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Executive summary 

«You can have any colour as long as it’s black” was a remark from Henry Ford, when he spoke 

about the car Model T in 1909. After a century, the car is not only available for every driver, but 

soon also available for everybody else. 

 

Today, the photovoltaic market is in high growth, yet, you can have any colour as long as it’s black. 

Opportunities in this market can be found on several levels and in many markets, as only few 

regions have applied the use of solar power, to an extent where supply exceeds demand. And high 

investments in R&D is paying off with yearly improvements to the solar energy market. 

 

With an international perspective to theoretic discussions and with research on the conditions with 

which Elkem Solar is surrounded, when it comes to innovation, value chains, derivatives, 

transparency and competition, I will be using project management as a method to unify these 

various subjects into workable conditions that will make this company come closer to expanding its 

market potential in the Nordic countries Denmark, Norway and Sweden. Along this journey, I will 

also identify the main advantages that Elkem Solar is possessing, and I will identify how the 

company can use monitoring in order to secure the future expansion. 

Baggrund for opgaven 

Motivationen for at lade afgangsprojektet omhandle solenergi er overvejende af faglig interesse for 

klimavenlige energiformer, og kun en mindre del af motivationen er personligt ladet. Den faglige 

interesse skal ses i forlængelse af en interesse for at energi kan skabes ved at behandle naturens 

ressourcer på en måde, som eksempelvis kan skabe temperaturændringer eller materialeændringer, 

og derved tilføje hverdagen værdifulde ressourcer som ikke var tilstæde tidligere. Den personligt 

ladede interesse for solenergi skal findes i barndommes entusiasme over at kunne få legetøjsbiler til 

at køre ved brug af solceller, eller ved at spare udgifterne til batterier til regnemaskinen der 

ligeledes fungerer på solceller. Tidligt blev jeg endvidere opmærksom på hvordan tykke bøjede 

brilleglas kunne medføre mindre ildpåsættelser af græsstrå, såfremt glasset blev sat i rigtig vinkel 

mod solen. Og at dette i yderste konsekvens kunne være farligt. 
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Solenergi er på mange måder mere powerful end andre leverandører til fornybar elektricitet. 

Energiformen kan medføre besparelser for forbruger såvel som lave omkostninger for producent, 

større energi effektivitet, forbedret klima, da der er relativt meget få omkostninger forbundet med 

waste management, og dertil meget lave GHG emissioner i forbindelse med produktion. Som 

rapporten vil beskrive, så lader det til at EU’s målsætninger om zero-energy buildings kun kan lade 

sig gøre, såfremt solenergi bruges meget mere end nuværende prognoser tilskriver brugen af 

solenergi. 

 

Forbrugere får i dag tiltagende mulighed for at koble sig på smart grid løsninger, og derved fungere 

som egne micro-kraftværk, hvor overskydende energi fra egne solcelle paneler, sælges tilbage til 

eget energiselskab, og derved sikrer besparelser for den enkelte. Med tilstrækkelig kendskab til 

solkraft, vil der være flere fordele ved solkraft end ved de fleste andre typer af kraftværker. 

NVE meldte 8. juli 2016 på deres websider at det første norske solkraftværk har fåett godkendt 

elcertifikater, og at Sverige i samarbejde med Norge har etableret målætning om at øge fornybare 

kraftproduktion med 28,4 TWh fra 2012 til 2020, samtidig med at der indtil primo 2016 er opnået 

en øgning på 15,5TWh [58] [59]. 

 

Danmark følger primært målsætninger lavet i samarbejde med EU, og har samtidig mulighed for at 

øge samarbejdet med Norge og Sverige. Det europæiske marked for energi er præget af at Europa i 

øjeblikket er nødt til at importere mere end halvdelen af sin energi, da det har få energi ressourcer. 

Energieffektiviteten er derfor et af EU’s væsentligste mål for 2020. Til gengæld dækkes 67% af 

Europas gasbehov af importeret gas, der nogle gange kommer meget langt væk fra. Beregninger 

viser at opfyldelsen af de europæiske energisparemål ville skabe 2 millioner job inden 2020. Med 

investeringer i fx isolering, energistyring og kontrolsystemer til et beløb på 24 mia euro om året, 

ville man sænke den europæiske energiregning med cirka 38 millioner euro fra nu og indtil 2020. 

EU-målet for alle nye bygninger er, at de alle stort set skal være nulenergihuse inden slutningen af 

år 2020, hvilket vil skære væsentlig ned på energiforbrug og dertil knyttede regninger. Og Sverige 

har via energiselskabet Vattenfall, skabt gode muligheder for at svenske borgere kan koble sig på 

smart grids og bruge så meget solkraft de har lyst til [39]. 
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De senere års udvikling med nærmest eksponentielt tiltagende preferencer for renewables, er 

muligvis mere afdæmpet i dag, med mulig udsigt til ændrede prognoser for økonomi, politik, 

handelsaftaler samt egentlig vækst i flere lande. Men dette kan være en fejltolkning eftersom 

ovenfornævnte prognoser for solenergi i Europa hurtigt kan ændre sig. Især vil prognoseændringer 

være muligt såfremt kendskabet til investorers og slutbrugeres fordele ved solenergi bliver større. 

Dette vil endvidere medføre at der gives nettostøtte til de virksomheder der leverer løsninger til 

solenergi branchen kan mindskes i takt med at indtjening bliver større. 

 

Elkem blev etableret i 1904 og (REC) Renewable Energy Corporation ASA i 1996, og begge har i 

dag hovedkontor i Bærum, Norge. Elkem har i perioden 2011 til 2015 frasolgt den del af 

virksomheden som i dag er Elkem Solar, med hovedkontor i Kristiansand, til Bluestar. Elkem såvel 

som Elkem Solar er ejet af Bluestar, som igen er ejet af den kinesiske stat. 

 

Renewable Energy Corporation er blevet opdelt i REC Silicon og REC Solar, hvor REC Silicon er 

fortsættelsen af tidligere virksomhed, hvorimod REC Solar er blevet opkøbt af Elkem Solar. 

Årsagen til nævnte opdelinger og opkøb af selskaber, skal ses i forlængelse af de konkurrencevilkår 

som har medført at kinesiske selskaber blev en del af markedet og at REC begyndte at tabe penge i 

2009. I 2012 gik REC konkurs og denne kan stadig være under behandling [1] [2] [3] [4]. Dette er 
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sandsynligvis årsagen til at årene 2012 til 2014 kan være svære at analysere, når man ser på nævnte 

virksomheders regnskaber og resultater [5]. 

 

Swedbank Energy Summit blev holdt 16. Marts 2017 i Oslo, hvor REC Silicon med tal fra IHS 

Markit videregav prognoser om stigning fra 20GW til 97,3GW PV installationer worldwide i 

perioden 2010 til 2020, hvorimod Europa estimeres til et fald fra cirka 18,0GW til cirka 9,0GW i 

samme periode. Og 21. marts 2017 blev det årlige Solar Day afholdt i samme by, hvor offentlige 

stakeholders møder private, indenfor branchen. En god del af deltagerne kommer gerne fra de 

mange virksomheder i lokalområdet som er del af en distributionskæde indenfor solenergi. 

 

Siden 2014 er der dertil etableret flere Powerhouse løsninger i Norge [64], hvor Plusshus bygges op 

omkring målsætningen om at bygningen skal generere mere energi end det forbruger. Og dette 

sikres ved at forøge potentialet for både høj energieffektiviteten og energiproduktion via 

renewables.  

 

Elkem Solar producerer solceller der kan være sustained competitive, eftersom deres R&D er 

udmøntet i integrerede værdikæder der har medvirket til jævnlige forbedringer i de fleste led. Deres 

produkter er blandt de førende indenfor solenergi, og deres produkter medfører relativt meget lave 

omkostninger, er miljøvenlige og udvindes med et meget lavt risikoniveau. 

 

Leverandørene til Elkem Solar kan muligvis findes blandt Elkem’s relaterede virksomheder [5], 

som ifølge Bloomberg primært er Granges AB i Stockholm samt Nyrstar NV i Balen Belgien, og 

sekundært er Allgemeine Gold i Pforzheim Tyskland, Central Asia Metals, Kenmare Resources i 

Dublin Ireland, Pargesa Holding i Geneva Schweiz, Tharisa PLC i Paphos Cypern, og Viohalco i 

Brussels Belgien. Adgang til informationer omkring koncernens kunder virker ikke-eksisterende, 

hvilket muligvis kan forklares med at konkurrenceniveauet er højt. Koncernen Elkem havde 

indtjening på 14,2 BNOK i 2016, og med 24 fabrikker, 370 R&D medarbejdere samt globale R&D 

centre i Norge samt Lyon. 



 

8 
 

Afgangsprojektet vil derfor tage udgangspunkt i virksomheden Elkem Solar, som har hovedkvarter i 

Norge og som opererer på flere kontinenter, samtidig med at kinesisk overordnet ejerskab gør 

virksomheden kontrolleret af også den offentlige kinesiske republik. 

 

Afgangsprojektet vil dertil tage udgangspunkt i regionale udviklingsmuligheder for Elkem Solar i 

norden, dels på baggrund af kulturelle fællestræk i Norge, Sverige og Danmark, men også på grund 

af allerede etableret statsligt samarbejde mellem Norge og Sverige indenfor energi distribution, som 

Danmark muligvis kunne have gavn af at deltage i. 

 

Afgangsprojektet vil perspektiveres ved at jeg påtager mig rollen som Regional Projektleder for 

området Norge, Sverige og Danmark. Det er uvist om Elkem Solar har planer for denne region, da 

jeg kun kortvarig har haft dialog med dem hvor de svarede at de ville vurdere min henvendelse. 

 

Kriterier for valg af empirisk objekt  

Jeg vælger Elkem Solar som omdrejningspunkt for beskrivelse af mulighederne indenfor solenergi, 

fordi virksomheden er unik på flere områder. Virksomheden er lykkedes med at skabe innovative 

løsninger, som samtidig en meget tæt på fuldstændigt rene, når der ses på alternative løsninger for 

levering af energi. Selv renewables har haft et vist niveau af waste problematik at skulle forholde 

sig til, men de løsninger som Elkem Solar leverer, synes umiddelbart at have sikret et lavere waste 

niveau end tidligere set. 

 

Dertil spiller det for opgaven en rolle, at allerede etablerede handelsaftaler i både Norden og Europa 

gør det muligt at styrke energi samarbejdet mellem Norge, Sverige og Danmark, hvilket vil kunne 

forøge energi effektiviten. Energi sammensætningen i de tre lande er forskellig, og styrkelsen af 

energieffektiviteten er i princippet ikke nødvendigt for at skabe større bevidsthed om de fordele 

forbrugerne kan opnå ved at gøre brug af solenergi. Men brug af solenergi er i højere grad 

medvirkende til bedre energieffektivitet. Således er renewables i Danmark primært vindenergi, 

renewables i Norge er primært vandenergi, mens et enkelt energiselskab i Sverige aktivt giver 

kunderne mulighed for at bruge solenergi. 
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Endelig har det været afgørende for valg af Elkem Solar, at virksomheden er åben omkring deres 

R&D, ved at der via koncernens websider, kan hentes en god portion oplysninger omkring 

udviklingen indenfor flere af deres produkter, og at det er let at finde informationer om nogen af de 

studieprojekter som universitets studerende har lavet i samarbejde med virksomheden. 

Problemidentificering  

Det Nordiske og Europæiske marked er muligvis overrasket over hvor hurtigt målsætninger for 

solenergi er nået, og nye politiske målsætninger virker ikke-eksisterende. Dette kan have medvirket 

til at det offentliges prioriteringer af implementering af solceller i dag, virker til at være i u-lande og 

som led af bistandsprogrammer, som det kan ses af brev i Appendiks B.  

Samtidig har Elkem Solar de senere år oplevet forandringer, ved at først at have været en del af 

Elkem, dernæst at skulle justere strategiske alliancer på grund af faldende vækst, for i dag at være 

en del af Bluestar og samtidig et joint venture. Deres regnskaber for de seneste 10 år viser at der har 

været en periode med faldende vækst, som virker til at være vendt til positiv vækst, med start i 2012 

[5]. Potentialet for solenergi synes større end de målsætninger der har været kendetegnende i 

energisammensætningen. Samtidig med at Elkem Solar kan være i en transformations process, kan 

virksomheden muligvis gøre Danmark, Norge og Sverige til et nyt regionalt marked. 

Problemformulering  

Afgangsprojektet vil tage udgangspunkt i spørgsmålet: 

Hvordan kan initiering af regionalt projekt, medvirke til at Elkem Solar får forøget markedsandel i 

Norge, Sverige og Danmark, sådan at virksomheden samtidig kommer tættere på øget økonomisk 

vækst? 

For at besvare dette overordnede spørgsmål tages der endvidere udgangspunkt i: 

Er der mulighed for at Elkem Solar er i besiddelse af sustained competitive advantages? 

Vil Elkem Solar kunne opnå fordele ved at ændre dagens innovations struktur, uden at skulle ændre 

i virksomhedens værdigrundlag? 

Hvilke aktiviteter kan være mest risikable for virksomheden, og dermed begrænse ønsket om øget 

markedsandel samt større økonomisk vækst?  
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Vil virksomheden kunne opnå større effektivisering ved at gøre etablerede værdikæder enten mere 

vertikale eller mere integrerede? 

Hvordan og med hvilke nøgletal bør virksomheden monitorere, for at sikre vedvarende 

ekspansionsmuligheder? 

 

Afgrænsninger  

Opgaven er afgrænset til at det beskrevne projekt, sker til solenergi markedet i Norge, Sverige og 

Danmark, da der med udgangspunkt i disse tre lande, reelt er muligheder for tæt og udviklende 

samarbejde, samtidig med at der er tilstrækkelige forskelle i location advantages til at der er en reel 

problemstilling i hvordan solenergi koordineres og optimeres på tværs af disse tre markeder. Deril 

beskrives location advantages i Singapore og yderligere en land som vurderes som mulig fremtidig 

land til sourcing aktiviteter. 

 

Jeg vil hovedsagelig gå i dybden med emnerne projektledelse og innovation. Projektledelse er 

relevant, dels fordi Elkem Solar selv benytter sig af projektledere, og fordi valget af kritiske 

målepunkter og præsentation af problemstillinger kan påvirke ønskede resultaterne væsentlig, og 

dels fordi der i projektgrupper gerne er medarbejdere med erfaring fra forskellige typer af 

modelbrug, hvilket også kan påvirke de enkelte faseforløb. Innovation er særligt interessant ved 

valg af Elkem Solar, da deres produkter er af høj kvalitet samtidig med at deres R&D har gjort dem 

førende indenfor klimavenlige løsninger. Innovation vælges derfor som følge af interesse for 

hvordan de faktisk har sikret et så højt niveau af klimavenlige løsninger indenfor denne branche. 

 

Som nævnt er Elkem Solar den nye virksomhed, baseret på frasalg, opkøb, samt mere internationalt 

ejerskab. Deres regnskaber kan analyseres i årene 2012 til 2014, men jeg vælger at afgrænse mig fra 

dette, da formålet med opgaven er fremtidig udvikling af et regionalt nordisk marked. 

Udover at jeg afgrænser opgaven til at fokusere på emnerne location advantages, prosjektledelse, 

værdikæder og innovation, som disse emner er blevet præsenteret via HD(IB) studiet på 

Copenhagen Business School i perioden 2015-2017, så er det ligeledes primært enkelte 

underområder, som er væsentlige for besvarelse af problemformuleringen som medtages. Dette for 
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at fremhæve hvor Elkem Solar bedst kan satse for at kunne sikre sig et vedvarende rentabelt nordisk 

marked. 

 

Undersøgelsesfilosofi  

Den abduktive tilgang til de opstillede problemstillinger, vil primært blive benyttet til besvarelse af 

spørgsmål med innovation og sustainable competitive advantages. De induktive og deduktive 

filosofier bruges således til at identificere projektledelse og optimale muligheder for at skabe 

regionalt nordisk marked. Dog hentes via studierapport fra Lund Universitet, en abduktiv tilgang til 

solenergi markedet, som medvirker til at abduktivt baserede konklusioner også bidrager til hvordan 

nyt nordisk marked bedst kan bygges op. 

 

Specielt vil abduktion bruges til at vurdere om konkurrencefordele hos Elkem Solar bedst skabes 

ved at bruge blandede innovations strategier, og om der kunnes skabes endnu bedre vilkår for 

innovation, end der er i dag. 

 

Litteratur- og informationssøgning  

Via personlig henvendelse til NTNU, har jeg fået vejledning i hvorfra nyeste research resultater fra 

NTNU’s forskere, indenfor solenergi branchen, kan hentes. Og fra flere andre universiteter har jeg 

via deres biblioteker fået adgang stil studierapporter. Jeg gør brug af Bloomberg database til at 

hente finansielle informationer. Jeg gør brug af websider fra energiselskaber i Norge, Sverige og 

Danmark til at sammenligne markedet i de tre lande, samt udlede hvilke område Elkem Solar kan 

drage fordel af. Og ligeledes henter jeg årsregnskab samt offentlige tilgængelige informationer om 

R&D programmet via Elkem’s websider. 

 

Jeg gav mig til kende, med motiver og udgangspunkt for opgaven, overfor Elkem Solar, og dertil 

overfor Norwegian Energy Partners. Elkem Solar ville vurdere henvendelsen. 
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Metodevalg  

For at kunne debattere den teoretiske baggrund for besvarelse af opgave spørgsmålene vil jeg tage 

udgangspunkt i hvor meget de valgte teorier understøtter den problemstilling opgaven omhandler, 

og ved brug af mixed methods samt action research, baseret på studierapport fra Lund Universitet, 

give en realistisk vurdering af hvordan Elkem Solar bør handle. 

 

Teorivalg 

De valgte teorier er kendetegnende for den periode hvori de er blevet udviklet. Dermed ikke sagt, at 

teorier udviklet i de seneste årtier, på samtlige områder er bedre end teorier udviklet for et halvt 

århundrede siden. Hvordan den benyttede teori sættes i sammenhæng med hinanden, kan ligesom 

hvordan data indhentes og beregnes, være afgørende for brugen af modellen samt kvaliteten af det 

som konkluderes på basis af modellen. Derfor bliver der i nedenstående beskrivelser af valgte 

teorier også argumenteret for i hvor høj grad disse kan bruges i kombination med hinanden. 

 

Logical Framework Approach (LFA) og Monitorering 

LFA i denne opgave baseres på beskrivelsen i EU Project Cycle Management [6]. På baggrund af 

Master Thesis”RCM (Reliability Centered Maintainance) og WCM (World Class Maintainance)” af 

Vedligeholdelsesingeniør i Elkem Tom Ivar Pedersen [7], er der grundlag for at mene at Elkem 

Solar gør brug af mere kemisk og teknisk orienteret projektledelse end der diskuteres i denne 

afhandling. Da kemiske og tekniske processer ikke er prioriteringerne for denne opgave, vil brug af 

anden projektledelses teori ikke få betydning for konklusionerne i afgangsprojejtet. Virksomhedens 

ansatte er primært ingeniører med baggrund indenfor metal.  

 

Derudover diskuteres PRINCE2 fluctations i forhold til EU Project Cycle Management, samt 

hvorvidt EU Project Cycle Management bør erstatte PRINCE2 når projektsamarbejde forløber på 

tværs af europæiske lande eller om der bør implementeres dele af PRINCE2 i EU Project Cycle 

Management løsningen, som derved kan skabe ensartethed i projektsamarbejdet i samtlige lande. 

Dette gør jeg selv om PRINCE2 ikke har været en del af pensum, fordi PRINCE2 i de seneste 

mange år er blevet mere og mere anerkendt som primær projektledelse metode indenfor flere fag. 
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The Logical Framework Approach (LFA) blev udviklet i slutningen af 1960’erne i EU, som et 

redskab til at kvalitetssikre budgetstøtte til tredjelande, og for at kunne fungere i samklang med US 

Agency of International Development i deres projektplanlægning. Generelt gælder det i 

modelstrukturer indenfor projektledelse at de overordnet indeholder store ligheder. Med dette 

menes at de ofte fremhæver brug af samme bruge nøgletal ved vurdering af kritiske målepunkter, de 

fremhæver vigtigheden af faseinddeling og brugere gerne mindre end seks faser, og de fremhæver 

vigtigheden af organiseringen af projektet. Det er bemærkelsesværdigt at der i PRINCE2, som blev 

iværksat i slutningen af 1990’erne, ikke findes nogen tilsvarende model til LFA, eller reference til 

LFA, da LFA giver et helhedsbillede over det nødvendige projektforløb, på meget letforståelig 

facon. Og det som karakteriserer PRINCE2 er netop at der gøres brug af mere overordnede 

modeller end dybdegående. Eksempelvis referer PRINCE2 til Earned Value Analysis (EVA) 

således: ”The use of earned value analysis may be considered in order to obtain an accurate view of 

expenditure on more critical projects” [8], i stedet for at sikre at kvaliteten af beregning er høj. 

Ligeledes nævnes der ved brug af PRINCE2 ikke at Gant charts og Activity-on-Node kan beregnes 

mere dybdegående ved brug af Operation Research fremfor at gøre brug af vurderinger eller 

regnskab. PRINCE2 er dog meget anerkendt internationalt, og kan kun opnåes via yderligere 

certificering, udover projektledelse tillært via universiteter. Det positive med PRINCE2 er at denne 

standardisering kan fungere på tværs af faggrupper som eksempelvis computing, markedsføring, 

anlægsbyggeri med mere. Herved sikres at der gøres brug af minimale resourcer, såfremt flere typer 

af faggrupper skal arbejde sammen og blive enige om fremgangsmåde. Valg af PRINCE2 fremfor 

anden type af projektledelse kan dog ikke automatisk sikre kvaliteten. Der bør således være en 

forudsætning om at have yderligere uddannelse i fagrelevant projektledelse ved brug af PRINCE2, 

for især ved projekter som har relevans internationalt eller på tværs af det private og det offentlige, 

er det meget relevant at kunne gøre brug af LFA, da dette skaber et større holistisk billede af 

hvordan projektledelsen kan medføre forbedringer omkring sig,  

 

Evalueringen af LFA sker på baggrund af relevans, kapacitet, effektivitet og påvirkning. Dette gøres 

ved at undersøge hvilke resultater der skabes baseret på den problemidentifikation som Overall 

Objective, Project Purpose, Results, Activities & Means bygges op omkring. Ved brug af LFA bør 

der tages hensyn til at denne ikke synes integreret i standardiserede typer af projektledelse, hvilket 

medfører at der kan være inkonsistens mellem LFA og projektets standarddokumenter, som 

eksempelvis projektbudget. Er der opmærksomhed på denne uoverensstemmelse, skulle der 
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imidlertid være gode muligheder for at skabe sammenhæng mellem standarddokumenter og LFA, 

da disse gerne skulle indeholde samme kritiske målepunkter. Hvis ikke, vil et resultatløst 

projektforløb ikke skyldes brug af LFA. 

 

Monitorering på basis af LFA brug, sker gerne ved brug af de seks trin 1:Clarify project scope, 

2:Understand the nature of constraints and relationships, 3:Determine the information collection 

systems, 4:Review exsisting information collection, 5:As appropriate, develop and document 

monitoring, 6:Provide training and resources. Dertil forudsættes der at der udover evaluerings 

forløbet, vil gøres brug af hyppigere review møder i samtlige faser af projektet. Der lægges således 

op til flere personlige møder end ved brug af eksempelvis PRINCE2, for at sikre at den valgte 

monitorering forløber efter hensigten. Her er det samtidig vigtigt at review møder følger en 

dagsorden, der sikrer vedvarende forståelse for hvordan teamwork kan videreudvikles til 

collaborative transnational vidensudveksling. Endelig vil valg af monitorering fordeles, så det tages 

hensyn til interne og eksterne faktorer der kan sikre målsætninger og kvalitet baseret på afslutning 

og tilfredsstillelse. 

 

Risk Management og monitoring er væsentlig for at kunne identificere hvilke aktiviteter der giver 

forbedringer indenfor eksempelvis arbejdskvaliteten, produktionsniveauet, økonomisk vækst samt 

kundetilfredsheden. Og bruges disse to modeller i samspil, er der øget chance for at der hverken 

overmonitoreres eller fejlmonitoreres, da muligheden for at identificere de mest væsentlige nøgletal 

øges når monitoreringen baseres på hvilke områder der har højest konsekvens og hvor følgevirkerne 

derved kan være mest afgørende for virksomheden. Jeg gør således brug af Risk Register og RISO 

sårbarhedsanalyse til at identificere risici for Elkem Solar [61] [62] . Monitorering er blandt de 

områder som bliver fremhævet i PRINCE2 metode brug. Og som større virksomhed kan der være 

langsigtede fordele ved at overmonitorere, såfremt det ikke giver ekstra omkostninger, og så længe 

at brugere af nøgletal fra monitoreringen er bevidst om hvilke tal der er væsentlige. 

Overmonitorering kan dog i værste fald medføre at brugere får interesse for de forkerte nøgletal, og 

at deres arbejdsresultater bliver påvirket af disse, netop fordi de begynder at basere egen 

planlægning på baggrunde der ikke er relevante. Fra PRINCE2 tager jeg således udgangspunkt i 

Risk Categories, som er opdelt i strategiske, økonomiske, juridiske, organisatoriske, politiske, miljø 

og tekniske, samtidig med at jeg via risk register lokaliserer de mest væsentlige risici, og vurderer 
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hvordan de kan påvirke virksomheden finansielt. Dertil tilføjer jeg til monitoreringen nøgletal for 

Elkem Solar, som på baggrund af regnskaber, viser sig væsentlige at følge udviklingen i. 

 

Beskrivelser af ovennævnte problemstillinger baseret på LFA, Finansielle Risici samt kort 

Sårbarhedsanalyse og Monitoring, findes under Projektledelse kapitlet i Undersøgelsesdesign delen 

af rapporten. 

 

Finansielle risici 

Blandt finansielle risici vurderes tillige værditilførsel udenom produktion og salg. Med baggrund i 

pensum fra finansiel linie på HD(IB) [9], vil der blive identificeret om Elkem Solar opnår yderligere 

indtjening ved den nuværende finansielle strategi. Og der vil ligeledes tages stilling til hvorvidt 

nuværende finansielle instrumenter kan optimeres yderligere. 

 

Eksempelvis er der for private som skal investere i egne solpaneler som supplement til nuværende 

energi, og muligvis tilkoble disse til smartgrid, naturligvis en finansiel risiko. Denne risiko vil dog 

mindskes i takt med at kendskabet til markedet for solenergi styrkes. Såfremt solpanelerne holder i 

30 år, vil investeringen være relativt lille, set i forhold til mange andre investeringer som foretages 

over samme tidshorisont. Dertil vil private, såfremt de er rådgivet tilstrækkeligt, opnå en langvarig 

gevinst i elektricitetsforbruget som minder om virksomheders return on investment. 

 

Europa blev påvirket af det som i folkemunde bliver kaldt for Finanskrisen. Der har reelt været 

mange finanskriser, og de nordiske lande var ikke de hårdest rammede lande. Alligevel er det især 

kendetegnende for Danmark og Sverige at finanskrisen har påvirket virksomheder såvel som private 

i deres økonomiske beslutninger. Basel komiteen anslog at 2/3 af de tab som skyldtes 

modpartsrisiko i forbindelse med swaps, faktisk skyldtes forringelse af kreditværdighed og ikke 

deciderede konkurser. Der er siden sket reguleringer af markedet for swaps, men største risici for 

finansielle projekter vil stadig være risikoen for at projektivesteringen får reduceret 

kreditværdighed. Derudover er det naturligvis en god ide at sikre sig at ingen parter i investeringen 

er truet af konkurs, hvilket kan sikres på baggrund af Credit Valuation Adjustment (CVA)-tilgangen 

som analyserer sandsynligheden for at modparten misligholder, vurderer eksponering på derivatet 
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og analyserer Loss Given Default (LGD). Ved relativt få beregninger eller hentning af data fra 

finansielle databaser, vil det således være muligt at vurdere om der er væsentlige risici forbundet 

ved investeringer i projekter som gør brug af derivater i finansieringen. Skulle der være middelstore 

risici at finde i et sådant projekt, og risici således befinder sig i et interval hvor man som investor 

må være varsom, er det ikke nødvendigvis udelukket at foretage en investering. Skulle investor se 

fordelene ved at projektet realiseres, kan der i investeringskontrakter og finansielle dokumenter 

inkluderes handelskomprimering for at mindske modpartsrisiko [9] . Motivationen for at etablere 

større projekter indenfor solenergi, eksempelvis solkraftværk, er at dette på lang sigt kan sikre mod 

prisstigninger indenfor elektricitet. Især Danmark og Tyskland har relativt højt prisniveau på 

elektricitet, set i forhold til Bulgarien, Ungarn og Litauen. Og flere og flere solenergisystemer 

sælges for at sikre mod prisstigninger. Det er imidlertid kendetegnende for dagens marked for 

solenergi, at banker og andre investorer mangler viden om den seneste udvikling i denne branche, 

såvel som det faktum, at branchen kan generere positiv return on investment. Dette har indtil nu 

bremset antallet af investeringer [10]. Dertil kan generelle projektinvesteringer, som type af 

investering, have egne risici som har påvirket antallet af investeringer i større solenergisystemer. 

Disse risici afhænger af hvordan projektet er knyttet til resten af virksomheden. Fælles er dog at 

sålænge NPV overstiger deadweight cost er risikoen langt fra væsentlig. Her er deadweight costs 

den process der sker såfremt projekter bliver vurderet som mere risikabel end tidligere og derved 

også påvirker ansatte sådan at deres indsats i projektet mindskes [11] 

 

Beskrivelser af ovennævnte problemstillinger baseret Finansielle Risici findes under Projektledelse 

kapitlet i Undersøgelsesdesign delen af rapporten. 

 

Konkurrence & Innovation 

Her vil jeg tage udgangspunkt i Johanson & Vahlne i deres problematikker omkring establishment 

chain og den internationale proces model IPM. Ved at tage udgangspunkt i disse teorier, som 

udspringer af nordisk mentalitet, kan der tages stilling til om der er location advantages som er 

afgørende eller kritiske for resultatniveauet, ved etablering af regionalt nordisk marked. Det er 

muligt, at der med et asiatisk perspektiv på konkurrence og innovation, ville fremkomme andre 

konklusioner, men som der redegøres for i analysedelen, så er virksomhedskulturen stadig 

overvejende meget nordisk, og derfor er den anvendte teori, også den mest relevante. 
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Jeg vil i prioriteringen af handelsfriktioner, strukturelle friktioner og efterspørgselsfaktorer derefter 

vurdere hvorvidt der er fordele ved at producere eller organisere sig lokalt i udlandet. 

 

Jay Barney (1991) refererer hovedsageligt til teoretisk udgangspunkt i 70’erne og 80’erne, når han i 

91’ definerer sustained competitive advantages til værende interne styrker der medvirker til at 

neutralisere eksterne trusler og at undgå interne svagheder. Der er således i bæredygtige 

konkurrencefordele ikke prioritering af teknologiske fremskridt, da disse reelt set vil kunne kopieres 

eller substieres under forhold hvor samme ressourcefordele er gældende. Sustained competitive 

advantage prioriterer at strategi i virksomheden er sammensat sådan at den skaber en værdiskabelse 

som ikke kan hverken kopieres eller substitueres af konkurrenter, og derved karakteriseres den som 

bæredygtig. Dertil må den være sjælden set i forhold til virksomhedens konkurrenter, og den må 

være ufuldkommen efterlignbar. Den kan i særdeleshed godt identificeres i de ledelsesteam som 

virksomheden består af. Omdømme er også en mulighed for årsag til sustained competitive 

advantage, hvormed den historiske udvikling af firmaet, de interne  socialt komplekse strukturer 

samt kausal tvetydighed også kan medvirke til sustained competitive advantage. Så på trods af at de 

udviklede produktløsningerne muligvis er blevet erklæret bæredygtige i forhold til miljøet, og 

muligvis er innovativt fremstående i forhold til konkurrenter, så er det ikke ensbetydende med at der 

er etableret en sustained competitive advantage. 

 

For at identificere hvorvidt virksomheden kan karakteriseres som havende sustained competitive 

advantage, skal det vurderes om der gøres brug af resourcefordele på områderne kapacitet og 

effektivitet, hvilket er de samme områder som definerer eksekveringen af successfuld 

projektledelse. Prosjektledelse er naturligvis ikke en forudsætning for sustained competitive 

advantage, men da de samme målepunkter kan findes i projektledelse, bruges projektledelse som 

beskrivelse af målsætning og arbejdsprocesser, og derved også i vurdering af sustained competitive 

advantage. I tilfælde af at der er kendetegnende ledelses områder hos Elkem Solar, som kan 

medvirke til denne værdifordel, og som ikke indgår i virksomhedens projektledelse struktur, så vil 

den alligevel indgå i analysedelens projektledelse. 
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Beskrivelser af ovennævnte problemstillinger er fordelt på Sustained Competitive Advantage 

afsnittet under Nuværende Business Model kapitlet samt afsnittet Finansielle Risici under 

Projektledelse kapitlet i Undersøgelses design delen. 

 

Innovation 

I forlængelse af prosjektledelse strategien, tages der i vurdering af innovation i Elkem Solar 

udgangspunkt i Chesbroughs(2002) teknisk business model for at klarlægge Elkem Solar’s 

forretningsmodel, og dertil via Bartlett & Beamish (2014) at vurdere om virksomheden med de fem 

nøglemotivatorer technologic exchange, global competition, industry convergence, economies of 

scale samt alliances as alternative to merging gør brug af muligheder ved åbne og transnationale 

tendenser. 

 

Bæredygtig innovation begrebet er blevet modificeret med tiden, og definitionen af bæredygtig 

innovation kan være mere eller mindre omfattende. Fælles for definitionerne, er som regel en 

underliggende forventning om vedvarende funktionalitet, dokumenteret innovationsprocess, såvel 

som miljøvenligt slutprodukt. Nidumolu, Prahalad og Rangaswai (2009) argumenterer for deres 

forskning omkring brug af bæredygtig innovation i virksomheder, som viser at denne innovations 

metode medfører afkast på både bundlinien og toplinien. Dette forklares ved at udgifter reduceres 

som følge af at der bliver færre nødvendige inputs, samtidig med at indtægter stiger som følge af at 

forbrugerne er villige til at betale mere for produktet [60] .  

 

Derimod er disruptive innovation kendetegnet ved enkle og billige løsninger der involvere selv 

forbrugere der tidligere ikke har vist interesse for produktkategorien. Det holistiske og bæredygtige 

som kendetegne bæredygtige løsninger, er således ingen nødvendighed for disruptive løsninger. 

Derimod appellerer disruptive løsninger til masserne, og rådet til virksomheder der ønsker at gøre 

brug af disruptive løsninger og vækst er at de skal prioritere hvordan de kan konkurrere mod 

ikkeforbrug, forstået ved menneskers manglende brug af tilstedeværende produkter, som følge af 

kompleksitet eller højt prisniveau [12]. Med denne definition af disruptive innovation kunne et 

eksempel på løsninger af denne kategori være 90’ernes vinflaskehælder som bestod af bøjeligt 

metal til lav pris, gives som eksempel. Og muligvis kunne solenergi branchen danne lignende 

produkter for at skabbe større interesse, ved at udvide solcelle lamper til haven, med solceller hvor 
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hældning bliver tilpasset lokalområdets optimale hældning, sådan at de vil kunne bruges i områder 

der ikke opfanger solens stråler ved 0-graders vinkel. At disruptive løsninger appelerer til masserne 

er dog ikke ensbetydende med at produkter som benyttes af alle eller næsten alle er disruptive. Et 

eksempel på dette er smart grids. 

 

Forventningerne til smart grids i Danmark, er at de bliver hvermandseje, og samtidig er flere 

faggrupper interesseret i at påvirke de løsninger som kommer på markedet. En undersøgelse fra 

2014 indikerer at Danmark har benyttet størst investeringer i EU på smart grids. Undersøgelser 

viser endvidere at smart technologies ofte medfører større energiforbrug samtidig som bevidstheden 

omkring energiforbruget øges. Umiddelbart er det i dag den danske stat som påvirker reguleringen 

af datastrømmen indenfor smart grids projekter. Og disruptive løsninger indenfor smart grids 

begrænses af statsreguleringer. At staten regulerer oplysninger baseret på datastrømmen fra disse 

har allerede resulteret i bevægelser som protesterer mod disse løsninger. Og privatlivets fred er ofte 

til diskussion i Danmark. Selv politikere giver udtryk for at smart grids kan fungere som internettets 

lillebror [13] , hvilket betyder at såsnart smart grids bliver mere fri, så vil tilsvarende løsninger som 

ses indenfor internettet, sandsynligvis også kunne ses indenfor smart grids. Og der skal nok både 

kunne dannes bæredygtige såvel som disruptive smart grid løsninger. Min personlige vurdering er at 

der på lang sigt vil ske en privatisering omkring smart grids, da kompetenser indenfor IT og 

datakommunikation prioriteres højt i hele norden, og der er allerede i dag på universiteter og i 

private virksomheder grundlag for at skabe konkurrencedygtige løsninger indenfor smart grid. 

Somme af disse vil sandsynligvis også kunne imødekomme forventninger om privatlivets fred. Der 

kan eksempelvis fra teorien om Open Innovation, Chesbrough (2007), hentes eksempler på hvordan 

åbne strategier kan medføre et øget antal af nye business models. Såfremt der initieres mere 

kvalitetsikret open innovation, så kan de efterfølgende processer i det kvalitetsikrede open 

innovation forløb, bruges til at skabe nye produktløsninger der giver justerbare fordele for både 

bruger og virksomhed. De smart grid løsninger der kan imødekomme forventninger om privatlivets 

fred vil bedst kunne opnå dette ved at gøre brug af transparency og overfor forbrugere skabe tillid 

omkring sine produkter. Hvorvidt Elkem Solar vil kunne påvirke udviklingen indenfor smart grids, 

til et øget brug af transparency, er en problemstilling som jeg medtager i afgangsprojektet, fordi 

manglende transparency kan blive prioterede kritikpunkter for hele branchen, såfremt der sker en 

styrkelse af modstanden af nuværende smart grid struktur i Danmark. 
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Beskrivelser af ovennævnte problemstillinger er fordelt på Disruptive Innovation ogTriangulation 

afsnittene under Nuværende Business Model kapitlet samt afsnittet Finansielle Risici under 

Projektledelse kapitlet i Undersøgelses design delen. 

 

Transparency 

Ofte er det først når virksomheder oplever krise situationer at transparency tages op til vurdering. 

Dette er en skam, da emnet i sig selv er yderst interessant, og burde vurderes på samme måde som 

informationstrukturer. Ingrid Hansgård Gjelsvik har i sin master thesis på University of Agder [14], 

sammenlignet brugen af transparency og hvordan problemfyldte perioder i de respektive 

virksomhedsforløb har været påvirket af den benyttede transparency. Her fremhæver hun i sin 

konklusion, at pressemeddelelser hvor virksomheden både anerkender problemstilling samtidig som 

de beskriver hvordan de forventer at løse problemet, virker bedst. Dertil virker det til at såfremt 

primær modtagere er blandt forbrugere, så vil der være fordele ved at tilføje patos. Det er ifølge 

nævnte rapport mere uklart om det vil være fremmende at gøre brug af patos såfræmt primær 

modtagere af information er stakeholders. Master thesisen beskriver virksomheder som inden 

krisesituationen ikke virker til at have fremhævet væsentligheden af transparency, men som 

efterfølgende sikrer at transparency er blandt virksomhedens strategier. Hvorvidt Elkem Solar har 

oplevet krise kan diskuteres, da mange af de nuværende ansatte er nye, og derfor er virksomheden 

sandsynligvis delvist præget af at udvikle sig på baggrund af nye interne relationer og faglige 

ståsted. Rapporten argumenterer dog for at selv virksomheder som ikke kender til krise, bør kunne 

fremme egne muligheder ved brug af transparency. 

 

Derfor vil der laves mindre diskussioner på hvorvidt Elkem Solar udnytter de fordele der kan være 

ved transparency, samtidig med at der vurderes hvorvidt de har mulighed for at påvirke smart grids 

til værende mere transparent. 

 

Beskrivelser af ovennævnte problemstillinger er fordelt til afsnittet Finansielle Risici under 

Projektledelse kapitlet i Undersøgelses design delen. 
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Foreigners liability og CAGE 

Zaheer (1995) argumenterer for at vertikalitet i værdikæde og strategiske units er medvirkende til at 

mindske mulige ansvarsområder der kan fungere som hindringer ved at være udlænding, og at man 

derved ikke automatisk agerer som lokale indbyggere [15]. I stedet for at påtage sig de lokale 

arbejdsprocesser, kan der i sådanne tilfælde være fordele at hente når udenlandsk virksomhed kan 

importere egne virksomhedsfordele i sine arbejdsprocesser. For at identificere foreigners liability, 

tages der gerne udgangspunkt i koordinerigs-, kommunikations- og transportomkostninger. Og der 

vurderes hvorvidt der er begrænsninger som er påført af hjemstaten samt om der er mangel på 

markedsviden samt lokal kendskab, eller om der er tegn på økonomisk nationalisme og manglende 

ligitimitet. 

 

Med udgangspunkt i CAGE (Culture, Administration, Geographic, Economic) modellen 

argumenterer Ghemawat for at omkostningerne ved international handel ofte fejlvurderes som følge 

af manglende justering af distance omkostninger, og at disse fejlvurderinger især ses ved Country 

Portfolio Analysis (CPA). Med brug af distance, kan markedsprioriteringer få en anden rækkefølge, 

som vil være i større overensstemmelse med reelle muligheder. 

 

Ari Kokko & Patrick Gustavsson Tingvall redegør for hvordan distance costs beregnes, og at 

kvaliteten af denne beregning afhænger af hvorvidt valgte nøgletal til beregning er optimale. 

 

For at finde variabler til at vurdere distance til justering af Country Portfolio Analysis (CPA), tager 

jeg udgangspunkt Ari Kokko og Patrick Gustavsson (2015), som beskriver generelle handelsvilkår 

for foreigners i henholdsvis EU og Kina [16]. Kokko og Gustavsson nævner indledende at EU 

indbyrdes er ude af stand til at skabe fælles kinapolitik, og derfor møder Kina på forskellig vis. Og 

at det indtil nu har været udfordrende for EU at danne samlet forhandlingsgrundlag overfor Kina, på 

grund af manglende fælles ståsted. Disse indbyrdes forskelle er blevet forstærket af finanskrisen, 

idet Kina for enkelte EU-lande har fungeret som alternativ investor. I det europæiske marked for 

solenergi, kan dette være problematisk, fordi solkraft i Kina er af strategisk værdi, og dermed blandt 

de brancher som den kinesiske stat udviser en protektionistisk handelsstrategi overfor, i Kina. Dette 

betyder at udlandske virksomheder indenfor solenergi i Kina, får meget svære vilkår i et marked 

hvor konkurrence er erstattet med statsejerskab og interventions. Derimod er kinesiske 
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virksomheder indenfor solenergi i EU mødt med konkurrence og lige vilkår som indenlandske 

virksomheder. Faktisk er det således, at fordi det kinesiske marked for solenergi er meget stort og at 

der eksisterer overkapacitet i dette kinesiske marked, så sker der spillover effekt i det øvrige globale 

solenergi marked baseret på kinesiske solpaneler. Udenlandske investorer i Kina bliver mødt med 

reguleringer, mens Kinesiske investorer melder om problemer med negative fordomme / 

forestillinger omkring kinesiske virksomheder og deres produktkvalitet. Dog tyder det på, at disse 

problemer mindskes med tiden [17]. Dette udgangspunkt er værdifuld, for at overveje sourcing 

muligheder og deres locational advatages. 

 

Ved vurdering af distance tages endvidere udgangspunkt i gravity modellen, Mij = 𝑇(𝑟)
𝑌𝑖𝑌𝑗

𝑑𝑖𝑗−𝜀
 , og 

med baggrund i Culture, Administration, Geography samt Economy, gøres der især brug af faktorer 

hvor de relative distancer virker forskellig fra hinanden på de målte lande. Her skal vægten lægges 

på mulige tværnationale fællesskaber som kan skabe kortere distance mellem to lande. Eksempelvis 

kan sproglige fællesskaber reducere kulturel distance, let tilgængelig transport mellem fjentliggende 

lande, kan reducere relativ geografisk distnce, og stor handel af kreditderivater mellem 

fjernliggende lande kan reducere relativ økonomisk distance. 

 

Beskrivelser af ovennævnte problemstillinger er fordelt på begge Location Advantage afsnittene 

under Nuværende Business Model kapitlet samt afsnittet Finansielle Risici under Projektledelse 

kapitlet i Undersøgelses design delen. 

 

Mobilisering af viden 

På hvilken måde Elkem Solar videreudvikler viden, er med til at definere virksomhedens strategiske 

ståsted, og på baggrund af denne strategi, kan det vurderes i hvilken grad der kan skabes yderligere 

fordele, ved at tilpasse strategien. Nærliggende er det at undersøge om innovation struktur er 

tilpasset som følge af kinesisk ejerskab, samt om der tilbydes special produkter til enkelte markeder, 

og om dette er som følge af hvordan Elkem Solar mobiliserer viden. Bartlett & Beamish [63] og 

deres teori omkring mobilisering af viden, bruges med henblik på at diskutere dette. Der kan 

generelt for virksomheder være fordele ved at transformere eksisterende strategi til en mere 

transnational strategi, da transnationale strategier er bedre tilpasset de mønstre vi gerne ser i 
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fremtidige virksomheder. Dog kan der ligesåvel være bevæggrunde for at beholde en anden 

organisatorisk strategi, da det i nogle tilfælde netop kan være eksempelvis den centrale 

vidensdannelse som er med til at skabe konkurrencefordele. 

 

Beskrivelser af ovennævnte problemstillinger er fordelt på Mobilisering af Viden afsnittet under 

Nuværende Business Model kapitlet i Undersøgelses design delen. 

 

Værdikæder 

Her vil der blive taget udgangspunkt i fordele ved at gøre brug af vertikale værdikæder, og disse 

fordele bliver sat op overfor nuværende sammensætning af værdikæder. Samtidig kan værdikæde 

processer være tilstrækkeligt opbygget og integreret til at fungere som fordele indenfor konkurrence 

og innovation. Med udgangspunkt i value creation logikken, samt med den forudsætning at 

produktdelen af Elkem Solar kan karakteriseres under logistik hvorimod at distribution af 

information samt energi kan karakteriseres under netværk kategorien, vil der i rapporten diskuteres 

om Elkem Solar kan hente flere fordele til deres værdikæder. 

 

Endvidere tages der kort udgangspunkt i Mudambi’s (2008) smile model, med henblik på vurdering 

af i hvor stor grad der gøres brug af vertikale værdikæder samt hvorvidt disse er interlinked. I 

hvilken grad der er tale om catch-up effekter eller spillover vil ikke blive diskuteret [15]. Dels fordi 

ejerskabet og kontrollen ligger i Kina mens de primære vædiskabende dele af modellen ligger i 

Norge, hvormed catch-up og spillover relativt set ikke følger modellens primære hensigt. 

 

Beskrivelser af ovennævnte problemstillinger er fordelt til Værdikæder afsnittet under Nuværende 

Business Model kapitlet i Undersøgelses design delen. 
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Undersøgelsesdesign  

Rapportens analysedel vil besvare problemformuleringens spørgsmål, med brug af teoridelen, men 

samtidig kan der være spørgsmål som besvares med brug af flere afsnit fra teoridelen. Derfor er det 

vigtigt at hele analysedelen læses for at få et godt overblik over de nævnte problemstillinger,  såvel 

som de seneste års udvikling i Elkem Solar. Der indledes med nedenstående tal fra bloomberg 

database, hvor nederste markering i fed skrift angiver sequential growth og andre tal viser 1-year 

growth. Disse tal viser at Elkem Solar som virksomhed har været påvirket af de markedsnedgang og 

organisatoriske ændringer, men at virksomheden har vendt nedadgående vækstindikatorer til at 

nærme sig tidligere tiders positive tal [5]: 

 

 
FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 

Revenue 512.03 197.27 29.52 -82.04 -11.56 255.10 

Net Income to 

Common 

-122.82 5.14 29.07 -58.61 6.32 -13.37 

Accounts Receivable 838.16 -37.84 40.33 -50.90 210.36 720.24 

Fixed Assets 20.63 -52.03 84.49 -4.81 -7.26 -6.95 

Total Assets 26.46 2.33 -29.92 -11.00 -6.54 10.37 

Accounts Payable -85.71 110.21 -25.35 -85.17 394.65 100.45 

Total Equity 199.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Revenue 512.03 197.27 29.52 -82.04 -11.56 255.10 

Accounts Receivable 838.16 -37.84 40.33 -50.90 210.36 720.24 

Fixed Assets 20.63 -52.03 84.49 -4.81 -7.26 -6.95 

Total Assets 26.46 2.33 -29.92 -11.00 -6.54 10.37 

Working Capital 881.12 -144.59 — -23.51 -19.74 230.05 

Accounts Payable -85.71 110.21 -25.35 -85.17 394.65 100.45 

Total Equity 199.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

 

Nuværende Business Model 

Indledningsvis, vil jeg forklare indholdet i de mest væsentlige forskellige produkt- og metode-

forkortelser i Elkem Solar og den værdikæde som virksomheden er en del af. 
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ALID: Accelerated Light-Induced Degredation (ALID) er et led i kontrollen af 

degraderingsprocesser af generering af energi for slutproduktet, som har vist at degradering af 

energi generering hos slutproduktet virker til at ligge omkring 0,6% hvorimod standard polysilicon 

ligger omkring 0,5%. Disse resultater er dog behæftet med en vis usikkerhed, og samtidig vurderes 

degraderingen først at ske efter 30 års levetid på slutproduktet [18]. Foruden denne kontrollerende 

process, gør Elkem Solar brug af flere kontroller. Det mest væsentlige ved denne kontrol er at den 

prioriterer boron-oxygen, hvor boron må være det relativt mest risikable af de råstoffer som indgår i 

produktionen. 

EBS: Elkem Business Systems (EBS) er dannet i Elkem og er videreført i Elkem Solar. Derved er 

også sammensætning af strategiske værktøj til at optimere omkostninger, udvikle produkter, sikre 

R&D med innovative produktforbedringer samt at forøge markedsandele, blevet en del af Elkem 

Solar. Endvidere inkluderer EBS mere end al det tekniske udstyr, og er ligesåvel retningslinier for 

de værdier som ledelse og medarbejdere på samtlige niveauer i virksomheder følger. Således 

opfordres enhver medarbejder til aktivt at deltage og finde forbedringer indenfor de opgaver den 

enkelte er ansat til at udføre, og ledelse opfordres til at udvise en coachende ledelsesstil. Samtidig 

prioriteres følgende fire principper [2]: 

1. Make to use: Ansatte i organisationen er interlinked med leverandører og kunder i 

værdikæden, hvor kundebehov sættes i fokus. 

2. Empowered people: 30 % af succes tilskrives tekniske ressourcer mens 70 % af success 

tilskrives de involverede menneskelige ressourcer, hvormed ekspertisen afhænger af 

medarbejderstaben. 

3. Eliminating waste: Filosofien om zero-waste regerer i hele værdikæden, og inkluderer spild 

af tid såvel som spild af menneskelige ressourcer. 

4. Process in control: Stabilitet og forudsigelighed er påkrævet, og afvigelser fra disse skal 

undgåes. 

ESS: Elkem Solar Silicon (ESS) er nyskabende ved at payback time (EPBT) så vel som greenhouse 

gas emmisions (GHG) er mindre end ved tilsvarende produkter, og tillige faktor 3 til 4 mindre end 

Siemens. Således er payback time mindre end en måned, for energi i produktionen. Og 70% lavere 

energiforbrug kræves til at producere 7500MT kapacitet af ESS [19]. 

FBR: Fluidized Bed Reactor (FBR) teknologi bruges af REC Silicon [20] til behandling af silisium 

til silikone, og dens hovedkonkurrenter er tilsvarende teknologi fra Siemens og Komatsu [21] . Ved 
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brug af denne teknologi sikres 90 % reduktion i elforbruget sammenlignet med Siemens teknologi, 

og på trods af dette er Siemens teknologi den generelt fremherskende. 

 

Værdikæder 

Teknologien som Elkem Solar benytter sig af er baseret på R&D siden 80’erne, hvilket har 

resulteret i gennembrydende solar grade silikone, som udmønter sig i forbedret ESS produktion, 

reducerede omkostninger, øget produktion af elektricitet fra moduler, muligheder for downstream 

integration, samt mindre end 25% energiforbrug sammenlignet med traditionel polysilicon. Dertil er 

tilbagebetalingstiden for ESS baserede moduler mellem 0,8 og 1,1 år for taginstallation med 

irradiation på 1700 KWH/m2. Og gennemsnitlig reduceret effektivitet cirka 0,6% hvorimod 

polysilicon er 0,5%, hvilket betyder at effektivitet reduceres omtrent 0,1% hurtigere end polysilicon 

[22] [23] [19] . Der er således gode chancer for at størrelsen af reduceret effektivitet bliver 

tilstrækkelig opvejet af det lave niveau af energiforbrug, den højere miljøvenlighed og den højere 

elektricitetproduktion. Foruden en overlegen teknologi, er de værdikæder som virksomheden er en 

del af, stabile på trods af markedsudsving og finansielle udfordringer. 

 

Således er teknologisk udveksling af information på tværs af landegrænser helt nødvendig. I den 

globale konkurrence som viser størst pres fra Kina, kan Elkem Solar som følge af transkontinentalt 

samarbejde i værdikæden, styrke sin markedsposition. Der er gode muligheder for at videreudvikle 

eller at gøre brug af konvergerende teknologier, med den ekspertise som virksomheden har i dag. 

Og Elkem Solar har allerede i mange år, gjort brug af de fordele der findes i economies of scale 

samt strategiske alliancer. Det medvirker til at såfremt det bliver en fordel at transformere 

virksomheden til at fungere mere transnationalt i sin vidensudveksling, og derved gøre brug af mere 

collaboration i det tværnationale EBS, så ville dette kunne gøres uden store ekstra omkostninger. 
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Solar blokke værdikæde for Elkem Solar 

 

Den interne værdikæde i Kristiansand for Elkem Solar fungerer på basis af følgende process [2] 

[22]: 

- Silikone 

- Slagger 

- Udvaskning 

- Størkning 

- Efterbehandling 

 

Position i Solcelle værdikæde for REC Silicon 

 

REC Silicon er en del af de indledende kemiske processer efter udvindingen af råstoffer til 

bearbejding af silisium til silikone [20]. 
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REC Silicon 

REC Silicon er første led i værdikæden, og bruges muligvis af Elkem Solar som samarbejdspartner. 

Virksomheden udvinder silisium inden den viderebehandles som led i produktionen af block, førend 

disse bearbejdes videre til solceller og moduler i produktionen i Singapore. Deres prognoser for 

fremtiden er lovende, og på basis af presentationsmateriale fra Swedbank Energy Summit 16. marts 

i Oslo, angiver REC Silicon følgende [20]: 

- Vækst i efterspørgselen stiger som følgende: (2010: worldwide 20,0GW / europe 18,0GW); 

(2015: worldwide 57,7GW / europe 8,0GW); (2020E: worldwide 97,3GW / europe 9,0GW) 

- Kina er et meget vigtigt marked, hvor der dog i de kommende år vil ske en reduktion af 

installationer 

- Langsigtede prognoser er geografisk varierende 

- 2015-2021 solar pv dobling indenfor elektricitetsandel (2015: 4% solar pv; 2021: 9% solar 

PV) 

- PV value chain: Metallurgic grade silicon -> Polysilicon (REC Silicon) ->Ingot growth / 

Wafers -> Cells -> Modules -> Systems 

- FBR teknologi forøger renheden i produktionsprocessen og gør REC Silicon 

konkurrencedygtige i forhold til eksempelvis Siemens 

- Ved sammenligning af US og Kina, dominerer Kina i dag PV produktionen 

- Kina er afhængig af import af polysilicon og 83% af polysilicon benyttes i Kina 

At REC Silicon også har udviklet teknologisk overlegne produktløsninger, medfører at de sammen 

med Elkem Solar, ville fungere som en meget stærk alliancepartner. 

Regnskabstal fra bloomberg databaser giver lidt flere informationer, hvor de også har prognose for 

vækst i 2017 og 2018 [5]: 

 

 
FY 

2013 

FY 

2014 

FY 

2015 

FY 

2016 

Curren

t/LTM 

FY 

2017 

Est 

FY 

2018 

Est 

Market Capitalization 930.2 554.9 517.5 336.3 348.3 
  

- Cash & Equivalents 61.6 96.4 95.4 65.8 65.8 
  

+ Preferred & Other 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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+ Total Debt 368.5 190.3 181.7 144.1 144.1 
  

Enterprise Value 1,237.1 648.8 603.8 414.6 426.6     
        

Revenue, Adj 417.6 493.0 329.9 271.2 271.2 293.1 410.3 

Growth %, YoY -20.7 18.1 -33.1 -17.8 -17.8 8.1 40.0 

Gross Profit, Adj — — — — 
 

222.8 311.8 

Margin % — — — — 
 

76.0 76.0 

EBITDA, Adj 56.5 136.2 139.0 62.4 62.4 23.3 75.7 

Margin % 13.5 27.6 42.1 23.0 23.0 7.9 18.5 

Net Income, Adj -168.1 142.8 48.2 -77.6 -77.5 -63.9 -22.2 

Margin % -40.3 29.0 14.6 -28.6 -28.6 -21.8 -5.4 

EPS, Adj -0.07 0.06 0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01 

Growth %, YoY 47.9 — -67.7 — 353.4 11.5 66.7 
        

Cash from Operations -1.1 87.7 1.5 3.8 3.8     

Capital Expenditures -37.4 -35.8 -54.7 -14.5 -14.5 -46.0 -36.2 

Free Cash Flow -38.5 51.9 -53.2 -10.7 -10.7 -79.0 33.5 

 

Mest bemærkelsesværdigt må dog være altmans z-score indikator, fordi altmans z-score efter 

konkursen i 2012 blev løbende forbedret, men hvor indikatorern for 2016 er alt for lav. Dette kunne 

have været faretruende såfremt vækstprognoser for fremtiden var dårlige. Da behandlingen af 

konkursen har varet længe, og muligvis stadig er i gang, kan dette også have indflydelse på den lave 

indikator. Vigtigst er dog, at der er høj sandsynlighed for at den lave indikator er resultat af lang 

periode hvor høj gæld har været koblet sammen med lav vækst, og at denne tendens ser ud til at 

være transformeret til tilstrækkelig store forventninger for at der i de næste år, vil være væsentlige 

samlede stigninger i overskud og likviditet [5]: 

 

 
FY 2011 FY 2012 FY 2013 FY 2014 FY 2015 FY 2016 

Cash Ratio 0.58 1.43 0.27 1.08 0.80 0.82 

Current Ratio 2.51 3.76 1.25 3.92 2.62 2.87 

Quick Ratio 1.35 2.43 0.74 2.25 1.28 0.82 
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CFO/Avg Current 

Liab 

1.03 0.64 0.00 0.56 0.01 0.04 

Common 

Equity/Total Assets 

49.82 51.85 62.70 71.52 74.74 73.04 

       

Long-Term 

Debt/Equity 

50.15 52.71 23.56 18.05 15.07 18.43 

Long-Term 

Debt/Capital 

33.11 34.52 17.00 15.29 12.59 15.56 

Long-Term 

Debt/Total Assets 

24.99 27.33 14.77 12.91 11.26 13.46 

       

Total Debt/Equity 51.45 52.71 38.55 18.05 19.73 18.43 

Total Debt/Capital 33.97 34.52 27.82 15.29 16.48 15.56 

Total Debt/Total 

Assets 

25.64 27.33 24.17 12.91 14.75 13.46 

       

CFO/Total 

Liabilities 

25.23 19.71 -0.19 20.89 0.48 1.32 

CFO/CapEx 4.25 4.38 -0.03 2.45 0.03 0.26 

Altman's Z-Score 0.56 -0.88 1.12 1.56 0.65 -2.71 
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Positioner på solceller værdikæde for Elkem Solar 

 

Elkem Solar står for prodution af silikone såvel som block, og får via fabrikken på Herøya 

produceret 950 MW i 2015. Kemikalier i brug er følgende [2] [22]: 

➢  Si   Matrix 

➢ Fe ppmw < 2.0 < 0.08 

➢ Al ppmw < 0.4 < 0.15 

➢ Ca ppmw < 10 < 3.0 

➢ Ti ppmw < 0.4 <0.08 

➢ P ppmw < 0.68 0.60 

➢ Br ppmw < 0.26 0.20 

De færdige ESS blokke er gennemsnitlig 12kg hvor bredde <= 142 mm og højde <= 150 mm.  

 

Action Research af behovet for solenergi hos arkitekter i Danmark og Sverige 

Action Research studier med danske og svenske arkitekter viser at de danske adskiller sig fra de 

svenske ved at danske arkitekter har større tendens til at udvikle solenergi løsninger selv, mens 

svenske arkitekter i højere grad gør brug af ingeniører som rådgivere for solenergi. Generelt viser 

studierne dog at der er en nødvendighed for at sikre en dybere viden på områderne lokale 

klimaforhold, omkostninger, smart grid muligheder såvel som udvalget af solcellemoduler og 
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solcelledele. De største barrierer for tilvalg af solenergi er tilknyttet en overbevisning om at 

solcelleanlæg medfører store omkostninger og lang payback tid. De væsentligste faktorer som 

overvejes af arkitekterne ved muligheden for solcelleanlæg er derfor : 

- Det er afgørende at arkitekter, ingeniører og kunde i byggeprojektet ønsker at deltage i 

sambejde om solenergi løsning 

- Klienter kan have en vis modstand mod at investere i solenergi løsninger, da de er 

overbeviste om manglende korttids overskud. 

- Der er mangel på æstetiske attraktive solenergi løsninger 

 

Beslutningstager er dog langt fra altid arkitekterne og ingeniørerne, men oftere gerne politikere, 

byplanlæggere, og sidste ende gerne ejendomsudviklere. Igen er der hos ejendomsudviklere tendens 

til at de ikke har tilstrækkeligt kendskab til branchen for solenenergi, og det er i deres interesse at 

udvikle eller få udviklet feasibility study, samtidig med at de har behov for materiale der kan gøre 

det letter for dem at træffe de rette beslutninger. Dette materiale skal gerne indeholde 

investeringsomkostninger, forventet energiproduktion, prognose for elpriser såvels som nuværende 

priser [24] . Med brug af følgende formler, vil der kunne beregnes og fremvises overbevisende 

nøgletal til ejendomsinvestorer[56], og dertil kan der tilføjes nøgletal der taler for at vælge Elkem 

Solar som virksomhed. 

CF = Cash Flow 

I = Investment Cost 

NPV = Net Present Value 

IRR = Internal Rate of Return 
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PBP =  Payback Period 

DPBP = Discounted Payback Period 

EID = Elevated Investment Deduction 

Bel Prod = Benefit Of Produced Energy 

GCC = Green Current Certificates 

ESUBS = Ecology Subsidy 

 

(1) NPV = ∑ ⟦
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
⟧𝑛

𝑡=1  – I0 

(2) ∑ ⟦
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
⟧𝑛

𝑡=1  – I0 = 0 

(3) ∑ 𝐶𝐹𝑡𝑃𝐵𝑃
𝑡=1  – I0 = 0 

(4) ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝐷𝑃𝐵𝑃
𝑡=1  – I0 = 0 

 

 

Innovation 

Branchen for solenergi har indtil for nylig været præget af offentlig subsidiering på forskellig 

forventningsgrundlag og krav, afhængig af hvilken region virksomheden opererede i. Dette 

indebærer også at skatteudgifter ikke ligger blandt de højeste på energimarkedet. Og disse 
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økonomiske incitamenter kan have have haft underliggende uudtalte forventninger til 

innovation såvel som R&D, som dog er indfriet mere end forventet. Både R&D og 

innovationsvæksten i solbranchen er gået stærkere end forventet i de seneste par årtier, og 

denne udvikling ser ud til at fortsætte. 

 

Blandt andet har Elkem fra The Research Council of Norway (RCN), modtaget bevillinger til 

seks projekter, hvoraf de følgende tre er relateret til silikone, som er en del af materialerne 

ved produktion af solceller [47] : 

- Thermoelectric Silicides (TESil): herved udvikles thermoelektrisk materiale til at 

omdanne varme fra affald til energi 

- Silicon production with no CO2 emissions (SiNoCO2) : herved analyseres mulig 

forbedringer til lukning af ferrosilicium ovne 

- Silicon-based intermettalics for Additive Manufacturing : 3D printing projekt som 

gerne skal producere langtidsholdbare maskinerier til høje temperaturer 

Senest er Elkem Solar ved at udvikle solcellerne til at hente endnu mere energi fra solen, selv 

når solcellerne bliver opvarmet. Det har længe være kendt i branchen, at når solen varmer 

solcellerne op, så vil energiproduktionen aftage, i takt med stigning i temperaturer. Men nu 

har doktorgradsstipendiaten Atle Christiansen fundet en løsning til dette, ved at reducere 

modstanden i silisiumet, sådan at energien lettere føres gennem materialet [48] . Denne 

forskning giver forhåbninger om flere fremtidige firstmover advantages. 

 

Elkem har tæt samarbejde med Universitetet i Oslo og Elkem Solar har tæt samarbejde med 

Universitetet i Agder. Med tanke på det netværksbaseret EBS, betyder dette sandsynligvis at 

begge virksomheder har tæt samarbejde med begge universiteter. 

 

Mobilisering af viden mod transnational innovation og læring 

Foruden brug af EBS i både Elkem og Elkem Solar, så etableres interne omrokeringer og 

trainee forløb også på tværs af afdelinger i Elkem og Elkem Solar. Via Elkems 2. års trainees 

blogger, er der indlæg fra Lise Helmine Haugesten og Heidi Sæverud Hauge, hvor de 

beskriver deres erfaringer fra solcellebranchen med henholdsvis [45] [46]: 
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- Bæredygtighed i brug af ressourcer, energi og miljø blev fremhævet. Og en vigtig del 

af konferencen var at netværke, hvilket var muligt flere gange via aktiviteter som 

velkomstreception, bådtur, og konferencemiddag. 

- Jeg blev tiltrukket af solcellebranchen, fordi photovoltaics er et fængslende 

teknologisk område i kontinuerlig fremskridt og fordi jeg hurtigt blev familiær med 

Elkem Solar, som en pioneer i solbranchen. 

Virksomheden Elkem giver således mulighed for dannelsen af gode informelle netværk, på 

tværs af afdelinger og med Elkem Solar som en del af koncernen. Dette informelle netværk 

fungerer som supplement til EBS. I hvilken grad de informelle netværk i samme grad 

integreres på tværs af landegrænser, og derved i Lyon og Singapore, virker det ikke til at være 

offentligt tilgængelig materiale omkring, men sandsynligheden for at dette også er gældende 

på tværs af grænser er høj, da Elkem har innovationscenter i Frankrig, og Elkem Solars 

sourcing af viden til Singapore, vil gøre det naturligt at disse afdelinger også gør brug af 

informelle netværk såvel som EBS [1]. Derved vurderes det, at global læring er en del af 

Elkem Solars strategi for videreudvikling af deres ekspertise, og innovations strukturen følger 

center-for-global, hvor risikoen findes hvor produkterne mangler at matche markedet 

tilstrækkeligt. 

 

Den viden som Elkem Solar gør brug af, bliver således hovedsageligt dannet gennem centre i 

Norge, men dertil med mulig hentning af viden fra Elkems innovationscenter i Frankrig samt 

produktionen i Singapore, hvorimellem der muligvis også sker interne rotationer af 

medarbejdere eller informelle netværk. Innovation sker hovedsageligt på basis af 

internaliseringer omkring hovedkvarterer, eller i det mindste videreudvikling omkring 

hovedkvarteret, hvorefter viden distribueres til udenlandske afdelinger. Det er således også i 

vidensområder omkring hovedkvarter at der sker samarbejde med universitet. 

 

Dette har fungeret ganske godt i årtier, og resultatet er teknologisk overlegenhed på deres 

kernekompetencer. Når nu resultatet er så godt, kan der stilles spørgsmålstegn ved om der kan 

findes fordele ved at ændre innovations strukturen. I dag virker strukturen meget drevet af 

teknologi. Og på baggrund af ovennævnte Action Research, anbefales det derfor at initiere et 

push-drevet innovationsforløb, sådan at solcelle modulerne også kan tilbydes i æstetiske 
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versioner. Et sådant innovationsforløb skal initieres med varsomhed og dialog, da udgifter til 

dette kan blive høje såfremt slutproduktet alligevel ikke matcher forventninger hos arkitekter. 

Først når et sådant innovationsforløb har bidraget til effektiviseringen i virksomhedens 

resultater, anbefales det at påbegynde tiltag der kan gøre videnoverførsel globally linked. 

 

Disruptive innovation 

Der er ingen væsentlig uforlignelighed ved at vælge disruptive innovationsprocesser til 

produktløsninger indenfor solenergi, med mindre at det nye slutprodukt påvirker 

virksomhedens filosofi og strategi indenfor non-waste, og dermed medfører større grad af 

forurening. Det er netop manglen på holistisk overblik, der gør disruptive innovation til mere 

usikre processer som derimod kan resultere i mere profit givende løsninger på tværs af 

fastlagte segmentgrupper. Såfremt et slutprodukt viser sig at både at være indenfor non-waste 

filosofien og frembragt via disruptive processer, vil det med høj sandsynlighed være et 

bæredygtigt disruptive produkt. Men da disruptive innovations processer også kan være meget 

omkostningsfuldt, anbefales det at lade andre producenter til solenergi branchen være 

firstmovers på disruptive processer. Et eksempel på disruptiv løsning i solenergibranchen, er 

Tesla’s nye lancering i 2017 som er baseret på solenergiproducerende diskrete tagspåner der 

kan placeres på allerede eksisterende tag [49] . De vil således flugte med taget hvor montering 

skal være diskret fremfor at være monteret i optimal vinkling til solen. 

 

Triangulering af innovation 

Triangulering af metoder, processer og teorier, kan ofte medføre nye muligheder for 

nyskabelse, da teoriene optimeres i forhold til virksomhedens behov. Eksempelvis hører det 

til sjældenhederne at verdensomspændende virksomheder diktatorisk følger en af de 

organisationelle strategier der karakteriserer global, multinationale eller internationale 

virksomheden. Ofte hentes virksomhedsspecifikke fordele fra to af disse. Især ved 

nødvendigheden af at skulle transformere strategier kan det vise sig bedst, at gøre det gradvis 

indenfor forskellige strategiske normer. Dette kan også være gældende indenfor innovation, 

da disruptiv innovation ikke udelukker bæredygtig innovation. Men tages der kun 

udgangspunkt i enkelte dele af disruptiv innovation og enkelte dele af bæredygtig innovation, 

vil innovationsformen sandsynligvis blive karakteriseret som en tredje type innovationsmodel. 
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Og da det indenfor solenergi er en konkurrencefaktor at kunne tilbyde bæredygtige 

energiformer, er det i højere grad en nødvendighed at følge de innovationsteorier som 

karakteriserer bæredygtig innovation. Triangulering af innovationsmodeller vurderes derfor 

som værende ufordelagtig for Elkem Solar. 

 

De fem nøgle motivationer, der driver strategiske alliancer, synes integreret i den samlede 

strategi for Elkem Solar. Teknologisk videndeling prioriteres meget højt i koncernens 

europæiske afdelinger, og der er god mulighed for at Singapore ligeledes er en ligeværdig 

bidrager til denne videndeling, da vidensniveauet blandt medarbejderne i produktionen er 

højt, og da EBS sikrer at denne viden kan deles. Den globale konkurrence er med overvejende 

sandsynlighed højt prioriteret, netop som følge af at virksomheden har fået kinesisk ejerskab. 

Hvorvidt strategien baserer sig på brug af konvergerende teknologier, er måske ikke en 

defineret målsætning i sig selv, men da samtlige led fra ”jord til bord” i produktionen skal 

være indenfor kravene til miljøvenlig produktion, gør virksomheden ofte brug af teknologier 

der vil kunne bruges i andre henseender. Derimod er economies of scale samt alliancer en højt 

prioriteret del af strategien. 

 

Der er ingen offentlige tilgængelige informationer, som bekræfter at Elkem Solar bevidst går 

efter at skabe bæredygtig innovation eller konkurrencemæssige fordele. Alligevel er det 

bemærkelsesværdig, hvor meget at hele værdikæden er lykkedes med at sikre at samarbejdet 

såvel som produktet, lever op til bæredygtig innovation og konkurrencemæssige fordele. 

Endda i en grad, sådan at den globale virksomhed vil have minimale omkostninger ved at 

transformere virksomheden til større collaboration i vidensdelingen. Dette vurderes dog til 

værende unødvendigt, da den nuværende globale model fungerer fremragende. 

 

Location Advantages udenfor Norden 

Med udgangspunkt i CAGE, og ved at supplere med distance baseret gravity CPA kan der 

gives et bedre overblik over de relative distancer mellem landemuligheder for Elkem Solar at 

operere i. Startende med nedenstående mapping af eksportvurderinger fra 2015, er Mexico 

tydeligvis umiddelbart et mindre risikofyldt alternativ til Singapore, når det gælder 
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eksportsamarbejde såvel som offshoring af produktion [25] . Derfor bør Mexico analyseres, i 

tilfælde af at Elkem Solar får brug for at udvide produktionen til endnu et landeområde. 

 

For at gå mere i dybden med handlen mellem Norge og Singapore i forhold til handlen 

mellem Norge og Mexico, så ser det således ud [65] [66]: 

 Singapore Mexico 

Eksport 11,014 millioner 904 millioner 

Import 3,763 millioner 1,599 milliarder 

Korruptionsindeks 8. plads 95. plads 

Doing Business Indeks 2. plads 47. plads 

BNP vækst 2% 2,5% 

BNP 292,7 milliarder 1144,3 milliarder 

Indbyggere 5,3 millioner 122 millioner 

 

For at vurdere den relative distance mellem Norge og Mexico i forhold til Norge og 

Singapore, tages der endvidere udgangspunkt i den mere sociokulturelle cultural mapping 

[67] samt i Country Assessment for Mexico. 
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Med den forudsætning at Singapore er placeret tæt på Hong Kong, vil jeg mene at den 

kulturelle distance er nogenlunde den samme mellem Singapore og Norge som den er mellem 

Mexico og Norge. Mexico er mere religiøs end Norge, mens Singapore er mere fællesskab 

orienteret end Norge. 

 

Mexico Country Assessment 

Faktorer 1 2 3 4 5 

Politiske Politisk stabilitet 
  

x 
  

 
Sikkerhedssituation 

   
x 

 

 
Sandsynlighed for sociale uroligheder 

  
x 

  

 
Korruptionsniveau 

  
x 

  

 
Fagforeningsniveau 

   
x 

 

Økonomiske Vækst i BNP 
  

x 
  



 

40 
 

 
Tilgængelighed af kvalificerede x 

 

 
Lønniveau 

   
x 

 

 
Løn prognoser 

   
x 

 

 
Inflationsniveau 

  
x 

  

 
Valutavolatility 

  
x 

  

 
Pengetilførsel 

  
x 

  

Socio-kulturelle Arbejdsetik 
     

 
Religionsfrihed 

     

 
Uddannelsesniveau 

     

 
IT kompetencer 

     

 
Kønsrollemønster 

     

Tekniske Kommunikations infrastruktur 
 

x 
   

 
Produktion 

 
x 

   

 
Energi 

 
x 

   

 
Transport infrastruktur 

   
x 

 

Miljøfaktorer Miljømæssige regulativer 
   

x 
 

Juridiske Skat 
   

x 
 

 
Arbejdslovgivning 

   
x 

 

 
Sundshedlovgivning 

   
x 

 

  
YES NO 

Process 

Assessment ( se 

projektledelse 

kapitel) 

Aktivitet A x 
 

Aktivitet B x 
 

Aktivitet E x 
 

Aktivitet G x 
 

 

Mexico er på vej ind i et valgår, da der skal vælges ny regering i 2018. Nuværende regering er 

karakteriseret ved at have indført reformer, blandt andet for at reducere korruption, men 

reformerne vurderes til at have lav effekt på kort sigt. Landet har et meget højt 

kriminalitetsniveau og ligeledes høj mordrate, hvormed sikkerheden blandt almindelige 

borgere også gennem længere tid har været lav. Handelsprioriteringer har flyttet sig efter 

Donald Trumps indtræden i det hvide hus, hvilket gør at landet i dag prioriterer handel med 

sydamerika samt de asiatiske lande fremfor at sikre forbedring af handelsaftale med USA. 
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Peso kan se frem til svækkelse i de næste par år samtidig med at faldende elpriser, lave 

lønninger og lave generelle omkostninger har gjort det attraktivt at etablere produktion i 

landet. Og produktion såvel som telekommunikation er i vækst. Miljøfremende tiltag bliver 

ikke prioriteret, samtidig med at energisektor er i vækst og fordeling af solenergi er tæt på 

ikke-eksiterende [53]. Sidstnævnte faktor er en skam, da Mexico er placeret geografisk 

fordelagtigt til at landet vil kunne opnå store gevinster miljømæssigt og økonomisk, såfremt 

solenergi var en del af deres økonomi. 

 

Den relative risiko er højere samtidig med at den relative kvalificerede arbejdskraft er lavere i 

Mexico i forhold til Singapore, når distance sættes op fra Norge. Men der er gode muligheder 

for at Elkem Solar ville kunne øge geografisk ekspansion såvel som øge væksten i det 

samlede resultat, ved at starte produktion i Mexico. Dette kræver dog at den specielle 

sikkerhedsmæssige situation i landet, bliver tilgodeset, samtidig med at kvalificeret 

arbejdskraft primært bliver hentet gennem de kanaler der benyttes i dag. 

 

Yderligere, bør det bemærkes, at der i branchen for solenergi, vil være størst kulturelle 

preferencer for solceller, såfremt solceller begynder at blive tilpasset arkitektoniske forskelle, 

baseret på kultur. Det vil således være indenfor arkitekturen at de største relative distancer 

skal findes. 

 

Location Advantages indenfor Norden 

I seks af de ti år som forløb i perioden 1996-2005, var Norge nettoimportør af elektricitet, og i 

perioden 2003-2012 har Norge hvert år været nettoeksportør med omtrent 3,8 TWh årligt. 

Mere end 99% af elektriciteten som er produceret i Norge stammer fra vandkraft. Muligheden 

for videreudvikling af vandkraft er påvirket af naturens begrænsede ressourcer på stærke 

strømme og vandfald. Dertil har miljøorganisationer argumenteret for behovet om at 

vandkraft holdes ude af den norske elcertifikatsordning [43] , fordi de norske elve i mange år 

har været belastet af den overvejende prioritering af vandkraft, på en måde som reducerer 

naturmangfoldigheden i elvene, hvilket også inkluderer forholdene for den norske laks. 

Samtidig viser intra-anunual report på import og eksport, at der er tendens til at import af 

elektricitet sker i første kvartal, som følge af forholdsvis svagere strømme i denne periode. Og 
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at solenergi er nødvendig såfremt importmængden i første kvartal skal reduceres eller vendes 

til eksport. Hvis de europæiske målsætninger EPBD (Energy Performance of Buildings), som 

går på at samtlige nybyg skal imødekomme retningslinier for zero-energy-buildings, vil 

solenergi i større skala, være en nødvendighed i Norge [26] [27] [28]. Sverige ser ud til at 

have integreret solenergi i højere grad via Vattenfall’s tilvalg af solenergi [29] , og hvorvidt 

Danmark bør videreudvikle brug af solenergi, kan afhænge af, i hvilken grad solenergi kan 

være et bedre alternativ til vindenergi med henblik på zero-energy-buildings. 

 

Det bemærkelsesværdige ved kulturen i Elkem Solar er ikke at at virksomheden startede i 

Norge, eller at Kina med sine strategiske interesser, i dag sidder med den økonomiske kontrol 

over virksomheden. Skandinavien har længe været teknologisk innovative og Kina har længe 

sikret sig økonomisk kontrol over områder som har haft strategisk værdi for dem. Mere 

bemærkelsesværdigt er det at virksomheden med en tysk styreleder, en finsk HR-direktør, en 

fagspesialist fra Sri Lanka, samt flere kinesiske og norske ledere, har fastholdt det kulturelle 

grundlag som har kendetegnet medarbejderne i virksomhedens arbejdslokaler igennem de 

fleste af produktionstiden, hos det som i dag er blevet Elkem Solar. 

Og kulturen er bevaret samtidig med at virksomheden også i dens HR profil, er blevet mere 

forretningspræget. Konkurrencementaliteten er høj samtidig med at vilkårene for at den 

enkelte medarbejde kan forøge værdiskabelsen bliver prioriteret, på baggrund af de ændringer 

den finske HR-direktør har sikret. 

 

”Det er hyggeligt at noen har sagt det. Da jeg kom til Elkem for 

elleve år siden var vi HR-messig et meget norsk selskap. 

Utstasjonering for eksempel handlet bare om å sende nordmenn ut i 

verden uten å tenke på at vi hadde en stor global organisasjon med 

mye kompetanse også andre steder enn i Norge. Jeg har fått være 

med på å endre tankesettet og det er meget viktig for meg at vi aldri 

snakker HR uten å snakke virksomhetsstrategi og bedriftens mål. 

Hva er det den aktuelle enheten, verket, divisjonen, lederen eller 

teamet skal oppnå? Det er det som danner grunnlaget for at HR skal 
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foreta seg. HR er en hjelpekjede til verdiskaping og driver av 

organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling i Elkem. Min 

viktigste oppgave er å oversette forretningsstrategien til HR-strategi. 

Det er en klar forutsetting at jeg og mitt HR-team forstår business, 

og at alt som HR foretar seg skal bidra til verdiskaping og 

implementering av forretningsplaner og strategi.» - Katja Lehland 

[30] 

 

Muligheden for at profittere med udvinding af solenergi, forbindes gerne med at Californien i 

USA, er blandt de områder hvor solenergi har vundet frem blandt private såvel som det 

offentlige. Det er ikke lige så åbenlyst at solenergi har højt potentiale i eksempelvis Sverige 

samt Norge, hvor der i sær i bjerge kan være områder hvor solen viser sig i færre timer, og 

områder hvor der på enkelte dage i året kan være muligt at solen er fremme hele døgnet. 

Ligeledes skal vejrforhold medtages i vurdering af hvilke områder som kan hente flest 

soltimer [33]. De sidstnævnte informationer er blevet kortlagt https://solkart.no/ , som dog 

skal bruges med varsomhed da dataindhentningen til at vurdere soltimer samt solstyrke er 

mindre i Norge end eksempelvis i Danmark [34] . At solstyrken i bjergene kan være væsentlig 

højere end i højder som er typiske danske, kan dog medvirke til at der er områder i bjergene 

hvor der er mulighed for højere energi udvinding hele året. Blandt andet som følge af at 

panelerne ikke dækkes af hverken sne eller nedfaldne blade, da materialet lader disse og andre 

ting glide af, hvilket er basere på egne observationer i bjergområder i omtrent 1000 meters 

højde hvor snestorme let kan medføre en ekstra halvmeter sne over natten på samtlige alle 

andre materialer og terrenger, bare ikke på panelerne. At vinklingen på disse solcelle paneler 

er stejlere kan også have betydning. Derfor kan to naboer i Norge have modsat rettede 

anbefalinger for om de bør investere i egne solcelle paneler eller ikke. Den ene nabo kan være 

stærkt egnet for denne investering hvorimod den anden kan være meget lidt egnet. Og 

nedenstående billeder viser forskellen mellem Norge med irradiation på cirka 800 KWh per 

m2, Sverige med irradiation på cirka 900 KWh per m2 og Danmark med irradiation på cirka 

1100 KWh per m2 [35] : 

https://solkart.no/
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Samtidig er der tydelige tegn på at solar resulterer i minimale mængder af CO2 udledning, 

også når der sammenlignes med hydro og wind, hvilket ses på følgende live electricity map: 
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Disse electricity map taler endvidere for at også Danmark får større fordeling af solenergi, end 

det som prognoserne taler for værende aktuelt. En sådan forfordeling af solenergi, vil være 

medvirkende til at CO2 emissions i Danmark, vil blive reduceret hurtigere, til de lave 

niveauer for emissions, som vi kan se i Sverige og Norge. 
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Med udgangspunkt i location advantages såvel som værdikæder, kan vi se at de allerede 

etablerede vertikale værdikæder, den etablerede interlinkage i økonomi såvel som faglige 

relationer på tværs af virksomheder og lokationer, gør at Elkem Solar er lykkedes med at 

skabe samarbejde mellem R&D og Marketing/Branding funktionen sådan at deres dynamiske 

value chain creation disaggregation kurve nærmere ser ud som ovenstående. I tilfælde af at 

Mexico blev etableret som produktion sourcing land, ville dette land ligge på kurven, i 

forlængelse til Singapore, tættere på x-aksen, da Mexico er forbundet med højere risiko. 

 

Lyon er med som parantes, da tilgængelig information omkring holdingselskabet Elkem Solar 

Holding i Lyon, er sparsomme, og kun angiver administrative opgaver. Som allerede nævnt 

ligger hovedkontoret med R&D, medarbejderudvikling, marketing og human resources i 

Kristiansand, mens de producerende afdelinger i værdikæden ligger i USA og Singapore, og 

risikoen er højere des tættere smilet er på x-aksen. 

  

Sustained Competitive Advantage 

Umiddelbart synes locational advantages større end ownership advantages. Den teknologiske 

overlegne position på verdensmarkedet og det gode fællesskab indenfor virksomheden som 

gør at medarbejdere gerne vil tilbage til virksomheden, selv efter at virksomheden eller dens 

samarbejdspartnere har været konkursbehandlet, såvel som fordele ved at bruge 

underleverandører i det internationale marked, er tydeligt gældende, omend konkurrence 

Norge (+Lyon) Singapore USA 
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fordelene findes hovedsageligt ved internalisational advantages. Disse udmønter sig i årtier 

med familiære medarbejderforhold i samspil med resultatfulde R&D processer, der sikrer 

førende specialicering i branchen. Derudover findes konkurrence fordele i de samlede 

værdikæder, og dermed EBS, såvel som medarbejdernes samlede ekspertise der er årsag til 

følgende citat: 

 

”Vi er de eneste i verden som har hele verdikjeden 

fra kvarts til solcellemoduler, det er ett av våre 

største konkurrencefortrinn, sier Ausland” [44] 

 

Elkem Solar vurderes derfor til at have et højt niveau af Imperfectly Imitable resource baseret 

på path dependent firstmover fordele, og dertil også transaktions immobilitet, hvor eventuelle 

ulemper som kunne opstå som følge af dette er minimale, da endogene risici er meget 

begrænsede, og exogene risici er endnu mindre, på trods af at salget af Elkem Solar Holding 

skete på arms-length betingelser [1]. Værdikæde strukturerne sikrer et næsten så højt niveau 

af Rare Resources, EBS sikrer tilsvarende et højt niveau af Valuable Resources, og sidst, men 

ikke midst, så virker der til at være gensidig loyalitet mellem virksomheden og tidligere samt 

nuværende medarbejdere. Hvilket gør, at der vurderes at være et højt niveau af Non-

substitutable resourcer i Elkem Solar. 

 

Elkem Solar modtog 1700 ansøgninger til 70 stillinger, og cirka halvdelen af dem der blev 

ansat, havde tidligere arbejdet på samme fabrik, før REC konkursen i 2012. Selv før 

konkursen gjorde fabrikken brug af verdens mest moderne process, og i dag er der lavet 

yderligere forbedringer. For Elkem Solar er solcellemarkedet enkelt ved at solcellemodulerne 

bliver billigere for hvert år samtidig som de kan levere mere strøm til kunden, og så længe 

virksomheden kan være firstmovers på denne udvikling, så går det fint. 
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Ovenstående graf fra Bloomberg Database viser udviklingen af spotpriserne for photovoltaic 

solcelle og solcellemodul, hvor den relative pris er lavest på modulerne. Elkem udvinder 

1250.000 ton quartz hvert år, for at imødekomme intern efterspørgsel såvel som ekstern salg. 

Dette gøres med miljøvenlig processer og som følge af at have quartz tilgængelig til minimum 

20 års fuld produktion [50]. 

 

Ved vurdering af Elkem Solars Business Model, dens Value Poposition og de Drivers som 

præger virksomheden, må der derfor tages hensyn til at virksomhedens styrke, foruden de 

teknologisk innovative produkter, findes i værdikæde relationerne i logistikken og derved 

muligheden for at på sigt at kunne imødekomme verdensomspændende levering via de 

strategiske alliancer. Samtidig kan virksomheden med fordel videreudvikle EBS til at 

inkludere slutbruger, og derved udvikle de muligheder som et verdensomspændende network 

vil kunne give, for at skabe bedre relationer til slutbruger. Det er muligt at FDI kunne blive 

aktuelt ved videreudvkling af den del af EBS, som relaterer sig til datakommunikation på 

tværs af grænserne, da datakommunikation endnu ikke er blandt de kernekompetencer som 

Elkem Solar prioriterer. 

 

Som en opsummering af Nuværende Business Model kapitlet, ser denne for Elkem Solar ud 

som følgende: 
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Elkem Solar 

Identified Market 

Segments 

Blokke til videre produktion og samling til moduler. 

Clear Value 

Proposition 

Teknologisk overlegen produktion og zero-waste produkt, der kan 

sikre slutbrugeren stabil større energieffektivitet de næste 30 år 

Elements of Value 

Chain 

Logistik præger de nuværende værdikæder som afgør 

indtjeningsmuligheder, men Netværk kan fremover ligesåvel præge 

indtjeningsmuligheder i form af mulig påvirkning af smart grids 

Defined Cost and 

Profit 

Omkostninger er lave, i forhold til andre virksomheder i branchen, og 

da konkurrence er intens, afhænger profit af salg til større projekter 

Positioned in 

Value Network 

Sikrer renere produktløsninger, gennemførelse af zero-waste filosofi 

og standardmoduler af blokke der kan tilpasses flere typer af behov hos 

slutbruger. 

Formulated 

Competitive 

Strategy 

Prioritering af menneskelige ressourcer som basis for fremtid succes, 

og systematiseringen af moderne ledelse, sikrer tilnærmelsesvis 

sustained competitive advantage. Dertil udviser virksomheden og den 

værdikæde som de er en del af, teknologisk overlegenhed på markedet. 

 

Elkem Solar’s business model er derfor præget af den teknologisk orienterede innovations 

strategi, og der ville kunne skabes flere muligheder for virksomheden, hvis strategien blev 

tilføjet flere markedsorientede redskaber samt målsætninger. Dette vil kunne gøres uden at 

skulle reducere eller justere i det nuværende coachende teknologiske mindset, som igennem 

flere år har karakteriseret kulturen i virksomheden. 
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Projektledelse 

Solenergi er godt på vej til at blive den billigste energikilde i verden. Elkem annoncerede for 

nylig efter nye prosjektledere i Elkem Technology, med tiltrædelse i Elkems forskningscenter 

i Kristiansand, aka Elkem Solar, hvor arbejdsopgaverne er: 

- Personaleansvar for afdelingens prosjektledere og prosjektfaglige personel 

- Planlægning og gennemføring af nybyg og større modifikationsprojekter både som 

prosjektleder og som nærmeste overordnede for afdelingens medarbejdere 

- Forvaltning og videreudvikling af selskabets standarder for prosjektledelse 

Via Elkem Solar i Kristiansand er der oprettet produktion på Herøya hvor REC for nylig var 

ansvarlig for fabrikslokalerne. Dermed sker forskningen i Kristiansand og produktionen på 

Herøya. Forprojektet, som er støttet af ENOVA, sikrer vurdering af risikoaflastning. Dertil 

vurderes tiltag til produktionsprocessen, energiforbrug samt enhedsomkostninger [36] [37] 

[38] . 

 

Jeg har i opgaven valgt at omtale det forholdsvis nydannede REC Silicon som en mulig tæt 

samarbejdspartner til Elkem Solar. Dette skal ses som følge af at den gensidige loyalitet 

mellem virksomhed og medarbejdere sandsynligvis også karakteriserer både REC Solar og 

REC Silicon, og at det samlede REC tidligere har været en del af værdikæden, hvilket gør at 

der er stor mulighed for, at såfremt der ikke er et nuværende samarbejde mellem REC Silicon 

og Elkem Solar, så er der reelle chancer for at et sådant samarbejde vil udvikle sig i nær 

fremtid. Ifølge Bloomberg Database er REC Silicon imidlertid blandt de konkurrende 

virksomhed som har været mest presset dette år: 

 

Competitors %YTD 

SunPower Corp +5.52 

REC Silicon ASA -6.14 

Neo Solar Power Co -6.95 

Motech Industries I -5.83 

JinkoSolar Holding +12.28 

JA Solar Holdings C +48.11 
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Hareon Solar Techn -9.48 

Hanwha Q CELLS Co -15.67 

GCL-Poly Energy Ho +1.08 

First Solar Inc -8.04 

Canadian Solar Inc +7.80 

 

Uanset om REC Silicon er samarbejdspartner eller konkurrent, vil den samlede vækst i 

branchen også have betydning for i hvilken grad at Elkem Solar har mulighed for at 

ekspandere. Prognoser for vækst i solenergibranchen i 2017 er positive, på trods af intense 

konkurrenceforhold, overudbud der estimeres til 20% af BNEF, og den nye amerikanske 

president Donald Trump, der har presset handelsvilkårene i solbranchen mellem USA og 

Kina. Prispres kan øges samtidig som Kina efterspørger mindre, og øget vækst i den Indiske 

efterspørgsel kan sandsynligvis ikke opveje dette forhold. Amerikansk eksport af polysilicon 

via eksempelvis REC Silicon, er faldet som konsekvens af generelle højere tariffer på handel 

til og fra USA, og REC Silicon er blandt de virksomheder som oplever større prispres såvel 

som forventning om at skulle reducere salgsforventninger [49]. 

 

Projektlederens opgave er at imødekomme de faststatte målsætninger for hvordan 

virksomheden skal positionere sig på følgende områder [2] : 

- Reducere omkostninger og videreudvikle værdikæde integrationer 

- Sikre special produktion 

- Styrke markedspositionen 

- Sikre geografisk ekspansion 

Disse målsætningerne matcher de muligheder som risikoanalysen lægger op til, samtidig som 

de følger værdigrundlaget baseret på EBS filosofien. 

 

Hvordan projektledelsen bør tilgodese politik og programmer 

Med viden om at Smart Grids faktisk kan være medvirkende til at forøge energi forbruget for 

enkelte grupper af forbrugere, kan det virke som et paradoks at EU’s målsætning om 20% 

nedskæring af energiforbruget inden 2020 sker samtidig med at de investerer 24 milliarder 
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euro om året til kontrolsystemer, med det formål at påvirke til lavere energiforbrug [39] [13] . 

Udviklingen i solceller har indenfor de seneste år resulteret i langt mere energieffektive 

løsninger end for bare 10 år siden, og udviklingen ser ikke ud til at aftage. Såfremt solenergi 

fik større prioritering end den har i dag, er det muligt at EU vil kunne nå sit mål. Men det er 

sandsynligvis ikke på grund af kontrol med smart grids at de opnår målsætningen om 20 % 

nedskæring af energiforbruget. Det kunne være meget interessant, såfremt man får mulighed 

for at undersøge hvor stor andel af det årlige forbrug på 24 milliarder på kontrol af smart grid, 

som rent faktisk påvirker til lavere energiforbrug. Denne undersøgelse kan dog bedst laves 

som en status rapport og tidligst i 2021. 

 

Overordnet overblik 

Policy Programme Project 

EU’s energieffektivitet skal 

forøges ved at EU’s samlede 

energiforbrug skal reduceres 

med 20% fra niveauet i 1990 til 

niveau i 2020 

Norge/Sverige’s målsætninger 

er at øge fornybar 

kraftproduktion med 28,4 TWh 

mellem 2012-20 

  

Purpose: 

EU’s energisparemål medfører 

2 millioner job inden 2020 via 

investeringer i isolering, 

energistyring og 

kontrolsystemer. 

Norges energisparemål 

iværksættes initierende via 

enkelte powerhouse og 

solkraftværk 

Sveriges energiselskab 

Vattenfall giver mulighed 

Overall Objective:  

At de enkelte lande fordeler 

elcertifikater og støtteordninger 

på baggrund af landenes 

samarbejdsaftaler og 

målsætninger 
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smartgrid tilkobling med 

solenergi 

Result: 

EU-målsætning vil foruden 

20% lavere samlet 

energiforbrug resultere i at 

samtlige nybyggerier er 

nulenergihuse. 

Norge/Sverige har tilsvarende 

målsætninger med zero 

emission buildings 

Purpose: At de enkelte lande 

initierer muligheder for at 

forbedre samarbejdsaftaler til 

imødegåelse af målsætninger, i 

det omfang at det kan lade sig 

gøre 

Overall Objective:  

- Reducere 

omkostninger og 

videreudvikle 

værdikæde 

integrationer 

- Sikre special 

produktion 

- Styrke 

markedspositionen 

- Sikre geografisk 

ekspansion 

 
 

Result: At de enkelte lande får 

forbedrede langsigtede 

samarbejdsaftaler der sikrer 

samtlige stakeholders 

målsætninger 

Purpose: At initere samarbejde 

med ejendomsinvestorer, 

kraftværker, flere universiteter, 

investorer, samt politiske 

stakeholders 
  

Results: At forøge investorers 

branchekundskab, dæmme op 

for konkurrencemæssige 

priskrige, ændre fordelingen 

mellem vand-,vind- og solkraft 

til værende mere ligelig, 

forbedre grid capacity across 

borders, øge slutbrugeres 

branchekundskaber, samt skabe 

dialog om iværksætteres 

smartgrid muligheder såvel 

som privatlivets fred 
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Der forudsættes i det følgende at organiseringen af projektet, løbende kan varieres efter 

behov. I udgangspunktet er der tale om et 4-årigt overordnet projekt med start i 2018, som 

årligt deles op i 4 projektforløb, og der startes op den 1. januar, 1. april, 1. juli samt 1. 

oktober. I udgangspunktet deltager 9 salgschefer som fordeles på seniorer og juniorer, og 

dertil 6 chefsudviklere fra r&d, samt 6 2. års trainee, foruden 1 business controller, 1 

investment associate og projektlederen. Den ledende gruppe kan hente projektassistance fra 

egne medarbejdere efter behov. De skal fungere som kontaktled til investorer og stakeholders, 

samt deltage på feasibility møder fordelt over Norge, Sverige og Danmark, men også initiere 

nyt indhold til hvordan projektforløbet kan effektiviseres fortløbende, og tidligst efter 1 års 

projektforløb. Projektet vil således prioritere at målsætninger effektiviseres fremfor at der 

holdes fast i delforløb der er resultatløse. Der er ingen risiko for at projektet i sig selv vil være 

resultatløst, da samtlige prognoser såvel som det seneste tiårs udvikling indenfor 

photovoltaics, kun peger i retning af at solenergi bliver mere nødvendig for at kunne 

imødekomme regionens poltiske målsætninger til energieffektivitet. 

 

Som følge af at projektforløbene er korte, samtidig som at flere aktiviteter kan reduceres i tid, 

er der tale om et tilstrækkeligt fleksibelt projekt til at faseinddelinger kommer i baggrunden, 

alt imens at review møder kommer i forgrunden, og at disse møder prioriteres til værende 

sidste arbejdsdag i måneden.  Dette, for at sikre at formidlingen af information mellem nye 

interessenter og virksomhedens afdelinger, sker uden ressourcespild for nogen af parterne. 

 

Der forventes brug af PRINCE2 til monitorering og EU Project Management i vurdering af 

risici og planlægning via LFA. 

 

Finansielle risici 

Følgende risikoanalyse har tilføjet en minimal sårbarhedsvurdering baseret på ROS-analyse 

som også bruges indenfor energi. Derved vurderes sårbarheder efter de fem opdelinger 

Menneskelig Svigt, Teknisk Svigt, Naturgivne Forhold, Tilsigtede Handlinger og Andre 

Forhold: 
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1. Investorers manglende branchekundskab: Generelt er risiko ved solenergi meget lille i 

forhold til andre bidragere til elektricitet. Tiltagende nye business models etableret af 

nykommere på solenergi markedet, øger risikoen for at de langsigtede business models 

der kan sikre lavere omkostninger og medføre samlet lavere prisniveau, uden at være 

modtagere af støtteordninger, at de bliver overset. Og der er høj risiko fo at investorer 

mangler den nyeste viden om nyskabelser i branchen [40] . Sårbarheden skyldes 

Menneskelig Svigt med mangelfuld oplæring. 

2. Konkurrencemæssige priskrige: Som følge af at kinesiske selskaber tilbyder solceller 

til lave priser som det tidligere REC Wafer (der blev omdannet til nuværende REC 

Solar) ikke kunne imødekomme uden underskud, gik selskabet konkurs i 2012. 

Risikoen for lave priser fra kinesiske selskaber er stadig tilstede som følge af at det 

kinesiske marked reelt er overmættet og at de producerer mere end de forbruger [4]. 

Sårbarheden skyldes primært Tilsigtede Handlinger med prisdumping. 

3. Grid Capacity Accross Borders: Motivationen for at bruge derivater i forbindelse med 

solenergi er baseret på at prognoser for prisniveauet i EU ligger over OECD, når det 

gælder elektricitet [68]. Ved at investere i derivater, kan denne prisrisiko mindskes. 

Dels fordi solenergi oftest bidrager til fald i prisen på elektricitet, men dels også fordi 

at portfolier med derivater kan gøre at modpartrisiko kan kontrolleres hvormed NPV 

på derivater fra solanlæg, kan mindskes. Der er imidlertid høj risiko for at der ikke 

gøres brug af denne mulighed i tilstrækkelig grad, da investorers kendskab til nye 
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muligheder er vurderet som højt risikabelt [40] . Sårbarheden skyldes Menneskelig 

Svigt med mangelfuld oplæring. 

4. Brud på privatlivets fred ved nuværende opbygning af Smart Grids: Flere af de 

nordiske landes datatilsyn [57] har gjort opmærksom på at smart grids kan bryde 

privatlivets fred. Værre er det, at meget dygtige iværksættermuligheder fra 

universiteter i norden hindres i at videreudvikle offentlige smart grid løsninger, ved 

den nuværende offentlige reguleringer. Risikoen er derfor høj for at smart grid bliver 

brugt uhensigtsmæssig og at konsekvenserne ved dette ikke er overvejet. Sårbarheden 

skyldes Tilsigtede Handlinger baseret på politisk ønske om kontrol. 

5. Politisk begrænsning for at starte samarbejde med iværsættere omkring smart grids 

fordele: De vedtagne politiske begrænsninger for at starte samarbejde bliver med høj 

sandsynlighed ikke prioriteret da Danmark såvel som EU har mere presserende emner 

at forholde sig til eftersom Brexit er igang og ny Europol aftale er i sine begyndende 

faser. Samtidig har der længe været internationale prognoser om regeringsskifte i 

Danmark [52]. Konsekvensen af manglende prioritering har sandsynligvis kun været 

overvejet af få og konsekvenserne kan være middel høje. Sårbarheden skyldes 

Tilsigtede Handlinger baseret på politisk ønske om kontrol. 

6. Slutbrugers manglende branchekendskab: Ligesom det kan være udfordrende for 

investorer at følge med i antallet af nye business models, er det for slutbruger ofte 

udfordrende at gøre brug af nye muligheder, og finde information om nye muligheder. 

Der er derfor hos slutbruger risiko for at nye muligheder bliver overset, hvilket ikke 

medfører tab men dog tabte muligheder for øget overskud. Sårbarheden skyldes 

Menneskelig Svigt med mangelfuld oplæring. 

7. Etablerede politiske aftaler: I Norden og EU er brug af elektricitet baseret på 

handelsaftaler [39], hvor Danmark primært har dannet sine nuværende målsætninger 

med andre EU-lande, mens Norge og Sverige har fælles målsætninger for renewables. 

Der er således høj risiko for at politiske aftaler kan begrænse adgangen for produkter 

til solenergi branchen. Sårbarheden skyldes Menneskelig Svigt som følge af lokale 

interessefordele. 

8. Foreigners liability: Idet den nye organisations struktur er blevet hilst velkommen i 

lokalsamfundet, er risikoen kun middelhøj med forventning om at blive lavere 

fremover. Sårbarheden skyldes Menneskelig Svigt med mangelfuld oplæring. 
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9. Bobehandling efter REC konkurs: Som beskrevet tidligere under REC Silicon 

afsnittet, ser det ud til at længerevarende følger efter konkursen i 2012 er 

transformeret til fremtidige vækstforventninger. Den lave z-score for 2016 som derved 

svinger noget fra tidligere år, sat i forhold til vækstforventningerne gør at risikoen 

såvel som konsekvens vurderes til middel. Sårbarheden skyldes Tilsigtede Handlinger 

og konsekvenser af prisdumpning. 

10. Brandfare i produktion: Mulighed for brand i produktion er tilstede, omend der er 

kontrolleret beredskabsprocedurer som følge af denne mulighed og derfor er 

konsekvenserne som følge af brand forholdsvis lav [41] [42]. Sårbarheden skyldes 

Teknisk Svigt og fejl i eget udstyr. 

11. Varierende transparency level: Det faktum at Elkem Solar i det seneste tiår har været i 

forandring fra at være overvejende nordisk til at være en worldwide virksomhed med 

overvejede kinesisk kontrollerede interesser, og dertil at opkøb har medvirket til 

organisatoriske ændringer, gør at transparency har ændret form undervejs. 

Virksomheden har været tydelige overfor samtlige stakeholders, og det kan virke som 

om at virksomheden i dag også ønsker at udvise transparency overfor mere perifirere 

interessenter. Vurderingen er derfor at transparency er en del af den organisatoriske 

strategi, og at der er lav risiko for konsekvenser som følgende af transparency. 

Sårbarheden skyldes Andre Forhold forårsaget af organisatoriske ændringer. 

12. REC Silicon Aktievolatilitet: Værdien på aktien i REC Silicon ligger stabilt omkring 1 

krone. Samtidig kan det i Appendiks A ses at beta værdien er stigende, hvilket 

indikerer på at aktiens værdi også er stigende. At aktieværdien er så lav, vil have størst 

risiko såfremt værdien begynder at blive ustabil og skifte mellem en fordobling eller 

halvering, da aktievolatiliteten vil fremstå usikker og risikofyldt. Dette er ikke 

tilfældet i dag, og med den nuværende værdikæde, som REC Silicon er en del af, er 

det tvivlsomt at aktien skulle være i risiko for større negativ udsving i værdi. 

Sårbarheden skyldes Andre Forhold som skal findes i exogene forventninger til 

virksomheden. 

13. Produktionsmedarbejderhelse: Det faktum at samtlige medarbejdere er eksperter på 

deres eget område og i høj grad bevidst om mulige risici, gør at såfremt fejl skulle ske 

undervejs i produktionen, så vil de involverede også være klar over hvilket beredskab 

der skal igangsættes for at dæmpe konsekvenserne. Der er således lav risiko for 
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konsekvenser hos medarbejderes helse. Sårbarheden skyldes primært Teknisk Svigt 

baseret på mulige fejl i udstyr. 

14. Elkem Solar derivater: Fra appendix a’s data fra bloomberg database vedrørende 

Elkem Solar, ses det at virksomheden gør brug af derivater i form af kreditderivater 

Credit Default Swap (CDS). Endvidere ses det at forskelle i high og average 

vurderinger af kreditsammenligning kun ses ved option-adjusted spread (OAS). 

Forskellen er størst i 5-års bid CDS spread, hvilket indikerer at der er en vis 

usikkerhed ved de 5-års kreditderivater, som virksomheden handler med. Det er 

muligt at denne forskel varierer fra år til år, da 5-års derivater på ingen måde kan være 

lige så stabile som eksempelvis 20-års derivater. Derfor er denne usikkerhed kun en 

væsentlig risiko såfremt forskellen er vedvarende og bliver større, hvilket kan måles 

på udviklingen i kreditværdigheden i den portefølje, som Elkem Solar gør brug af. 

Sårbarheden skyldes Andre Forhold som skal findes i exogene forventninger til de 

CDS som Elkem Solar handler med. 

15. Fremtidige skatteforhold for virksomheden: Skatteudgifter er rimelige, og mulige 

fremtidige ændringer og udligninger vil med høj sandsynlighed kun ske i takt med 

større indtjening. Eksempelvis er der i den norske befolkning stor bevidsthed om 

energi og at de foretrækker støtteordninger eller reduserende skattefordeler fremfor et 

regulativt marked eller skatteforøgelser. Ligeledes er de modstandere af 

klimatilpasning som eksempelvis blokkering af sollys [55]. Sårbarheden skyldes 

Tilsigtede Handlinger baseret på finanspolitik. 

16. Mulig mangel i EBS i forhold til muligheden for at værtøjet bruges til at bakke op om 

transnationale forandringer. Hvorvidt EBS er tilpasset brug i produktionen i Singapore 

såvel som eventuelle nye sourcing lande, er ikke klart. Under den forudsætning at EBS 

er i stadig udvikling fra virksomheden egen IT afdeling, vil justering af EBS til nye 

arbejdsvaner eller sprog, ikke påvirke værdikæden i synderlig grad. Sårbarheden 

skyldes primært Teknisk Svigt og manglende fleksibilitet i software. 

17. Waste problematikken er tilstede, omend risikoen for forurening synes lav hos Elkem 

Solar og i den værdikæde de er en del af. Brug af ALID og ESS som innovative 

process værktøj i behandling af råstoffer og under produktion af solceller medvirker til 

sikring af miljøvenlig produktion hos Elkem Solar. Hos REC Silicon benyttes FBR. 

Og det synes ligeledes at være kontrolleret sikring af at waste produkter behandles 
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med tanke på minimering af foureningsmulighed. Sårbarheden skyldes Menneskelig 

Svigt baseret på manglende oplæring. 

18. Fornyelse af EBS: Muligheden for at open innovation i Smart Grids bliver aktuel i 

nærmeste fremtid er tilstede. Risikoen for at nuværende EBS og dens databaser vil 

skulle tilpasses smart grid muligheder er tilstede, omend teknologier til database 

transformation bliver tiltagende velkendt og forbedret. Derfor er både sandsynlighed 

og konsekvens lav for at denne problemstilling vil få afgørende betydning. 

Sårbarheden skyldes primært Teknisk Svigt og manglende fleksibilitet i software. 

 

 

# Beskrivelse 

 

Årsag til 

risiko 

   

1 Investorers manglende 

branchekundskab 

Baseret på 

mangelfuld 

oplæring. 

Høj Høj Logistik 

2 Konkurrencemæssige 

priskrige 

Baseret på 

prisdumpning. 

Høj Høj Logistik 

3 "Grid Capacity across 

borders" 

Baseret på 

mangelfuld 

oplæring. 

Høj Middel Netværk 

4 Brud på privatlivets fred ved 

nuværende opbygning af 

smart grids 

Baseret på 

politisk ønske 

om kontrol. 

Høj Middel Netværk 

5 Politisk begrænsning for at 

starte samarbejde med 

iværsættere omkring smart 

grids fordele 

Baseret på 

politisk ønske 

om kontrol. 

Høj Middel Netværk 

6 Slutbrugers manglende 

branchekendskab 

Baseret på 

mangelfuld 

oplæring. 

Høj Middel Netværk 
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7 Etablerede politiske aftaler 

og forventninger til fordeling 

af vind, vand og solenergi 

Baseret på 

lokale 

interesse 

fordele. 

Høj Middel Netværk 

8 Foreigners liability Mangelfuld 

oplæring. 

Middel Middel Logistik 

9 Bobehandling efter REC 

konkurs 

Konsekvenser 

af 

prisdumpning. 

Middel Middel Logistik 

10 Brandfare i produktion Baseret på fejl 

i eget udstyr. 

Middel Lav Logistik 

11 Varierende transparency 

level 

Baseret på 

organisatoriske 

ændringer. 

Lav Lav Logistik 

12 Aktievolatility i REC Silicon Exogene 

forventninger 

til 

virksomheden. 

Lav Lav Logistik 

13 Produktionsmedarbejderhelse Baseret på 

mulige fejl i 

eget udstyr. 

Lav Lav Logistik 

14 Elkem Solar derivater Exogene 

forventninger 

til de CDS der 

blivet handlet. 

Lav Lav Logistik 

15 Fremtidige skatteforhold for 

virksomheden 

Baseret på 

finanspolitik. 

Lav Lav Netværk 

16 Mulig mangel i EBS i 

forhold til muligheden for at 

værtøjet bruges til at bakke 

Manglende 

fleksibilitet i 

software. 

Lav Lav Netværk 
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op om transnationale 

forandringer 

17 Waste problematik Manglende 

oplæring. 

Lav Lav Logistik 

18 Fornyelse af EBS til 

understøttelse af 

organisatoriske ændringer og 

samkøring med mulighed for 

tilkobling til smart grids 

Manglende 

fleksibilitet i 

software. 

Lav Lav Netværk 

 

Foruden ovenstående risici som kan påvirke finansielle målsætninger, kan der videre 

undersøges om eksterne forhold der vedrører tidsforskelle på elcertifikater, kreditderivater, 

såvel som holdbarheden på forskellige typer af solceller, kan have betydning for finansielle 

muligheder. ESS er den længstlevende af disse fire investeringer, og på samme vis som et 30-

årigt obligationslån, vil denne investering kunne levere nogenlunde samme årlige økonomiske 

gevinst. Mere usikker er den maksimale investering i elcertifikater på 15 år, ligesom 

investeringer i bid CDS spread med 5 års levetid kan udvise volativitet og derved større 

udsving i økonomisk gevinst. Sidst er der angivet årlig annulering af elcertifikat [51], som kan 

medføre en form for bøde, såfremt dette ikke gøres i forhold til de regulativer der er sat op 

omkring dette. Det er muligt at dette krav kun er tilstede i Norge. Uanset, kan sløseri med 

dette påføre uønskede ekstraomkostninger for leverandøren af elektricitet. 

 

 

 

 

  

 

 

ESS levetid 30 år 

Elcertifikat maksimal levetid 15 år 

Bid CDS spread levetid 5 år 

Annulering elcertifikat hvert 1 år 



 

62 
 

LFA Matrix 

Overordnet vil de største prioriteringer være investorers manglende branchekundskab og 

konkurrencemæssige priskrige, hvorefter påvirkning af grid capacity across borders, 

slutbrugernes manglende branchekundskab samt etablerede politiske aftaler om fordeling af 

vind-, vand- og solenergi i særdeleshed også er ønskede prioriteringer. Tillige er påvirkning af 

brud på privatlivets fred, politisk begrænsning for iværksættertiltag omkring smart grids samt 

handelstariffer mellem USA og Kina også ønskeligt, omend lavere prioriteret, da de andre 

områder kan eksekvere større betydningsfulde forbedringer til fremtidig vækst for Elkem 

Solar i region norden.  

 

Project description Indicators Means of 

Verification 

Assumptions 

Overall 

objective 

Reducere 

omkostninger og 

videreudvikle 

værdikæde 

integrationer, Sikre 

special produktion, 

Styrke 

markedspositionen, 

Sikre geografisk 

ekspansion 

 

 Øget salg 

samt 

produktion 

foruden 

større 

markedsandel 

Forbedring i 

interne nøgletal fra 

monitor matrix  

 At der skabes en 

vedvarende rutine 

med forbedringer 

af projekt forløb 

efter review møder 

Purpose  At initere 

samarbejde med 

ejendomsinvestorer, 

kraftværker, flere 

universiteter, 

investorer, samt 

politiske 

stakeholders 

Stigning i 

antal kunder, 

ansøgere 

samt 

investorer 

Forbedring i 

eksterne nøgletal 

fra monitor matrix  

 Fælles enighed om 

muligheder mellem 

Elkem Solar og 

Arkitekter 
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Result 1.1 Delprojekt med Vind 

eller Vand kraftværk 

Udvikling i 

antal nye 

kontrakter 

samt 

slutbrugere 

Ved brug af 

aktivitet A, C og D 

vil netværket 

kunne styrkes 

hvilket vil gavne 

energieffektivitet 

Politisk vilje til at 

gøre elmarkedet 

mere fleksibelt 

Result 1.2 Delprojekt med 

Powerhouse 

Udvikling i 

antal nye 

kontrakter 

samt 

slutbrugere 

Ved brug af 

aktivitet A, C og D 

vil netværket 

kunne styrkes 

hvilket vil gavne 

energieffektivitet 

Større kundskab 

om solenergi hos 

ejendomsinvestorer 

samt arkitekter 

Result 2.1 Feasibility møder 

med 

Ejendomsudviklere, 

Arkitekter, 

Ingeniører, Vind- 

og Vandkraftværker, 

Arkitekter i Sverige, 

Norge, Danmark 

Tal fra 

Feasibility 

analyse 

Ved brug af 

aktivitet A, B, E, 

F, G, H kan 

logistikken og 

værdikæde 

integrationen 

forbedres 

yderligere hvilket 

vil gavne 

geografisk 

ekspansion 

Gensidig interesse 

hos Elkem Solar 

og blandt arkitikter 

for at iværksætte 

æstetiske solenergi 

løsninger 

Result 3.1 Master Thesis 

konkurrence med 

tema ”Integrering af 

solceller i 

arkitekturen” eller 

”Smart Grids og 

hvordan solenergi 

kan sikre større 

energieffektivitet” i 

samarbejde med 

universiteter i region 

Antal 

konkurrence 

deltagere - 

Master thesis 

studerende 

 Ved brug af 

aktivitet D kan der 

udvikles nye ideer 

til hvordan 

netværk og logistik 

kan gøre brug af 

hinanden hvilket 

vil styrke 

konkurrenceevne 

såvel som 

markedsposition 

Interesse hos de 

studerende der 

læser master 

programmer på 

universiteterne 
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Activity 1.1 Delprojekt med 

Vandkraftværk 

Øge 

bevidstheden 

om mulige 

gevinster for 

kraftværker 

Forbedringer i 

internal 

satisfaction 

nøgletal fra 

monitor matrix 

At geografiske 

placering er godt 

egnet til solenergi 

Activity 1.2 Delprojekt med 

Powerhouse 

Øge 

bevidstheden 

hos arkitekter 

om de 

produkter 

som Elkem 

Solar 

specialiserer 

sig i 

Forbedringer i 

internal 

satisfaction 

nøgletal fra 

monitor matrix 

At det er muligt at 

tilgodese æstetiske 

ønsker til 

powerhouse  

Activity 2.1 Feasibility møder 

med 

Ejendomsinvestorer, 

Vind- og 

Vandkraftværker, 

Arkitekter i Sverige, 

Norge, Danmark 

Øge 

kundskaben 

hos 

investorer 

Stigning i 

indadgående 

kundehenvendelser 

At nøgletal i 

feasibility analyse 

viser indtjenings 

mulighed og at der 

på kort sigt er 

positive NPV 

værdier  

Activity 3.1 Master Thesis 

konkurrence med 

tema ”Integrering af 

solceller i 

arkitekturen” i 

samarbejde med 

universiteter i 

Norge, Sverige, 

Danmark 

Øge 

kendskabet 

til solenergi 

hos de 

studerende 

Tiltagende antal 

ansøgere til både 

konkurrence men 

også i afdelinger 

hos Elkem Solar  

At studieretning 

giver mulighed for 

at behandle 

solenergi  

 

 

A: Investorers manglende branchekundskab: Primære målsætning her er at informere 

arkitekter, ingeniører, ejendomsudviklere samt andre ejendoms investorer om resultater fra 
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feasibility analyser samtidig med at der etableres møder med de arkitekter og ingeniører der er 

interesseret i mere æstetiske løsninger til solenergi. Derfor skal mødepreferencer fra disse 

interessenter prioriteres, og indledende skal interessenter med større budgetteringsfordele ved 

solenergi prioriteres. 

B: Konkurrencemæssig priskrig: Der skal primært satses på mobile defence strategier, og 

dertil naturligvis position defence, for via projektets egentlige formål: at ekspandere i det 

nordiske marked, også at kunne hente lærdom til hvordan Elkem Solar, via dette projekt, kan 

ekspandere i flere andre regioner, ved at tilpasse projektet til kulturelle forskelle. 

C: Politisk påvirkning af privatlivets fred: Den politiske påvirkning af privatlivets fred, har 

den indflydelse at virksomheder der er del af den leverandørkæde til forsyning af elkraft ved 

brug af smart grids, kan blive stillet til ansvar for stiltiende accept af brud på privatlivets fred, 

såfremt virksomheden ikke agerer. Derfor vil Elkem Solar skulle finde en balance overfor 

slutbrugeren som signaliserer at virksomheden foretrækker iværksætteri og privat innovation 

af smart grids, samtidig som de overfor det politiske liv skal signaliserer at de værdsætter 

politisk interesse for renewables. Som del af projektet, skal denne aktivitet derfor sikre 

samarbejde med universiteters innovationsmiljøer samtidig med at politisk velvilje overfor 

udvikling af smart grid skal identificeres. Et klart signal om politisk velvilje ville eksempelvis 

være konkret opfordring fra Markedsmodningsfonden til innovationsmiljøer om at søge 

tilskud til udvikling af smart grids løsninger som tilgodeser vind-, vand- og solenergi. 

D: Begrænsning af iværksætteri: Samtidig som at staten monopoliserer et helt område 

indenfor energidistribution, så er der automatisk aktører som får frataget muligheden for at 

udvikle ønskede produkter. Her er disse aktører iværksættere, der kan have høje faglige 

kompetencer indenfor energi såvel som datakommunikation, hvilket Elkem Solar har en 

interesse i at kunne gøre brug af på lang sigt. Derfor ville det være i Elkem Solar’s interesse at 

vedligeholde denne interesse, såfremt den befinder sig på de universiteter der er etableret 

samarbejde med. Gennem projektet skal der derfor startes konkurrence til master studerende 

der ønsker at skrive om smart grids, hvor konkurrenceemne kan være hvordan værdikæden 

indenfor solenergi kan sikre størst energieffektivitet eller emne kan være integrering af solceller 

i arkitekturen. 

E: Elfordeling vand-, vind-, solkraft: Flere solkraftværker er sandsynligvis allerede godt på 

vej, samtidig som både vind- og vandkraftværk i mange tilfælde kan have fordele ved at gøre 
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brug af solkraft, til at supplere perioder med spidsbelastning, eller hvor vejrforhold gør at 

nuværende elproduktion ikke er tilstrækkelig. Derfor skal der tages kontakt med disse 

kraftværk for at sikre at de gør brug af produkter fra Elkem Solar i snarligt etablering af 

solkraft anlæg. Ligeledes skal der dannes kontakt med powerhouse udviklere for at sikre brug 

af Elkem Solar produkter. 

F: Handelstariffer US vs Kina: Denne aktivitet er hverken højt prioriteret eller absolut 

nødvendig at realisere for Elkem Solar. Dog kan der være konsekvenser for 

samarbejdspartner, såvel som fremtidig strategi for virksomheden, såfremt handelstarifferne i 

USA vedbliver at være høje. Samtidig er der god mulighed for value pursuit, da 

overproduktion sker i Kina samt muligvis enkelte andre asiatiske lande, men der på 

verdensplan på ingen måde er overproduktion af dele til solenergibranchen. Og da Elkem 

Solar er teknisk overlegen, vil USA kunne have stor interesse i at importere løsninger fra 

denne virksomhed. Derfor bør aktiviteten heller ikke tilsidesættes. Der bør tages initierende 

kontakt til repræsentanter for det nuværende amerikanske politiske miljø, for at undersøge 

langsigtede muligheder for at gøre de gældende handelstariffer mere fleksible, sådan at de for 

solbranchen matcher andre handelsaftaler. 

G: Slutbrugeres manglende branchekundskab: Selvom Elkem Solar ikke har direkte 

kontakt med slutbruger, vil projektet inkludere slutbrugeren, ved at lave en special produktion 

med solcellelamper til haver, hvor vinklingen på lampens solceller er tvedelt på henholdsvis 

60° og 30°. Dette for at ændre den stereotyp at solceller kun kan benyttes med bestemte 

vinkler og derfor ikke kan bruges i højder eller i køligere egne. Disse kan sælges via 

almindelige distributører af solcelle lamper til haven. 

H: Crossborder Grid Capacity: Da det er i Elkem Solars interesse at sikre størst mulig 

afkast samtidig med at prisniveauet på el skal forblive lavt, så skal projektet suppleres med 

initiering af porteføljetillæg der har til hensigt at medføre mindre volatilitet, mindre 

gennemsnitlig probability default i porteføljen samt større forudsigbarhed når det gælder 

afkast. Dette skal gøres med brug af modpartsrisiko beregninger som eksempelvis Credit 

Valuation Adjustment (CVA) og Debt Value Adjustment (DVA)  [9], hvor et samarbejde 

mellem investor associate og  business controller skal starte ud med right-way derivater af 10 

års varighed. Og hvis dette skaber ønsket stabilisering af portefølje, vil der kunne udvides 
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med 20-årige derivater, som derved kan skabe en diversificeret portfølje med 

risikominimerende effekt, såfremt den udelukkende består af højt ratede kreditderivater. 

 

Aktiviterne distribueres til følgende activity-on-node budgetteringer: 

  Tid 

Cost i 

1000 

nok 

Tid 

per 

week i 

1000 

nok 

Sta

rt 
Tid Slut 

Aktivitet  

U

ge

r 

Cr

as

h 

Norm

al 

Cras

h 

Redu

ction 

Spari

ng 
# 

Redu

ction 
Uge 

Investorers 

kendskab 
A 12 3 160 860 4 175 1 0 13 

Konkurrencemæssi

g priskrig 
B 9 3 90 290 4 50 3 0 12 

Politisk påvirkning 

privatlivets fred 
C 3 2 2 60 1 58 8 1 10 

Begrænsning af 

iværksætteri 
D 3 2 2 80 2 39 4 0 7 

Elfordeling vind, 

vand, sol 
E 3 1 3 240 2 119 5 0 8 

Handelstariffer US 

vs Kina 
F 3 2 3 198 1 195 6 1 8 

Slutbrugeres 

kendskab 
G 6 3 16 70 3 18 9 0 15 

Crossborder Grid 

Capacity 
H 6 1 15 170 3 52 10 2 14 

Start I 2 1 1 24 1 23 0 0 2 

Evaluering J 2 1 2 48 1 46 16 0 18 

           

         Max Time 
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     Project Finish Time 18 <= 18 

           

     Total Cost i 1000 nok 650 

 

Critical path er fordelt på aktivitet A, E, G og tilsidst J, da kendskabet til fordele ved 

produktet er det vigtigste at få forbedret, med de aktiviteter der henvendes sig til henholdsvis 

investorer og slutbrugere. Af sekundær prioritering er aktivitet B, F og H, da de er aktiviteter 

som kan medvirke til realisering af Elkem Solars allerede etablerede målsætninger for 

virksomheden. Og af mindre prioritering er aktiviterne C og D, da der vil kunne give 

langsigtede fordele til Elkem Solar, men kortsigtet er det vigtigere, at nuværende 

kernekompetencer tilgodeses. 

Budgetteringen sættes til maksimum 2,6 mio årligt, samtidig med at målsætningen sættes til at 

konktrakter med ingeniører, arkitekter samt ejendomsudviklere samlet beløber sig til 38 mio 

årligt. Delay skal naturligvis undgåes i den grad det er muligt, og samtidig er aktivitet A 

tilstrækkelig vigtig for projektet, at såfremt denne aktivitet ikke umiddelbart kan afsluttes, så 

vil de andre aktiviteter godt kunne startes og afsluttes ved siden af en åben aktivitet A. Derved 

ser projektforløbet ud som følgende: 
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Monitoring 

For at sikre fortløbende fleksibilitet og effektivisering i projektet, vil der i 

evalueringsperioden være muligt for de ledende projektmedarbejdere at fremvise exception 

report såfremt forventede resultater overskrides væsentligt. Der bør gøres brug af 

teleprensence ved minimum hvert tredie review møde, for at mindske misforståelser, og der 

bør sikres at review møder består af kendt dagsorden, som skal være medvirkende til 

vedvarende forbedringer af collaboration fremfor teamwork. Foruden dette, vil der være krav 

til at kunne præsentere nøgletal på følgende områder, som kan fordeles i monitor matrix: 

 

 Completion Satisfacion 

Internal Afslutningsgrad 

Delays 

Exception reports 

Review meeting summary 

Evaluering 

 

 

 

ROI, P&L, VaR, EVA 

Total Debt/EBITDA 

Accounts Payable 

Working Capital 

Total Equity 

Altmans Z-score 

External Solenergiforbrug Norge, Sverige, Danmark 

Bid Grid Capacity Pris 

Feasibility Analysetal ( CF, I, NPV, IRR, PBP, 

DPBP, EID, Bel Prod , GCC. ESUBS ) 

 

Nye investor kontrakter 

Nye kraftværk kontrakter 

Kontraktstørrelse 

Nye slutbrugere 

Konkurrence Thesis Deltagere 

 

 

Kildekritik 

I mit valg af kilder, har jeg prioriteret fagligheden højest, og mener at troværdigheden i 

samtlige kilder er høj. Kilder kommer fra universiteters forskere eller studerende, de kommer 

fra Elkem Solar samt andre i energibranchen, eller de kommer fra journalister med interesse 

for energi. Og så er der kilder i form af data fra objektive og analyserende virksomheder. 
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Mange flere kilder, end det som findes i litteraturlisten, har været til overvejelse, og fravalgte 

kilder har enten gerne været karakteriseret ved at de ville skabe yderligere diskussioner, som 

ville medføre at afgangsprojektet, blev overskredet i sideantal. Der er således godt med kilde 

grundlag, hvor de fleste er offentlig tilgængelig. Af det fravalgte kildemateriale var der 

politiske standpunkt som kan være meget uenige med nogle af de standpunkter der gives i 

denne opgave. Eksempelvis kan der blandt norske økonomer være forkæmpere af at skulle 

beholde niveauet for vandkraft uden at tilføje hverken vindkraft eller solkraft. Såfremt disse 

holdninger skulle præge denne rapport, ville konklusionen i opgaven blive en helt anden og 

tilsyneladene ende med at det nordiske marked skulle stoppe med at bruge solkraft. 

 

Endvidere har jeg undladt at søge i forskningsmateriale fra andre energiformer end solkraft. 

Dette, som følge af at opgaven primært relaterer sig til virksomheden Elkem Solar, fremfor 

muligheder indenfor energi. Et kritik punkt til valget af kilder, må derfor være at de er udvalgt 

for at understøtte de budskaber jeg selv ønsker at fremhæve. Til gengæld synes jeg at valget 

af kilder er af så høj faglighed at de understøtter troværdigheden, ikke bare i denne rapport, 

men også i den information der bliver offentliggjort af Elkem og Elkem Solar. 

 

Vurdering af forventninger til undersøgelsesprocessen  

Naturligvis havde jeg foretrukket at komme i dialog med Elkem Solar. Jeg var tøvende med at 

tage kontakt, da jeg var klar over at en sådan kontakt bedst skabes i god tid, og at jeg burde 

have sikret mig at virksomheden var villig til at starte et Action Research forløb allerede lige 

efter sommeren 2016. Men jeg tog kontakt i Marts 2017, og de ville vurdere min henvendelse. 

 

Selv om der ikke blev skabt et Action Research projekt med selve virksomheden, var 

alternativet, som beskriver Action Research på solenergi baseret på arkitekter, måske i 

virkelighed lige så godt. Det kan være at netop konklusionerne fra denne rapport, kan give 

Elkem Solar et nyt syn på branchemuligheder, end det de selv har overvejet. Derfor mener jeg 

at mine forventninger til undersøgelsesprocessen er imødekommet til fuld tilfredshed. 
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Konklusion 

Ekspansion, sådan at markedsandelen forøges hvormed samlet økonomisk vækst forbedres, er 

både blandt Elkem Solar og koncernen Elkems målsætninger. Denne målsætning vil blive 

indfriet via projektplanen, hvor resultatet primært afhænger af afslutningsgraden på 

aktiviteten investorernes branchekendskab, hvorefter afslutningsgraden på aktiviteten 

konkurrencemæssig priskrig er relevant og medvirkende til øget markedsandele. Dette, som 

følge af at disse to aktiviteter medvirker til et meget højere kendskab til de 

omkostningsbesparelser og forbedringer af energieffektiviteten som solenergi tilbyder, 

samtidig med at positioneringen af virksomheden styrkes. 

 

Der er grund til at mene at Elkem Solar er i besiddelse af sustained competitive advantages. 

Deres EBS gælder ikke bare databaser og tekniske værktøj, men er et integreret værdisæt som 

praktiseres i hele koncernen og medvirker til den vedvarende ekspertise, hvilket gør dette til 

en Valuable Resource. Samtidig er værdikæderne meget robuste og medvirker til at gøre de 

strategiske alliancer stærke, hvilket gør at værdikædestruktur kan karakteriseres som Rare 

Resources. Imperfectly Imitable Resources ligger i arbejdsprocesserne bag deres teknologiske 

overlegenhed, der giver dem med firstmover fordele samt transaktions immobilitet. Hvorimod 

Non-substituable Resources findes i den gensidige loyalitet der er mellem virksomhed og 

medarbejdere. 

 

Innovations strukturen i Elkem Solar er blandt virksomhedens stærkeste fordele. Helt fra 

starten af udviklingen, af det som i dag er Elkem Solar, har innovations delen være præget af 

minimum waste værdisættet, og processerne har været karakteriseret af høj efficiency med 

minimering af spild i tid og ressourcer. Der konkluderes derfor med at innovationsstrukturen 

ikke bør ændres, men derimod gerne tilføjes en supplerende markedsorienteret tilgang, da 

dette vil kunne sikre større arkitekturorienterede produkter. 

 

De aktiviteter som er mest risikable for virksomheden, defineres til værende investorernes 

manglende branchekendskab, konkurrencemæssig priskrig, brud på privatlivets fred, 
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begrænsning af iværksætteri, elfordeling vamd- vind- solkraft, handelstariffer i USA, 

slutbrugerens manglende branchekendskab, og dertil crossborder grid-capacity. Af disse 

risikable aktiviteter er der enkelte af de politiske ladede, som muligvis må accepteres. Der vil 

løbende i projektet blive vurderet om der er muligheder for at påvirke disse aktiviteter, men 

de vil muligvis være udenfor virksomhedens indflydelse. Dette gælder aktiviteterne 

handelstariffer i USA, brud på privatlivets fred samt begrænsning af iværsætter. Derimod bør 

prioriteringen af investorernes manglende branchekendskab samt konkurrencemæssig priskrig 

være høj, samtidig med at crossborder grid-capacity samt elfordeling vand- vind solkraft også 

skal sikres prioritering. Sikres dette, vil slutbrugerens branchekendskab være lettere at 

påvirke.  

 

De nuværende værdikæder er baseret på effektive arbejdsprocedurer og stærke alliancer. 

Effektiviseringen har længe været prioriteret højt på dette felt, og det er muligt at 

værdikæderne fungerer så optimalt, som det er muligt, med nuværende organisering. Kun hvis 

der ønskes større grad af transnationale strategier, fremfor globale strategier, bør der skabes 

større vertikalitet og brug af større collaboration. 

 

De nøgletal som er vigtigst, for at vise at målsætninger er nået, og derved at Elkem Solar 

ekspanderer de geografiske markeder samtidig med at virksomheden opnår vækst og styrker 

markedspositionen, er de interne satisfaction nøgletal. Disse vil i denne forbindelse være ROI, 

P&L, VaR, EVA, Total Debt/EBITDA, Accounts Payable, Working Capital, Total Equity 

samt Altmans Z-Score. Dertil vil de eksterne satisfaction nøgletal forklare udviklingen i de 

interne satisfaction nøgletal. Disse er i denne forbindelse nye investor kontrakter, nye 

kraftværk kontrakter, kontraktstørrelser, nye slutbrugere, samt deltagere i konkurrence thesis. 
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Appendix A: Data fra Bloomberg 

 

Portfolio 

I dette eksempel tages udgangspunkt i et meget lille porteføljeudvalg, hvor der relativt set er 

for stort udvalg at energirelaterede derivater. Det er mere hensigtsmæssig at mindske 

modpartsrisiko ved brug af right-way risk, som skabes ved at mindske relation mellem 

derivater samtidig med at investeringer kun sker i højt ratede derivater. Det ses dog at selv 

dette lille eksempel på portefølje, faktisk viser afkastvækst i heatmap. 

Name Tot Rtn 1D Tot Rtn 
MTD 

Tot Rtn 
YTD 

PORTFOLIO PP8 SELISTE 100.00 0.33 1.44 

CORTUS ENERGY AB 0.94 -0.42 1.07 

FRED OLSEN ENERGY ASA 2.57 -4.10 -7.43 

MAHA ENERGY AB 0.90 -0.42 3.38 

MISEN ENERGY AB 0.42 -3.22 -6.18 

NORWEGIAN ENERGY CO ASA 35.78 0.39 0.39 

PANORO ENERGY ASA 0.74 -0.92 -5.30 

QUESTERRE ENERGY CORP - A 0.00 0.00 0.00 

Industrials 0.00 0.00 0.00 

SOLTECH ENERGY SWEDEN AB 0.00 0.00 0.00 

Information Technology 3.94 0.13 0.16 

REC NO 03/16/18 C1.2 3.78 0.00 0.00 

REC SILICON ASA 0.00 0.00 0.00 

REC SILICON ASA 0.15 3.43 4.21 

Stocks 0.00 0.00 0.00 

VATTENFALL POWER MANAGEMENT 0.00 0.00 0.00 

Utilities 54.71 0.59 2.85 

DONG ENERGY A/S 47.73 0.92 2.85 

EAM SOLAR ASA 0.00 0.00 0.00 

GREENTECH ENERGY SYSTEMS 1.47 -1.04 3.78 

SCATEC SOLAR ASA 5.51 -1.72 2.56 
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Value-At-Risk (VaR) er interessant for at danne oversigt over mulig tab i portefølje 

investeringerne. 
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Ved brug af Heat Map, er det lettere at få et hurtigt overblik over dagens udvikling i 

porteføljen. Og ved monitorering gennem længere tid, kan der med Heat Map lettere vurderes 

om enkelte derivater skaber uventede resultater. 
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Her ovenfor, vises Earning Analysis (EA) for Elkem Solars equity og nedenfor vises EA for 

porteføljen. Porteføljen har således skabt positive resultater i løbet af et par måneders tid, 

mens Elkem Solar i endnu højere grad har sikret en stabil og afkastgivende portefølje, blandt 

andet ved at sikre right-way risk med investeringer i adskillige forskellige brancher. 
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Appendix B: Innspill fra regjeringen 
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