse, så de nødvendige 

ressourcer sikres til tider hvor der er leverandørknaphed. Samtidig skal serviceforretningen 
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udbygges for derigennem at skabe gode relationer til kunderne, så de køber Vestas møller igen i 

fremtiden, og samtidig for at skabe en ekstra indkomststrøm. Fokus for Vestas bør fremadrettet 

være en strategi der udnytter virksomhedens kernekompetencer indenfor udvikling af vindmøller og 

serviceringen af disse. 

Scenarieanalysen viste, at selvom Vestas har nedbragt deres variable omkostninger, så skal de 

fortsat have fokus på at bringe disse længere ned, da tendensen som den er nu går mod, at deres 

dækningsbidrag er faldende. Samtidig viste analysen også vigtighed i forsat at have fokus mod, at 

promovere vindenergi som løsning på verdens klimaproblemer, så støtteordninger fortsættes. 

Usikkerheden omkring disse støtteordninger giver et meget usikkert marked, specielt på Vestas’ ene 

kernemarked USA. Den fleksible produktionsmodel vil kunne optage en del af de udsving dette 

giver, uden at det tilfører Vestas store tab, derfor er det vigtigt at øge brugen af underleverandører. 

Perspektivering 

Historien om Vestas er ikke enestående, andre danske virksomheder har været igennem samme 

forløb. FLSmidth som er en dansk producent af udstyr til cement og mineralindustrien, har stået 

overfor lignende udfordringer. FLSmidth havde tilbage i 1970’erne en stor egenproduktion af 

maskiner i Valby. Denne produktion er i dag nedlagt og lagt ud til underleverandører, kun den del 

af produktionen der omhandler kernekomponenter, dvs. komponenter der indeholder tekniske 

hemmeligheder er holdt in-house. Vestas bør gå samme vej. Vestas fik ikke fanget i tide at 

markedet omstillede sig fra et vækstmarked, hvorfor man forsatte med at tro på væksten og holdt 

fast i, at man skulle have en stor egen produktion, hvilket er en stor omkostning i usikre tider. 

Brugen af vedvarende energi omtales ofte i forbindelse med løsningen af verdensklimaproblemer. 

Vedvarende energi kan dog også være en del af løsningen på et andet problem, nemlig det, at en 

stor del af den energi vi forbruger i den vestlige verden kommer fra politisk ustabile regimer. Meget 

af den olie og gas vi forbruger stammer fra Mellemøsten og Rusland. Det er et ønske, at vi i vores 

del af verden skal blive mindre afhængig af denne olie og gas, da forsyningsproblemer kan få stor 

betydning for vores økonomier. På det seneste har konflikten mellem Rusland og Ukraine igen sat 

fokus på den gas store dele af Europa er afhængig af. Det kunne derfor være interessant, at 

undersøge hvad det ville betyde for vindmøllemarkedet, hvis Europa ikke længere skulle være 

afhængig af russisk gas. Europa baserer i dag omkring 25 % af sin el-produktion på naturgas, så 

potentialet for vindenergi er stort i denne sammenhæng.  
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