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Indledning 

Vestas havde nogen hårde år lige efter finanskrisens start i 2008, Vestas nedtur startede dog først i 2009, 

dette kan i nogen grad skyldes der i deres branche er en forholdsvis lang produktionstid på de ordre, der er 

afgivet og derfor ses udfordringerne, lidt forsinket, da der ikke kommer nye ordre ind i det samme tempo 

som hidtil. I de følgende år havde man en periode med stor personale tilpasninger, samt tilpasning af 

produktionskapacitet. I årene 2012/2013 begyndte der igen en positiv udvikling for Vestas, som er drevet 

frem af den stadig stigende interesse for grøn energi, dette indebære samtidig at der er hård konkurrence på 

dette marked og Vestas bliver presse på deres markedsandel.  

Jeg finder Vestas meget interessant at arbejde med, da de i høj grad er meget følsomme over for 

samfundsudviklingen og konjunkturerne, og det dermed er et forholdsvist komplekst marked at befinde sig 

i, da grøn eller vedvarende energi i høj grad kommer mere i fokus, når det går godt med samfundsøkonomien, 

vil en nedgang kunne ses markant på dette marked. Dermed er det en virksomhed det kan være meget 

interessant, at udarbejde en konkurrence og vækststrategi for.   

Problemformulering 

Hvordan skal Vestas lægge sin forretningsstrategi for at have de bedste forudsætninger for at være 

konkurrencedygtige og vækstorienterede i fremtiden.    

Undersøgelsesspørgsmål 

Problemformuleringen vil blive besvaret gennem følgende underspøgsmål: 

Hvad karakteriserer Vestas omgivelse? 

I hvilken kontekst operere Vestas, og hvilke eksterne faktorer kan have en påvirkning på virksomheden? 

Hvad karakteriserer Vestas som virksomhed? 

Hvilke interne faktorer kan have indvirkning på virksomhedens handlemuligheder? 

Hvordan skal Vestas konkurrer på energimarkedet? 

Hvor ses det at Vestas er stærk, og dermed har nogen konkurrencefordele som kan udnyttes? 

Hvordan er vækstmulighederne for Vestas? 

På hvilke områder er der vækstmuligheder, og hvordan udnyttes disse af Vestas? 
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Afgrænsning 

Der vil på de forskellige markeder hvor Vestas opererer, være vidt forskellige problemstillinger, især vil der 

være stor forskel på hvor meget et marked har fokus på miljø, deraf følgende fokus på grøn omstilling, 

dermed vil det også være meget forskelligt hvilke offentlige støtteordninger der er, i forhold til udvikling og 

opprioritering af vedvarende energi. Også sådanne faktorer som hvordan en udvidelse, af netop denne form 

for energikilde, på den korte bane vil påvirke det geografiske områdes virksomheder, i samme branche og 

deraf indtjening og arbejdsudbud, vil være en vigtig faktor for især den politiske velvilje i forhold til 

vedværende energikilder. Dermed menes at hvis der i et geografisk område f.eks. er en stor industri inden 

for kul, med store kraftværker og udvinding i kulminer, som skaber mange arbejdspladser, vil der 

sandsynligvis være et forstærket incitament for områdes politikkere, til at beskytte den industri og dermed 

de arbejdspladser den skaber.  

Der kan også være faktorer som tilgængelighed og regulering af alternativer til vindenergi, det kan være 

andre energikilder, som vandenergi, atomkraft eller solenergi, eller energi fra fossile brændstoffer, hvis disse 

er lettilgængelige, og stærkt forankret i området, vil de derfor have en stor betydning hos beslutningstagere.  

Jeg vil derfor lave en geografisk afgrænsning til det europæiske marked, da jeg må anse dette marked for at 

have fællestræk som teknologisk niveau, levestandard, samt løn niveau og derfor i høj grad er 

sammenligneligt og analyserbart som et samlet marked. Der vil være områder hvor det er hensigtsmæssigt 

at se mere overordnet på Vestas, eller markedet, simpelthen fordi en udvikling eller påvirkning fra andre 

geografiske områder, vil have en indvirkning på den udvikling der finder sted. På et område som Vestas 

nøgletal, produceres disse kun samlet for hele virksomheden, det er derfor ikke muligt at opstille en særskilt 

analyse, kun med fokus på det europæiske marked. Jeg vil dog i besvarelsen af de 2 delspørgsmål omkring 

hvordan Vestas skal konkurrer på markedet og hvordan der vækstmuligheder er have mit primære fokus på 

det europæiske marked. 

Jeg vil når jeg ser på informationer i årsrapporter og regnskabstal forholde mig til årrækken 2013-2017, jeg 

mener at denne årrække er meget beskrivende for den udvikling Vestas er inde i, og dermed vil være bedste 

til at beskrive hvordan virksomheden skal agerer fremadrettet. Det er samtidig den årrække der komme lige 

efter store tilpasninger i virksomheden produktion, og et direktørstifte i slutningen af 2013.   

Metode 

Min besvarelse af problemformuleringen vil være opbygge på en positivistisk tilgang, hvor jeg ved hjælp af 

dataanalyse vil komme frem til mine anbefalinger til en konkurrence og vækststrategi for Vestas. Der er tale 
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om et deduktivt studie, som tager udgangspunkt i anerkendte modeller, og der analyseres på baggrund af 

disse, hvor jeg skriver ud fra rollen som ekspert.  

Der er tale en casestudie af Vestas, hvor jeg observerer virksomheden og dens omgivelser. Jeg foretager 

analyser ud fra dokumenter der er offentligt tilgængelige, det vil være årsberetninger, samt eksternt 

materiale som artikler og analyser.  

Analysen vil være med baggrund i sekundære data, fra diverse kilder, som årsregnskaber, brancheanalyser 

og artikler. Der vil blive benytte både kvalitative data, med baggrund i diverse analyser af markedet, branchen 

og virksomheden, og kvantitative data i form at regnskabstal og statistik, der benyttes til nøgletalsanalysen 

og analyse af branchen. 

Opgaven opbygges med nedenstående struktur, hvor en generel beskrivelse af branchen, munder ud i en 

mere specifik ekstern og intern analyse, som til sidst danner grundlag for formulering af konkurrence og 

vækststrategier. 

Udviklings og 

konkurrencestrategi for 

Vestas 

   

Industrien for 

vedvarende energi 

  
Ekstern analyse Konkurrence og 

vækststrategi Intern analyse 

  

   
 

Det er vigtigt at tage stilling til validitet og reliabilitet, da der i høj grad benyttes data som er udgivet af Vestas 

eller brancheorganisationer, vil det ikke kunne udelukkes at denne i en vis grad er ”farvet” af at det er parter 

der ønsker at tale branchen op, godt nok skal regnskabsmaterialet være retvisende, men vil sandsynligvis i 

overvejende grad antage en positiv tilgang. Derfor vil jeg så vidt dette er muligt, forsøge at holde disse data 

op mod data fra uvildige kilder, og på den måde forsøge at opnå et så korrekt datagrundlag som muligt.      

Modelvalg og kritik 

PESTEL 

Til min omverdens analyse vil jeg benytte PESTEL modellen, man kan mene at denne model som også PEST 

analysemodellen er meget retrospektivt orienteret, og den derfor ikke er specielt godt egnet til en analyse 



Jim Skovdal Jensen Hovedopgave HD-R 2. del   
 Konkurrence og vækststrategi for Vestas d. 8. maj 2018 

Side 7 af 71 
 

af virksomheder som Vestas, der befinder sig i et marked der er meget let påvirkeligt, og i konstant udvikling, 

på grund af den politiske dagorden og den verdensøkonomiske situation.1  

Jeg vil dog mene at modellen giver et godt grundlag for at få inddraget og beskrevet netop de faktorer der er 

vigtige for Vestas, og dermed kan danne et godt grundlag, for videre arbejde med udvikling af strategiske 

overvejelser for Vestas. Jeg har valgt at benytte PESTEL, frem for PEST analysemodellen, da jeg mener at PEST 

modellen lige i forhold til denne type virksomheder, der er meget påvirket af miljøforhold og politisk 

indvirkning, ikke ville være tilstrækkelig til at komme hele vejen rundt, i den omverden der har betydning. 

Netop disse to forhold tager PESTEL med ind som de ekstra punkter, og derfor mener jeg PESTEL er det 

oplagte valg til omverdens analysen af Vestas.  

Five forces 

Som brancheanalyse vil jeg benytte mig af modellen Porters five forces, med modellens fem områder af 

påvirkning kan der analyseres på en branche, samt de muligheder der ligger i denne, eller der kan analyseres 

på en specifik virksomheds stilling, i en specifik branche. Jeg vil benytte den sidste tilgang, og lave en analyse 

af hvordan Vestas er stillet i branchen for grøn energi, med specifikt fokus på den del der har med vind- og 

solenergi at gøre. Modellen kan have den svaghed at den tegner et statisk billede af hvordan branchen ser 

ud lige nu og her, og den som udgangspunkt lægger lige meget vægt på alle faktorer, desuden udlægger 

indvirkning fra kunder og leverandører som fjendtlig, da disse i modellens udgangspunkt altid vil forsøge at 

modarbejde eller udnytte deres position, i stedet for at se dem som samarbejdspartere, der med den rigtigt 

tilgang vil være med til at styrke virksomheden2    

Værdikæde (ressourcer og kompetencer) 

I værdikæden ses på de primære aktiviteter og de sekundære aktiviteter. De primære aktiviteter indbefatter 

selve værdiskabende forløb, med indgående logistik, derefter selve produktionen, hvor der tages stilling til 

hvor, samt hvor meget der skal produceres, efter dette led kommer den udgående logistik, hvor der ligger 

lagring og transport til kunderne. Lige efter den udgående logistik kommer marketing og salg, der sørger for 

varen bliver solgt, og der bliver fremsat priser, i tilfældet med Vestas ligger dette led før produktionen, da 

der er tale om projektproduktion, hvor der ikke bliver produceret til lager, men varen er solgt på kontrakt før 

produktionen starter. Til sidste kommer service og eftersalg, service delen kommer også i en vis grad, hos 

Vestas med i salgsfasen, da der ofte ved kontraktindgåelse også indgås en servicekontrakt på møllerne, og 

dette derfor kan være et parameter i tilbudsgivningen.  

                                                           
1 Betabox.dk/2016/08/03/pest-analyse/ d. 02.04.2018 
2 Betabox.dk/2016/08/04/porters-five-forces/ d.02.04.2018 
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Der er også de 4 støtteaktiviteter, disse er virksomhedens infrastruktur, altså alle stabsfunktionerne, herefter 

og heri kommer de menneskelige ressourcer som virksomheden råder over, samt produkt og 

teknologiudvikling, og hele indkøbsfunktionen der står for at der kommer råvarer ind til at føde 

produktionsapparatet.3 

VRIO 

VRIO modellen bygger på at man gerne vil finde frem vil en virksomheds kernekompetencer, og det kan gøres 

ved at man via VRIO modellen ser på de ressourcer som virksomheden besidder. Man finder frem til de 

ressourcer der ligger i varsomheden, og analyserer op om vi er: 

Value (Værdifulde): Altså hvad koster en sådan ressource og er den nem at få fat i på markedet 

Rareness (Sjældenhed): Hvor sjælden eller begrænset er denne ressource 

Imitability (Efterlignelighed): Hvor nem/svær er ressourcen at efterligne 

Organized (Organisering): Er ressourcerne organiseret således der kan udledes værdi af dem 

Hvis man ikke kan finde nogen ressourcer der opfylder nogen af punkterne i VRIO, vil dette i sig selv være en 

konkurrencemæssig ufordelagtighed. Hvis man har ressourcer der er værdifulde, men ikke andet, kan man 

som udgangspunkt godt være på markedet, men man vil være lige med alle sine konkurrencer. Hvis man har 

ressourcer der både er værdifulde for nogen, og har en sjældenhed, men som kan efterlignes, vil man lige i 

nuet være konkurrencedygtig, men på længere sigt ikke, da man kan efterlignes. Hvis ens ressource heller 

ikke kan efterlignes, men man ikke har evnerne i organisationen til systematiserer og organiserer dem, vil 

man stå med en konkurrencefordel, der ikke bliver udnytte tilstrækkeligt. Hvis man kan bekræfte af 

ressourcerne i organisationen har alle 4 kendetegn, vil man stå med en ressource der kan føre til en 

konkurrencefordel, også på den lange bane. Det de ressourcer der kan siges ja til alle 4 punkter, der er 

organisationen kerneressourcer.4 

SWOT 

Omverdens og brancheanalyserne, sammen med interne analyser, samles i en SWOT analyse, som skal 

bruges til at opsummerer og organiserer de faktorer der er fundet fra til i PESTEL og Five forces, og de interne 

analyser i en overskuelig model. Derefter udledes og beskrives de kritiske succesfaktorer for Vestas, med 

afsæt i SWOT opstillingen. 

                                                           
3 https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3400 
4 Exploring strategy, text and cases, tenth edition s. 76-80 
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Konkurrence modeller – beskrivelse og kritik 

Porters generiske strategier 

Modellen beskriver hvordan virksomheden kan konkurrer med andre på markedet, ved hjælp af fire 

konkurrencestrategier disse er omkostningsleder, omkostningsfokus, differentiering eller fokuseret 

differencering.  

Der ligger grundlæggende 2 valg til grund for indplaceringen af virksomheden i modellen, vil virksomheden 

satse på at have meget lave omkostninger, eller vil man have en plads på markedet med fokus på unikke 

produkter. Det andet valg vil være mellem om der skal satses på hele markedet, eller om man vil have sit 

fokus på et bestemt markedssegment.  

Omkostningsleder som konkurrencestrategi vil man typisk se på et marked hvor kunder ikke har en bestemt 

præference for en bestemt leverandør, dermed bliver det prisen der er konkurrencefaktoren, der vil altså 

ved valg af denne strategi som hovedregel være tale om en homogent marked. Det kræver et effektivt 

produktionsapparat at, hvor der kan produceres meget stor mænger, de store mængder er med at holde 

enhedsomkostningerne nede, da kapacitetsomkostningerne bliver fordel ud på mange enheder, og da der 

produceres i stor skala, vil der typiske også kunne opnås store rabatter å indkøb af råvarer, hvilket giver lave 

variable omkostninger. Der vil i denne type virksomheder hele tiden være fokus på ny teknologi, der kan 

effektiviserer produktionen, og dermed holde omkostningerne nede, for at kunne få den fulde effekt af deres 

stordrift.  

Differentieringsstrategien går på at man er på et heterogent marked, med kunder der har præferencer for et 

bestemt produkt, grundet nogen specifikke fordele eller signaler indkøbet af dette giver. Det er derfor på 

dette marked muligt at have mindre fokus på prisen, da kunden ikke har deres primære fokus på dette 

parameter. Der vil typiske være fokus fra producenten, på at opnå en stor markedsandel, og derigennem en 

stor salgsvolumen, som kan føre de samme stordriftsfordele med sig som ved omkostningsleder fokus, der 

er ved denne strategi mulighed for at holde en højere pris over for kunden, derigennem opnås en større 

avance til producenten.   

Omkostningsfokus strategien benytter man som virksomhed, hvis man, som ved omkostningsleder er på et 

homogent marked, hvor kundernes primære fokus ligger på prisen, men man ønsker at have sit fokus på visse 

dele af markedet, det kan være et bestemt kundesegment, eller et bestemt geografisk marked, det kan være 

man har produkter der i højere grad henvender sig til en bestemt aldersgruppe, eller visse geografiske 

områder er mere tilgængelige end andre. Der skal dog hele tiden være fokus på at konkurrenter fra andre 

markeder kan begynde at bevæge sig ind på det fokus område man her, og disse kan have andre 
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forudsætninger for at generer en lavere pris for kunderne, som vil gøre at man kan blive udkonkurreret på 

dette homogene marked, da kunden jo ikke har nogen speciel præference for at vælge en bestemt 

leverandør. 

Hvis man som producent vælger fokuseret differentiering, har man som ved omkostningsfokus, sit primære 

fokus på et bestemt marked, men dette marked vil være heterogent, og dermed vil kunderne have en speciel 

præference for at vælge netop det produkt du producerer. Ved denne strategi gøre differentieringen at man 

har mere trofaste kunder, derfor vil det være sværere for store producenter fra andre markeder at komme 

ind, kun grundet prisen, da de også skal leverer et produkt der adskiller sig positivt fra det der er på markedet. 

Dermed er dette en lidt mere sikker strategi, da der som ved den differentieringsstrategien, kan opnår højere 

avancer, og der over for indtrængere i en periode kan konkurreres både på produkternes særlige kendetegn 

og på en lavere pris. 

Virksomhederne vil til en vis grad placerer sig i en af de fire strategier, men der kan være eksempler på at 

nogen virksomheder i større eller mindre grad kan nærme sige et mix af 2 strategier, det vil tit være opdelt 

internt i virksomheden, således nogen produktgrupper, eller mærker inde for produktgrupper, kan 

produceres på samme produktionsapparat, men henvende sig til henholdsvis heterogene og homogene 

markeder, eller kan tilnærme sig mere end en konkurrencestrategi.5 

Vækst modeller - beskrivelse 

Ansoffs vækstmatrice 

Med Ansoffs vækstmatrice er det muligt at systematiserer hvilke vækstmuligheder en virksomhed har. 

Tanken bag at have en vækststrategi, er at det er nødvendigt med en eller anden form for udvikling, for ikke 

at konkurrenterne efterhånden bliver så stærke gennem deres udvikling, at man ikke længere kan være med 

i konkurrencen, det er dermed en metode til at vinde større markedsandele, eller som et minimum at bevare 

den andel virksomheden på nuværende tidspunkt har. 

Modellen er opdelt i fire vækststrategier disse er markedsindtrængning, markedsudvikling, produktudvikling 

eller diversifikation.  

Ved at benytte sig af vækststrategien markedsindtrængning, betyder det at man forsøger at forøge 

virksomhedens vækst, ved at trænge længere ind på det marked man allerede er på, dette kan skal ved 

ændringer på prisen eller en øget markedsføringsindsats, som kan gøre at man simpelthen udvider markedet. 

                                                           
5 https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3414 
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Det kan også være et marked hvor der ikke er godt muligheder for udvidelse, og dermed bliver metoden at 

tage markedsandele fra konkurrenterne. 

Hvis man bruger markedsudvikling, vil man forsøge at komme ind på ny markeder som man i forvejen ikke 

kender, dette kan være en usikker fremgangsmåde, og vil kunne lettes af at man sørger for gode 

samarbejdspartnere, der i forvejen kender markedet. Samtidig med man sørge for at foretage 

markedsanalyser og have fokus på 3 af de 4 p´er pris, placering og promovering.      

Der er også muligheden for produktudvikling, hvor virksomheden bliver på sit eksisterende marked, men 

kommer med et nyt produkt, ofte et produkt der ikke er kendt i denne form i forvejen, og dermed vil det som 

ved indtrængen på et nyt marked kræve en stor indsat med pris, placering og promovering. Samtidig kan det 

være usikkert hvordan kunderne vil tage imod det nye produkt, og derfor vil der altid være en vis usikkerhed 

ved denne vækststrategi, dette kan dog i nogen grad imødegås, ved at inddrage kommende kunder i 

udviklingsfasen på et eller andet niveau. 

Hvis man vælger diversifikation, forsøger man at trænge ind på et nyt marked med et helt nyt produkt, dette 

kræver en meget store og velforberedt indsat, og er den absolut mest usikre af de fire vækststrategier. Det 

er dog samtidig også den vækststrategi der har det størst potentiel, da virksomheden hvis det lukkes i en 

periode vil kunne have markedet for sig selv, og efterfølgende potentielt kan have store markedsandele.   

Præsentation af Vestas 

En smedevirksomhed får vinger6 

Virksomheden der lægger grunden for det vi i dag kender som Vestas starter som en lille jysk 

smedevirksomhed i 1898, virksomheden kørte fra til starten af 2. verdenskrig, her ligger den dog stille i årene 

1940-1945, da det var svært at skaffe materialer.  

Efter krigen går smedemester Peder Hansen som har ejet virksomheden som en lille familievirksomhed frem 

til krigsårene, sammen med en gruppe kollegaer og danner aktieselskabet Vestjysk-Stålteknik A/S navnet 

bliver i de kommende år forkortet, og det er her vi første gang stifter bekendtskab med Vestas. Man laver i 

mange år anlæg til industrien, og man beskæftiger sig meget med at lave maskiner til landbruget, i 1950erne 

og 1960erne, da der i denne periode foregår en mekanisering på dette område. I det hele taget er 

virksomheden god til at se hvor der kan opstå et marked, som man kan komme ind på, og se hvor udviklingen 

går hen, da man kommer ind i energikriserne i 1970erne, begynder virksomheden at undersøge 

mulighederne for at udvinde alternativ energi, og der valg falder på vindmøller. Midt i 1980erne kommer 

                                                           
6 https://www.vestas.com/en/about/profile#!history d. 08.05.2018 



Jim Skovdal Jensen Hovedopgave HD-R 2. del   
 Konkurrence og vækststrategi for Vestas d. 8. maj 2018 

Side 12 af 71 
 

virksomheden i store problemer, grundet ændrede skattelovning i USA, hvor man ellers havde et store 

marked, ændringer gjorde at det ikke længere var attraktivt i samme grad at opstille vindmøller, og selskabet 

går i 1986 i betalingsstandsning. Der bliver solgt store delen fra, og selskabet opstår igen med ny ledelse og 

ejer, under det nuværende navn Vestas Wind Systems A/S. Der følger i 1990erne en stadig stigen 

efterspørgsel på grøn energi, og denne udvikling formår Vestas at udnytte, og hele produktionen udvikles 

ekspansivt i denne periode. Man bliver i høj grad ved at være god til hele tiden at følge med udviklingen og 

den efterspørgsel der er, da der med tiden er et stadig stigende ønske om at kunne opstille meget store 

vindmølleparker, og dette er svært onshore da der skal bruges meget store arealer for ikke at påvirke dem 

der skal beboelse, bliver man stærk i udviklingen af offshore vindmølleparker, hvor det er nemmere at samle 

store mængder vindmøller, og i langt højere grad udnytte at der her er ikke er noget der skaber læ for vinden. 

Der udvides årligt, og frem til finanskrisen i 2008-2009 er der fortsat fremgang. Med finanskrisen følger svære 

betingelser, og den ekspansive stil, må omlægges da finansiering bliver dyrere og fokus flyttes fra at udvikle, 

til bare at bevarer. Der følger en årrække frem til 2013 med nedskæringer og store fyringsrunder, i sommeren 

2013 skiftes den administrerende direktør, og der forfølges et fokus på at holde virksomheden omkostninger 

nede, for på den måde at sikre en stabile drift. 

Vestas på det europæiske marked 

Jeg vil i dette afsnit undersøge det europæiske marked for vindenergi, samt se på hvor stor en markedsandel 

Vestas har på dette marked. Markedet er i tilgængelige opgørelsen opgjort ved hjælp af MW (megawatt) og 

GW (gigawatt) det bliver den installerede kapacitet der kommer til at danne grundlag for min vurdering af 

markedsstørrelsen, desuden er der i branchen en opdeling på onshore som er landvindmøller og offshore 

som er havvindmøller, denne opdeling kommer også til at indgå i min vurdering af markedsstørrelsen.    

Der var ved udgangen af 2017 i Europa installeret 168,7 GW hvoraf godt 10 % blev installeret i 2017, dette 

gør vindenergi til den næststørste energikilde i Europa, kun overgået af gas. Det er dermed et meget stort 

marked, der er i forsat fremdrift, de 4 lande i Europa der har den absolut største andel af den installerede 

kapacitet, er Tyskland, Spanien, England og Frankrig,7 det er dermed i høj grad det tyske marked der har 

Vestas bevågenhed, da netop dette er deres største marked i Europa og det næststørste på verdensplan, kun 

overgået af det nord amerikanske marked8  

Hvad angår fordelingen af onshore og offshore vindmøller er det sådan at langt den størst installerede 

kapacitet stammer fra onshore med en andel på 153 GW, ud af den samlede installerede mængde på 168,7 

                                                           
7 https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2017.pdf d. 
12.04.2018 
8 Vestas årsrapport 2017 s. 23-25 

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2017.pdf
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GW, dog viser tal fra branchen at der aldrig før er installeret så meget offshore kapacitet som i 2017, hvor 

Tyskland og England er de helt store aftagere af offshore vindenergianlæg. Dog udgør offshore installationen 

indtil videre kun 20 % af den årlige installerede kapacitet.9 Det er dog et område der hos Vestas er meget 

fokus på, at man gerne vil være en større spiller på, og man har derfor i 2014 indgået et joint venture med 

Mitsubishi Heavy Industries og dannet MHI Vestas Offshore, som skal sørge for man får del i et marked, som 

er i udvikling, og som Siemens ellers har meget store markedsandele i. Forcast fra MAKE Consulting forudser 

at der i år 2026 vil blive installeret op mod 13 GW offshore kapacitet, hvilket vil betyde en årlig vækst på 

denne del af markedet, frem mod 2026, på 19 %10 Denne markedsudvikling vil MHI Vestas Offshore 

selvfølgelig gerne være en del af, hvilket også er årsagen til der satses så målrettet på denne del af markedet. 

Det er ellers et marked som GE traditionelt har været stærke på når det gælder Europa, men det er der denne 

position MHI Vestas Offshore vil forsøge at udfordre, det må de kommende år vise om de får held til. MHI 

Vestas Offshore offentliggjorde i uge 15, 2018, deres nyeste SMART Turbine produkter, som skal være med 

til både at sikre bedre udnyttelse, og overvågning af energiproduktionen offshore, samt et forbedret design 

til offshore vindmøllernes fundament, som vil sikre mindre belastninger af fundamentet,11 disse tiltag vidner 

om, man ønsker at komme ind på dette marked.  

Vestas har også en stor og stadig voksen del af deres forretning i Operation and Maintainance, altså den del 

af forretningen hvor de laver servicekontrakter på de møller de opstiller og samtidig tilbyder at kunne 

servicerer møller der ikke nødvendigvis er opstillet af Vestas. Dette er en del af deres forretning der er i 

udvikling, og som man forventer at kunne udvikle yderligere over de kommende år. I 2017 steg Vestas EBIT 

margen på dette område fra 17,2 % i 2016 til 20,1%, dette forklares til dels ved at der er indgået en aftale 

med 2 uafhængige serviceudbydere, hvilker gør det muligt at udvide denne del af forretningen på en 

profitabel og forsvarlig måde. Der er ambitioner for fremtiden, og denne del skal også i fremtiden udvikles, 

med et mål om man i 2020 har øget denne forretning med 50 % i forhold til 2016 niveauet.12  

Omverdens analyse 

PESTEL 

De faktorer der behandles i PESTEL analysen kan i grad påvirke Vestas konkurrencevene både positivt og 

negativ, lige meget i hvilken retning de påvirker er det vigtigt der er fokus på dem, for de enten kan blive 

                                                           
9 https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2017.pdf d. 
12.04.2018  
10 Vestas Årsrapport 2017 s. 34 
11 https://cleantechnica.com/2018/04/13/mhi-vestas-unveils-new-smart-tools-for-turbine-optimisation-cost-
reductions/ d. 17.04.2018 
12 Vestas Årsrapport 2017 s. 30-32 

https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Statistics-2017.pdf
https://cleantechnica.com/2018/04/13/mhi-vestas-unveils-new-smart-tools-for-turbine-optimisation-cost-reductions/
https://cleantechnica.com/2018/04/13/mhi-vestas-unveils-new-smart-tools-for-turbine-optimisation-cost-reductions/
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udnyttet eller imødegået på et så tidligt tidspunkt som muligt, for at få det mest optimale ud af udviklingen. 

De faktorer der bliver behandlet i denne analyse er politiske, økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, 

miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold. 

Politiske og lovgivningsmæssige faktorer 

Jeg har valgt at slå de to områder omkring lovgivning og politiske forhold sammen, da jeg mener de har et 

tæt og afhængigt forhold, når man kigger på situationen omkring vedvarende energi. 

Der er overordnet set en stor politiske bevågenhed og velvilje for at støtte op omkring vedværende energi, 

deriblandt vindenergi. Dette skyldes i høj grad et stort fokus på nedbringelse af udledningen af drivhusgasser, 

som mange af verden industrilande har forpligtiget hinanden til via Kyoto aftalen, hvor man i EU har forpligtet 

sig som en samlet enhed, og internt mellem EU-landene har aftalt at ville nedbringe udslippet af 

drivhusgasser med 8 % i forhold til 1990 niveau, i perioden fra 2008-2012, ordningen imellem EU-landene er 

lavet en byrdefordelingsaftale, hvor alle lande ikke nødvendigvis nedsætter deres udledning lige meget, men 

samlet set i EU bliver der tale om en nedsættelse på 8 %13 

Kyotoaftalen blev i 2012 ved COP 18 i Doha forlænget, med nye aftaler mellem de deltagende lande, så 

perioden forlænges med 8 år fra 2013-2020, her forpligtede landene sig til i denne 8 års periode at nedbringe 

udledningen yderligere således den i 2020 er 18 % under niveauet i 1990, aftalen er dog ikke juridisk bindene, 

og nogen af de lande der udleder meget store mængder drivhusgasser, som USA, Kina og Indien står stadig 

uden for aftalen. EU er forsat med i aftale, og forpligtet på dens krav til reduktion.14 

Det betyder for at der forsat imellem EU-landene, vil være et stort fokus på at støtte vedvarende energi, for 

på denne måde at opnå noget af den indskrænkning af udledningen de har forpligtet sig til. Det forudses af 

kilder at Europa som det næststørste marked, frem mod 2021 vil have en støt vækst i forøgelsen af opsat 

kapacitet på godt 70 GW over perioden 2016-2017,i vind energi.15 

De politiske økonomiske støtteordninger vil i en tid endnu være nødvendige, da produktionen af el via vind 

stadig er dyrere, end ved produktion af el via fossile brændstoffer som olie, der ses dog en tendens til at disse 

støtteordninger bliver nedlagt, eller får et andet fokus, der går mere i retning af udvikling af teknologierne, 

frem for en egentlig støtte, til opførelse af anlæg baseret på vedvarende energi. Dermed går man mod at 

udbud bliver fortaget via auktioner, på markedsvilkår. IRENA (International Renewable Energy Agency) 

                                                           
13 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Landboret_og_milj%C3%B8ret/Kyotoprotokollen d. 
08.04.2018 
14 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php d. 08.04.2018 
15 http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2017/04/2_Cumulative-Market-Forecast-by-Region-2017-2021.jpg 
d.08.04.2018 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Landboret_og_milj%C3%B8ret/Kyotoprotokollen
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2017/04/2_Cumulative-Market-Forecast-by-Region-2017-2021.jpg
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oplyser i deres seneste rapport, at der i 2017 er oplevet meget lave priser på diverse energiauktioner på 

solenergi, samt vind energi, både onshore og den noget dyrere offshore. Dette tyder på der inden for meget 

kort tid, vil være tale om at vedvarende energi er lige så billig som fossilenergi, det forventes at kunne ske 

inden 202016, og snart billigere grundet stadig mere effektive produktion og drift, kombineret med en stigning 

i kulpriserne. Samtidig må man også i nogen grad antage at den politiske velvilje for at støtte vedvarende 

energi, er med baggrund i forsyningssikkerhed, for derigennem at være sikre på ikke at være afhængige af 

andre landes energiproduktion, eller for den sags skyld være afhængig af at el-nette skal transportere 

elektriciteten, fra centralt beliggende produktionsfaciliteter, ud til svært fremkommelige områder.  

Økonomiske faktorer 

Vestas aflægger regnskab i EUR, og har derfor en usikkerhed i forhold udviklingen i fremme valuta, i forhold 

til salg, køb og service, man sikre sig ved finansielle sikringsinstrumenter og ved at forsøge at balancerer de 

forskellige valutaer, således afdække nettoeksponeringen for at minimerer risikoen for påvirkningen af store 

valutaudsving.17 Da der kan sælges og købes i de lokale valutaer, vil man mindske den følsomhed man har 

overfor de løbende udsving, da handlerne i høj grad kan foregå i den lokale valuta. 

Der bruges ved produktionen af vindmøller stor mænger metal, bl.a. stål og kobber18, dette gør at Vestas er 

meget følsomme overfor udviklingen i råvarepriserne på markedet, det vil derfor have en stor indvikling på 

produktionsomkostningerne hvis der sker en stigning i priserne, på det mest benyttede råvarer til 

vindmølleproduktion. Vestas har aftaler med leverandører, der strækker sig over lange perioder. I takt med 

man i langt højere grad benytter sig af underleverandører, til produktion af visse ikke-kritiske komponenter, 

vil det også være disse leverandører der i langt højere grad bærer risikoen, for udsving i råvarepriserne, også 

kontrakter med leverandører af råmaterialer indgås på lange kontrakter, for at kunne kende udviklingen. 

Samtidig aftales det via klausuler i kontrakterne med kunderne, der at bæres en fælles risiko for prisstigninger 

på råvarer, ud over et nærmere defineret tidsspænd. På den anden side står producenterne at energi på 

fossile brændstoffer som olie, kul og gas, hvor gas i øjeblikket har den største markedsandel, de kan også 

opleve udsving i de samme materialer, men også store udsving i priserne på de brændstoffer de er afhængige 

af. Dermed kan stigninger i f.eks. gasprisen og kulpriser, gøre det meget mere attraktivt at benytte sig af 

alternative energiformer som vindenergi, men man skal i denne sammenhæng huske på det tager langt tid 

at udskifte disse energikilder, så der skal være tale om en markant og vedvarende ændring, for det vil have 

                                                           
16 https://cms.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018.ashx d. 
09.04.2018 
17 Vestas Årsrapport 2017 s. 100 
18 Vestas Årsrapport 2015 s. 48 

https://cms.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018.ashx


Jim Skovdal Jensen Hovedopgave HD-R 2. del   
 Konkurrence og vækststrategi for Vestas d. 8. maj 2018 

Side 16 af 71 
 

den store effekt på fordelingen mellem alternative energikilder og elektricitetsproduktion ved brug af fossile 

brændstoffer.  

Der vil være en vis risiko i forhold til renteudvikling, da dette vil kunne påvirkes prisen for fremmed 

finansiering hos Vestas, det oplyses dog i årsrapporten 2017 at man primært har renterisiko i forhold til korte 

investeringer i likvider og værdipapirer. Der er ved udgangen af 2017 ingen gæld i Vestas der har en variabel 

rente, de obligationer med en værdi på 500 millioner der er udstedt i 2015, har en fastsat rente frem til udløb 

i 2022, dermed vurdere Vestas selv at deres renterisiko er lav.19 Dog kan rente udviklingen alligevel have 

indflydelse på Vestas mulighed for at afsætte deres vindmøller, det vil ved en stigende rente være en større 

udfordringer for deres kunder at skaffe finansiering til de vindprojekter de ønsker, der vil også ved udsigt til 

en ændringer i renten kunne være en vis tilbageholdenhed, enten fordi man kan være tilbageholdende fordi 

man ikke ved om renten vil stige, dermed gøre finansieringen dyrere, eller man vil muligvis afvente 

renteudviklingen for at se om der kunne være udsigt til yderligere fald, og dermed billigere finansiering.  

Interessen for at investerer i alternativ energi anses også af kilder for at være stigende, dette må anses for at 

skyldes flere forskellige årsager, for det første er er omkostningerne faldende og dette i sig selv gør at der nu 

og især i de kommende år er minsket risiko ved investeringer, der bliver mere profitable for investorerne. 

Samtidig med at teknologien bliver forbedret, og omkostningerne falder har hele sikkerheden og stabil drift 

af vindmøllerne også en stor betydning for lysten til at investerer, og i takt med at denne bliver forbedret 

øges også incitamentet for at kunne lave sikre og profitable investeringer, hvilket naturligt vil udvide kredsen 

af interesserede investorer, til i højere grad at omfatte investorer som pensionsselskaber og 

investeringsforeninger, da disse også i højere grad møder krav om at pengene investeres i miljørigtige 

projekter. En del pensionsselskaber har indskrevet Paris aftalen fra 2015, som er FN´s klimaaftale, i deres 

investeringsstrategi, også dette vidner om et øget fokus på at foretage større investeringer med et grønt og 

bæredygtigt fokus.20     

Det forudses af kilder at der frem mod 2030 vil ske massive investeringer i vindenergi i Europa, i forhold til 

de nuværende knapt 170 GW, forventes det at der i 2030 vil være mindste 256 GW, og middel senariet ligger 

på 323 GW, som vil betyde investeringer på omkring 239 milliarder EUR i perioden frem til 2030 og næsten 

en fordobling i den nuværende kapacitet.21 

                                                           
19 Vestas årsrapport 2017 s. 101 
20 https://d1qkbvpvihpfr5.cloudfront.net/downloads/wwf_verdensnaturfondens_pensionsrapport_2018.pdf d. 
13.04.2018 
21 https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/Wind-energy-in-Europe-Scenarios-for-
2030.pdf d. 13.04.2018 

https://d1qkbvpvihpfr5.cloudfront.net/downloads/wwf_verdensnaturfondens_pensionsrapport_2018.pdf
https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/Wind-energy-in-Europe-Scenarios-for-2030.pdf
https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/reports/Wind-energy-in-Europe-Scenarios-for-2030.pdf
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Kilde: Wind Europe, Wind energy in Europe, Scenarios for 2030 

Sociokulturelle faktorer 

Der er en stadig stigende fokus på miljøvenlig energi, ikke mindst drevet af frygten for global opvarmning 

som bl.a. skabes ved udledning af de drivhusgasser der dannes når man laver energiproduktion ved 

afbrænding af olie, kul og gas. Denne øgede bevidsthed omkring hvor den elektricitet der forbruges kommer 

fra, gør at der er en langt større velvilje til at yde tilskud og muligvis endda betale lidt ekstra for elektricitet 

der stammer fra vedvarende energikilder som vind, sol eller vand. Der er derfor en øget velvilje, også en 

accept af at vindmøller er noget man må have for at sikre kommende generationers overlevelse, så selvom 

der kan være en vis modstand primært drevet af nervøsitet for støj gener og bekymring for dyrelivet, er 

vindmøller kommet for at blive i landskabet, og i takt med at offshore vindmølle parker bliver en mere 

udbredt ting, forsvinder nogen af argumenterne mod vindmøller, og denne måde at producerer elektricitet 

på.  

I forhold til denne faktorer vil det især energisektoren være passende at analyserer på den forudsete tilvækst 

i verdens befolkning, tal fra FN given en befolkningstilvækst prognose der siger at der allerede i 2030 vil være 

8,5 milliarder mennesker på jorden, og i 2050 vil befolkningen være vokset til 9,7 milliarder. 22 

                                                           
22 http://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/ 
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Kilde: www.un.org 

Med udgangspunkt i at denne prognose er korrekt, vil der være brug for væsentligt flere energi ressourcer i 

2050 end der er i dag, og hvis dette skal være muligt vil vedvarende energikilde være det eneste der kan 

bære denne udvikling. Der sker samtidig en udvikling i, især nogen asiatske lande der hvor 

middelindkomsterne vokser, og dermed får en større del af befolkningen råd til flere forbrugsgoder, nogen 

kræver at der er elektricitet for de kan drives, og dette kan være en udfordring, dog vil vedvarende 

energikilder kunne være med til at dække dette behov. Ud over at de elektriske apparater skal bruge 

elektricitet for at blive drevet, skal de også produceres og en øget produktion vil også føre til en øget 

efterspørgsel på energi til fabrikkerne.  

Det er også vigtigt at være opmærksom på hvad der sker på det Britiske marked efter brexit, det Britiske 

marked er et af de største europæiske markeder for Vestas23, og dermed kan der være en vis usikkerhed i 

forhold til perspektivet på dette marked på længere sigt. Der kan være flere faktorer der kommer til at spille 

ind, alt efter hvordan en endelig aftale kommer til at se ud i forhold til udtrædelsen af EU, hvis det kommer 

til at have stor betydning for den Britiske økonomi i negativ retning, kan det formindske den investering lyst 

der har været inden for alternativ energi, især hvis man ikke længere på samme niveau er bundet af det 

aftaler der ligger i EU omkring nedbringelse af udledning af drivhusgasser, dog må det forventes at der vil 

være en eller anden form for forpligtigelse også efter den endelige udtrædelse, ikke mindst i forhold til de 

aftaler man har i forhold til Kyoto aftalen. Vestas CEO Anders Runevad udtaler i et interview med CNBC tilbage 

i 2016, at han ikke har store bekymringer i forhold til brexit, i hvert fald ikke på den kort bane, og man må se 

tiden an i forhold til hvordan udviklingen i en britiske økonomi bliver efter en endelig udtræden af EU.24     

  

                                                           
23 Vestas Årsrapport 2017 s. 23-24 
24 https://www.cnbc.com/2016/08/18/too-early-to-gauge-impact-of-brexit-says-vestas-ceo.html 

https://www.cnbc.com/2016/08/18/too-early-to-gauge-impact-of-brexit-says-vestas-ceo.html
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Teknologi 

Den teknologiske udvikling gør at det bliver langt mere attraktivt at producerer vindenergi, turbinerne bliver 

langt mere effektive, samtidig med at omkostningerne til producerer dem falder. På det velkendte marked 

for onshore energi, er der mange spillere og dermed også hård konkurrence, som føre til at der er stor fokus 

på at udvikle teknologi. Der gør at netop en enkelt producent kan leverer produkter, der gør at investeringer 

er profitable, og dette pres skaber en større vilje, til konstant at udvikle produkterne, for simpelthen at kunne 

klare sig på dette marked. Også i forhold til offshore vindenergi bliver der konstant eksperimenteret med nye 

måder at opsætte vindmøllerne, da det i høj grad er udgiften til etableringen af vindmølleparkerne der er dyr 

i denne del af branchen, der er flere steder etableret vindmølleparker, hvor vindmøllerne flyder med 

forankring i havbunden, dette gør at etableringsmulighederne udbredes til områder der normalt ikke ville 

være mulige til opstilling af havvindmøller, og erfaringer med denne nye etablerings form har vist at de er 

modstandsdygtige overfor selv meget hårde vejrforhold.25 

Miljø faktorer 

En Vestas vindmølle generer over sin levetid 30 til 50 gange så meget energi, end der forbruges til dens 

produktion og vedligehold. I forhold til udledning af drivhusgasser, udledes der over møllens levetid ved 

produktion af elektricitet, kun 1 % pr. kWh i forhold til produktion af samme elektricitet ved brug af kul.26 I 

januar 2018 udgav Europa kommissionen en rapport, der konkluderer at produktionen af elektricitet i de 28 

EU lande i 2016 fra vedvarende energi kilder, ville ved produktion på baggrund af olie svarer til et forbrug på 

211 millioner tons olie, og mængden af vedvarende energi er i perioden fra 2006 til 2016 gennemsnitlige 

øget med 5,3 % pr. år, hvilket svare til en forøgelse på 66,6 % over perioden 2006 til 2016. Af denne 

produktion fra vedvarende energikilder, står vind energi for 12,4 % af den samlede produktion og er en af de 

energikilder der i denne periode er vokset mest i udbredelse, sammen med biogas og solenergi.27  

I forhold til miljøfaktorer er der også de mere negative påvirkninger som er at etablering af stadig større 

vindmølle parker, med stadig større vindmøller kan have en vis indvirkning på de områder hvor de bliver 

opstillet. Undersøgelser viser at især fugle og flagermus er påvirket af vindmøller, også padder, tudser og 

pattedyr kan være påvirket når der opstilles vindmøller, og dette sker i der habitater. Dette kan dog i en vis 

grad undgås ved der sker grundig forundersøgelser af de områder hvor man ønsker at opstille vindmøllerne, 

samtidig sker der hele tiden udvikling hos vindmølleproducenterne som skal være med til at minimerer den 

                                                           
25 https://arstechnica.com/information-technology/2018/03/first-floating-wind-farm-has-performed-better-than-
expected/ d. 13.04.2018 
26 Vestas Årsrapport 2017 s. 39 
27 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Renewable_energy_statistics#Primary_production_of_energy_from_renewable_sources d. 
15.04.2018 

https://arstechnica.com/information-technology/2018/03/first-floating-wind-farm-has-performed-better-than-expected/
https://arstechnica.com/information-technology/2018/03/first-floating-wind-farm-has-performed-better-than-expected/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics#Primary_production_of_energy_from_renewable_sources
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics#Primary_production_of_energy_from_renewable_sources
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påvirkning der kan være på dyrelivet i områderne hvor der opstilles vindmøller.28 Det samme gælder for 

havvindmøller, hvor man mener at lydbølger i bandet fra fundamenterne kan påvirke fiskebestande i 

områderne, dette udvikles der også på at nedbringe generne af.29 

Der er et ønske om at kunne lagre vedvarende energi i stor batterier, som gør at man ikke blive nær så følsom 

over for udsving i elektricitets produktionen, og udsving i det forbrug der er fra el nettet. Dette område med 

lagring i batteriet, er en meget grundlæggende tanke, for at kunne garanterer en stabil og driftssikker 

produktion, der har dog været nogen miljømæssige overvejelser i forhold til disse batterier, fordi den måde 

man hidtil har kunne producerer batterierne på, har indebåret brug af sjældne metaller, som i denne store 

skala for det første vil være meget dyre, men de vil også ved brug og efterfølgende skrotning af batterierne, 

udgøre en potentiel risiko for forurening. Miljørisici er noget langt de fleste virksomheder, gerne vil undgå, 

men dette er især et vigtigt ellement, når der er tale om producenter af vedvarende energi, hvor kunderne 

og ikke mindst slutbrugerne af elektriciteten har en klar forventning om, produktionen af elektriciteten 

foregår med meget stort fokus på de miljømæssige konsekvenser. Da denne miljømæssigt skånsomme 

produktion, er en del af grundlaget for hele branchen, for vedvarende energi. Er det også vigtigt for Vestas 

at finde en løsning, på denne udfordring omkring batterierne, da man hos Vestas mener disse er nødvendige 

for den vision, man har i forhold til forsyningssikkerhed, er man indgået i et forskningsprojekt på DTU, der 

har til formål at udvikle bedre og mere miljørigtige batterier til lagring af energi produceret fra vedvarende 

energikilder.30        

Delkonklusion på PESTEL 

Meget store dele af de investeringer der sker i vindmøllebranchen, er på baggrund af den støtte der bliver 

ydet fra politisk side, dette grunder i at der internationalt er indgået klimaaftaler, som skal føre til en mindsket 

udledning af drivhusgasser, og dermed mindske den globale opvarmning. Samtidig er der også i stigende grad 

kommet fokus på de der investerer pensionsmidler, også har et samfundsansvar og i det øjemed er der i 

stadig stigende grad fokus på deres investerings portefølje, når det drejer sig om investeringer i energi 

sektoren, hvor der fra pensionskunderne er en stadig større opmærksomhed på om deres penge investeres 

i vedvarende energi, fremfor energi der kommer fra fossile brændstoffer, dette fokus har allerede og vil også 

                                                           
28 
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/wind_solar_energy_nature_conservation_FB9
_en.pdf d. 15.04.2018 
 
29 Mainstreaming energy and climate policies into nature conservation, The european wind industr´s views on how 

wind turbines and wildlife can co-exist – oktober 2017  

 
30 https://www.business.dk/energi/vestas-gaar-med-i-vaadt-batteriprojekt-paa-dtu d. 04.05.2018 

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/wind_solar_energy_nature_conservation_FB9_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/wind_solar_energy_nature_conservation_FB9_en.pdf
https://www.business.dk/energi/vestas-gaar-med-i-vaadt-batteriprojekt-paa-dtu


Jim Skovdal Jensen Hovedopgave HD-R 2. del   
 Konkurrence og vækststrategi for Vestas d. 8. maj 2018 

Side 21 af 71 
 

i de kommende år føre til at langt større dele af pensionsselskabernes investeringer på dette område, går til 

vedvarende energi. Dette sammenholdt med at effektiviteten af elektricitets produktion fra vindmøller, i de 

kommende år må antages at blive konkurrencedygtigt i forhold til, fossile brændstoffer gør at også andre vil 

få større lyst til at komme ind og foretage investeringer i vedvarende energi, især da man fremadrettet vil 

kunne opfører vindmølleparker der over anlæggets levetid, vil have en pris der svare til hvad det vil koste at 

opfører anlæg til produktion af elektricitet via fossilebrændstoffer. Samtidig vil man med etablering af 

alternative energikilder, kunne forbedre forsyning sikkerheden, til dels grundet at der kan opstilles anlæg 

nær på det områder hvor elektriciteten skal benyttes, samtidig vil mange lande der ikke selv råder over 

naturressourcer som olie, gas eller kul, ved at etablerer anlæg drevet af alternativ energi som vind og sol 

kunne blive selvforsynende, og ikke være afhængige af import af disse fossile ressourcer. Hvis der kan opnås 

et samarbejde mellem producenterne af solenergianlæg og vindmølleproducenterne, således disse to kilder 

kan dele tilgangen til el nettet, og dermed reducerer denne ret markante udgift, ser jeg et meget givtig 

samarbejde i denne konstellation. 

Den miljøbelastning en øget befolkningstilvækst de kommende 30 år vil medfører, kan i nogen grad afhjælpes 

ved at elektricitet til både produktion og privatforbrug kan fremkomme via vedvarende energikilder, denne 

tilvækst fremkommer i høj grad ved en forbedret levestandard, som føre til øget børnetal, og længere levetid, 

samtidig vil denne øgede levestandard også uvægerligt føre til et øget forbrug, som gør behovet for 

vedvarende energi endnu større. Med de tiltag der er på den teknologiske side, som gør at planlægning fasen 

for etableringsområdet og udvikling af løsninger således dyrelivet påvirkes mindst muligt, vil der i fremtiden 

være langt større potentiale for etablering af vindmølle parker, ikke mindst til havs også væsentligt længere 

fra land end det ses i dag, da de flydende vindmølleparker i øjeblik stadig er på forsøgsstadiet, men har stort 

potentiale da der længere til havs er mere vind, og de har er til mindre gene, derfor ses et stort potentiel for 

offshore vindmølleparker.     

Five forces 

Med five forces analyseres branchen som Vestas operere i, der kan med denne analyse tages stilling til hvilke 

fokus områder der er i den bestemte branche, i dette tilfælde er det branchen for produktion af anlæg til 

skabelse af vedvarende energi. Der skal ses på forholdet til kunderne og hvordan deres styrke er i denne 

branche, det samme gælder for leverandører, ligeledes er indtrængere og de trusler disse kan medfører en 

vigtig den af denne branche der, og sidste, men i hvert fald ikke mindst i denne branche ikke mindst, 

udfordringer med substituerende produkter.    
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Kunder 

Den kundegruppe der betjenes i denne branche, er i høj grad energiproducenter, Vestas´ kunder udgjorde i 

2017 for 29 % vedkommende energiproducenter, andre stor kundegrupper er fonde og 

investeringsforeninger, samt pensionsfonde.31 Disse skal kunne imødekomme en stadig voksen efterspørgsel 

fra industri og detailhandel, flere store europæiske kæder som svenske ICA og engelske Tesco har klare mål 

om at de vil drive deres forretning udelukkende på vedvarende energi henholdsvis i 2020 for ICA og 2050 for 

Tesco, et andet eksempel er i Holland hvor alle tog ved udgangen af januar 2017, kørte på elektricitet fra 

vindenergi.32  

Der er tale om forholdsvis få kunder, med meget store budgetter, til at udvide deres forretning med 

vedvarende energikilder, dermed også en meget professionel organisation med en stor forhandlingsstyrke, 

dette gør at det for Vestas er endnu mere vigtigt at følge der kunder, og hele tiden være opmærksomme på 

hvordan kunderne oplever det produkt og den service de får, dette gøres bla. ved årlige 

spørgeskemaundersøgelser.33     

På energimarkedet er der de seneste år kommet en mere udbredt tendens til at projekterne bliver udbudt 

via auktion, det vil forenklet sige at der fra investorer der vil opføre et energianlæg bliver fastsat hvor meget 

anlægget skal kunne leverer, og derefter kan producenterne byde ind med hvor billigt de kan leverer den 

efterspurgte mænge elektricitet, da der tidligere har været et marked der fungerede ved at der blev betalt 

en overpris for at elektriciteten var produceret på baggrund af vedvarende energi, dette har i høj grad været 

med til at understøtte nye energikilder, som f.eks. solenergi, som er blevet fremmet mere eller mindre 

hensigtsmæssigt, da disse som vind skal placeres i områder hvor betingelserne er rigtige.  

Med denne ny udbudsform med auktioner, er der skabt et forøget incitament for producenterne skal kunne 

leverer løsninger der er konkurrencedygtige. Dette kan på den korte bane have en negativ indvirkning på 

mængden af alternativ produceret elektricitet, men er også en indikator på at man er så langt fremme at nye 

anlæg baseret på alternativ energi, at man kan konkurrer med anlæg på baggrund af fossile brændstoffer. 

Dette er en meget forenklet opstilling af auktionsmodellen, det kan varierer fra marked til marked, hvad der 

ellers lægges vægt på i forhold til budgiverne, det kan være en vis andel af lokale produktion eller lign.  

                                                           
31 Vestas årsrapport 2017 s. 25 
32 MarketLine Europe – Renewable Energy jan 2018 – link d. 9.4.2018: http://advantage.marketline.com.esc-
web.lib.cbs.dk/Product?ptype=Industries&pid=MLIP2562-0006 
 
33 Vestas Årsrapport 2017 s. 25-26 

http://advantage.marketline.com.esc-web.lib.cbs.dk/Product?ptype=Industries&pid=MLIP2562-0006
http://advantage.marketline.com.esc-web.lib.cbs.dk/Product?ptype=Industries&pid=MLIP2562-0006
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Hvad der kan stille kunder lidt svagere er at der med leveringen af en ordre følge, vedligehold og dermed 

skaber Vestas en afhængighed, og et godt grundlag for fremtidigt samarbejde med kunden. Samtidig er der 

et begrænset antal leverandører på markedet der både er stærke hvad angår onshore og offshore, på dette 

punkt skiller Vestas sig også ud, med en stærk satsning på at kunne leverer alle produkter og ydelser i begge 

produktkategorier.34 

Kundernes styrke må anses for at være moderat, da det må forventer der stadig stigende efterspørgsel efter 

vedvarende energi, samtidig er de store leverandører på dette marked, er også dem der på nuværende 

tidspunkt har den fornødne viden og erfaring til at leverer driftssikre produkter i alle kategorier, der i sidste 

ende er med til at sikre energiproducenterne, også i fremtiden har det produkt deres kunder efterspørger. 

For Vestas er deres ordre fordelt på mange kunder, dette er også med at forringe den enkelt kundes styrke.  

Leverandører 

Der arbejdes i Vestas tæt sammen med leverandører, om produktion af komponenter og leverancer af 

råvarer, dette samarbejde gør det bliver billigere at få produceret hos speciel leverandører, end det var 

tidligere hvor man selv stod for denne produktion. Det er nødvendig med omkostningsreduktioner i en 

branche med stor konkurrence. For at sikre der bliver produceret under de vilkår, som Vestas slår sig op på 

at ville understøttet, laves der månedlige evalueringer af leverandører, med fokus på sikkerhed og 

bæredygtighed.35 

Det er Vestas målsætning at øge dette samarbejde med leverandører, for på den måde at skabe fordele både 

økonomiske, men også ved den vej igennem at tilføje specielviden og erfaring ikke mindst i forhold til de 

regioner der produceres i. Det er også en fordel at ofte store komponenter, kan produceres lokalt med en 

mindsket transportomkostning til følge.36 Dette gensidige afhængighedsforhold skaber stærke relationer til 

leverandører, og giver begge parter en mere langsigtet stabilitet i forhold til udvidelser og udvikling, men gør 

det samtidig kompliceret og dyrt at udskifte en leverandør, da man frigiver viden, og det vil være økonomiske 

og tidsmæssigt tungt at få en ny leverandør. 

Man vil forsætte med at øge den andel af sekundærer komponenter der produceres af underleverandører, 

for at gøre produktionen mere skalerbar, i forhold til dem udvikling der er på de enkelte markeder.37  

Vestas og leverandører er i høj grad afhængig af hinanden, og dette afhængighedsforhold gør at 

leverandørerne står forholdsvis stærkt, dog er produktionen spredt ud på mange leverandører, f.eks. bliver 

                                                           
34 Vestas Årsrapport 2017 s. 34-35  
35 Vestas Årsrapport 2017 s. 41 
36 Vestas Årsrapport 2017 s. 27-28 
37 Vestas Årsrapport 2017 s. 27 
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det månedlige evalueringsskema udsendt til 129 nøgle leverandører38, dermed er afhængigheden ikke 

fokuseret på få. Nøgle komponenter produceres forsat i høj grad in-house, det er de mere standardiserede 

komponenter der er udliciteret, og dermed nemmere at flytte til en ny leverandør. Jeg anser derfor 

leverandørernes styrke for at ligge på en niveau omkring middel. 

Substituerende produkter 

De substituerende produkter er i høj grad i denne branche elektricitet der er produceret fra fossile 

energikilder, som kul eller gas, det her været en stor udfordring for vindmølleindustrien, samt andre 

producenter af vedvarende energikilder. Det er prisen der er det stor konkurrence parameter, prisen måles 

i denne branche i det der hedder LCOE, den dækker over den samlede udgift i hele levetiden for et opstillet 

anlæg.  

Det at produktionen af elektricitet fra fossile energikilder har frem til nu har være billigere. Det er dog ved at 

udvikle sig til at det ikke længere nødvendigvis er elektricitet, fra fossile brændstoffer der det billigste 

alternativ, især ikke når der er tale om elektricitet produceret af landvindmøller, altså onshore, her er der set 

eksempler på at der i 2017 er opnået næsten samme LCOE ved opstilling af nye onshore vindmølle anlæg, 

som ved opstilling af anlæg der producerer elektricitet ved brug af fossile brændstoffer, der er endda set 

eksempler i 2017 på at prisen opstilling af vedvarende energianlæg lå under prisen for opstilling af kul eller 

atomkraftanlæg39. Det forudses af kilder i branchen at udviklingen vil forsætte og, der frem mod 2020, og de 

følgende år vil ske en udligning i prisforskellen mellem onshore vindenergi, og elektricitet produceret på 

fossile brændstoffer.40 

Når der opnås konkurrencedygtige priser på markedet for alternativ vedvarende energi, vil Vestas heller ikke 

være så afhængig af politisk iværksatte støtteordninger, og dermed vil risikofaktoren ved ændring i disse 

ordning minimeres. 

En anden kilde til substituerende produkter er solenergi, der lige som vindenergi har visse støtteordninger i 

ryggen. Der er den lighed mellem de 2 typer af vedvarende energi, at de begge gennem de seneste år er 

blevet betydeligt billigere at opstille. Niveauet for LCOE for solenergi forventes frem mod år 2020 at komme 

til at ligge under offshore vindenergi, men fortsat over prisen på onshore vindenergi – der ses også en 

markant hurtigere stigning i opsat kapacitet, på solcelleanlæg i forhold til stigningen i opsat kapacitet på 

onshore og offshore vindenergi, mængden af CSP solanlæg hvor solenergien koncentreres med spejle, er 

                                                           
38 Vestas Årsrapport 2017 s. 41 
39 https://www.lazard.com/media/450353/lazard-releases-annual-levelized-cost-of-energy-2017.pdf d.10.4.2018 
40 IRENA 2017 s. 50-51 

https://www.lazard.com/media/450353/lazard-releases-annual-levelized-cost-of-energy-2017.pdf
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udbredelsesmæssig og pismæssig på højde med offshore vindenergi, de forventes at ligge på samme LCOE 

niveau i år 2020, dog vil offshore være mere udbredt. 41  

Der min vurdering at truslen på i forhold til substituerende produkter ligge over i den høje ende, der er hele 

trussel fra solenergi, som tager store markedsandel i disse år, samtidig med det bliver billigere at etablere 

disse anlæg. Dog har Vestas i flere sammenhænge indgået i samarbejder med solenergiselskaber, for på den 

måde at have medindflydelse i denne del af branchen.42  På offshore området er de normale solcelleparkerne 

allerede billigere, og udviklingen ser ud til at fortsætte de kommende år. Man har samtidig en trussel fra kul 

som på nuværende tidspunkt på mange markeder er billigere in onshore og betydeligt billiger end offshore 

vindenergi, dog ser det ud til udviklingen går mod at dette inden for en kort årrække vil ændre sig, i hvert 

fald hvad angår onshore vindenergi. 

Indtrængere/rivaler 

Vestas er den virksomhed i branchen der har den største markedsandel når man ser på den opsatte kapacitet, 

og på den omsætning Vestas har, men i branchen er der mange andre stor spillere, når vi ser isoleret på 

EMEA området, som er europa, mellemøsten og afrika, hvor det europæiske marked er den absolut største 

aftager af vindenergianlæg, er det Vestas der topper markedsandelen, efterfulgt af Energon, Nordex group, 

GE og Siemens43 – men også en de kinesiske producenter har fået øje på det europæiske marked, og ser 

muligheder i markedet, hvor interessen og væksten for installering af vindenergi er høj. Samtidig er der 

potentiale i de kommende år, da der over de næste godt 10 år skal ske fornyelse af store dele af den 

installerede vindkapacitet.44 

Der er samtidig hele truslen fra producenterne af solcelleanlæg, som jeg har behandlet i afsnitte under 

substituerende produkter. Denne trussel kan dog i nogen grad imødegås ved at opbygge samarbejder, og via 

denne fremgangsmåde skabe alliancer til denne del af branchen, og udnytte de muligheder der ligger i 

synergien mellem de 2 dele af branchen, dette kunne være ved at udnytte de landarealer der ligger mellem 

møllerne i onshore vindmølleparkerne, til at opsætte solcelle parker, og lade energiproduktionen gå gennem 

de samme transformatorer, og på den måde reducerer udgifterne for begge parter, og på den måde kunne 

leverer endnu mere konkurrencedygtige alternativer, til elektricitet produceret af fossile brændstoffer.45 Der 

                                                           
41 IRENA 2017 s. 52-53 
42 https://cleantechnica.com/2018/03/27/vestas-to-test-solar-wind-hybrid-system-in-spain/ d. 11.04.2018 
43 https://cleantechnica.com/2017/02/23/vestas-reclaims-worlds-top-wind-turbine-manufacturer-spot/ d. 11.04.2018 
 
44 Vestas Årsrapport 2017 s. 22 
45 https://cleantechnica.com/2018/03/27/vestas-to-test-solar-wind-hybrid-system-in-spain/ d. 11.04.2018 

https://cleantechnica.com/2018/03/27/vestas-to-test-solar-wind-hybrid-system-in-spain/
https://cleantechnica.com/2017/02/23/vestas-reclaims-worlds-top-wind-turbine-manufacturer-spot/
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ligger også en mulighed for at leverer en mere stabil produktion, og på den måde kunne forsyne el-nettet 

direkte, dette kan ske via en     

På baggrund af ovenstående vil jeg vurderer at truslen fra indtrængere ligger lidt over middel, da man må 

anse de kinesiske producenter af vindmøller, for at have både evner og kapital til at være en seriøs konkurrent 

på alle markeder, de er dog mest aktiv i asien, hvor de også har store dele af deres produktion, men har stor 

interesse i at komme ind på det europæiske marked, derfor er det vigtigt at være foran på teknologi, 

nyudvikling og ikke mindst service, for at kunne holde denne trussel under kontrol. 

Rivalisering 

Der er øget prispres, i branchen, dette skabes af en forøgede konkurrence, om energimarkedet, som er 

voksende i takt med at vedvarende energi, vinder stadig mere frem. Dermed forsøger alle leverandører i 

disse år af vinde markedsandele, of dermed stå stærkere på det nye ekspanderende marked for alternativ 

energi, dette ses på markant faldende priser på solenergi, og en stor prisbevidsthed inden for vindenergi. 

Delkonklusion på five forces 

Der er stor konkurrence i branchen, dette kan i nogen grad henføres til at der er en del store 

producenter, som alle kæmper om at få de markedsandele der er, og samtidig gøre det til en pris så 

man kan være konkurrencedygtig overfor fossile brændstoffer, inden for en kort periode på ned til 

3 til 5 år.  

Der er også de seneste år kommet øget konkurrence fra de kinesiske vindmølleproducenter, der vil 

forsøge at komme ind på Europæiske marked. Denne konkurrence kan også gøre det svært for nye 

indtrængere at komme ind i branchen, for det første er det meget kapitalkrævende at starte en produktion 

af vindmøller op, det kræver både store fabriksfaciliteter og tilgang at den nødvendige viden på området, for 

at kunne komme med et produkt der er konkurrencedygtigt, på et i forvejen meget presset marked. Den 

mulighed der ligger for indtrængere i branchen er at store industrikoncerner med kapital og 

produktionskapacitet vil forsøge at komme ind, via deres i forvejen eksisterende produktions muligheder.   

Det er vigtigt at være opmærksom på truslen fra solenergi, og den fremdrift der er i denne del af branchen 

for vedvarende energi, det virker som en fornuftig beslutning af Vestas, at forsøge med en strategi der gør at 

man får et tættere samarbejde med solenergiproducenterne, og på denne måde udnytter hinandens viden 

og udstyr. Det skal tages med i betragtningen omkring solenergi, at det i forhold til vindenergien, er en 

forholdsvis ny del af branchen, der fortsat kan forventes i de kommende år at kunne leverer, mere effektive 
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solpaneler, der sandsynligvis bliver lettere at opsætte og vedligeholde, samt billigere at producerer. Dermed 

ser jeg nok det som den største trussel, hvad angår substituerende produkter.  

I forhold til Vestas og deres leverandører kan det tætte samarbejd være en stor fordel, hvis man sørger for 

at der løbende sker evalueringer som på nuværende tidpunkt, og man ser sine underleverandører grundige 

an bl.a. i forhold til deres produktionsmetoder, arbejdsvilkår og deres aftryk på miljøet, dermed kan denne 

fremgangsmåde med at lade langt større dele af produktionen af standarddele foregå hos underleverandører 

være god og værdiskabende for begge parter.  

Det er vigtigt man fortsat står stærkt overfor kundegruppen, der for langt hovedparten udgøres af store 

energiselskaber, men med den rigtigt teknologi og en konstant udvikling står store koncerner som Vestas 

også stærkt, kan være en ligeværdig parter i forhold til deres store kunder.  

Jeg mener at Vestas ved at forfølge en differentiering strategi, med fokus på hele tiden af være fremme med 

det nyste teknologi, vil kunne vinde på de faktorer der trækker mod øget konkurrence og prispres, da 

udviklingen i sig selv er med til at skabe en lavere produktionsomkostning, som vil gøre Vestas 

konkurrencedygtige, ikke alene på et teknologisk stærkt produkt, men også på en konkurrencedygtig pris. 

 

Intern analyse 

Værdikæde (ressourcer og kompetencer) 

Til beskrivelse af de interne aktiviteter i Vestas, har jeg valg at gøre brug af Porters værdikæde, modellen 

skaber at godt overblik over de interne operationer, og kan dermed være med til  at danne et overblik over 

om denne organisering kan give Vestas nogen fordele i forhold til deres konkurrenter, den kan samtidig være 

et værktøj til at finde områder hvor det vil være hensigtsmæssigt at lave justeringer, denne eventuelle 

justering kommer jeg nærmere ind på i afsnitte om udvikling af konkurrencestrategi.   
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Kilde: http://betabox.dk/2016/08/04/porters-vaerdikaede/ 

Primære aktiviteter 

Jeg vil starte med en analyse af de primære aktiviteter, disse omfatter den indgående logistik, derefter 

produktionen, og til sidst den udgående logiske, efterfulgt af marketing, salg og service.  

Indgående logistik 

Da der i forhold til vindmøllebranchen oftest arbejderes med meget store projekter, er der tale om ordre 

produktion, også det man kalder et pull princip, det vil sige der produceres ikke til lager, men produktionen 

startes på baggrund af en konkret ordre, deraf pull udtrykket, som beskriver hvordan kunderne trækker deres 

ordre. For at kunne producerer på dette grudlag kræver det at man har et godt og tæt samarbejde med sine 

leverandører, for de skal være klar når ordre forligger, således der kan leveres på det tidspunkt der er aftalt 

i kontrakten. Vestas har et meget tæt samarbejde med sine leverandører, både dem der leverer råmaterialer, 

og i særdeleshed dem der er underleverandører i forhold til produktion af komponenter til 

mølleproduktionen, denne tætte kontakt opretholdes ved en løbende evaluering af den enkelt 

underleverandør, der sikre de lever op til de krav der stiles fra Vestas, og samtidig den anden vej benytter 

man sig fra Vestas side meget at den specielle ekspertise med enkelte underleverandør har. Det at lade en 

underleverandør levere og til en vis grad være med i udviklingen af stanard komponenter, gør at man vil 

kunne nøjes med et mindre antal medarbejder i selv Vestas og mindske den pengebinding der vil være i 

produktionsanlæg og råmaterialer ved at have outsourcet dele af denne produktion, samtidig gør denne 

strategi det nemmere at producerer lokalt i de områder hvor møller skal opsættes.   

Produktion 

Som det også nævnes i det ovenstående er Vestas meget aktive i deres lyst til at outsource store dele af deres 

produktion, dette giver en mere smidig og let omstillelig produktion kapacitet, samtidig er man for meget 
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fokuseret på at andelen af stanard komponenter i en vindmølle skal være så stort, at man fortsat vil kunne 

have underleverandører til at fortage denne del af produktionen, det giver nogen helt åbenlyse fordele at 

have store dele af produktionen outsourcet, men det giver også nogen begrænsninger, da det kan være mere 

ressourcekrævende at måtte udskifte en leverandør, man har et tæt samarbejde med, da man dermed skal 

ud at lægge en stor indsats i at erstatte denne leverandør.  

Det at have produktion aktiviteter fordelt på alle de store markeder, gør at man får et bedre forhold til lokale 

befolkningen, da man er med til at skabe arbejdsplader. Samtidig har man en stor fordel ved at producerer 

tæt på opstilling stedet, da transport af de store vindmøller er meget omkostningstungt.  

Man bruger mange ressourcer på at have medarbejdere der har sikkerheden i højsæde, og som samtidig er 

blevet oplært grundigt i deres opgaver, dette skaber et sikkert og dermed stabilt arbejdsmiljø, med færrest 

mulige afbrydelser, og det ses også i opgørelsen i Årsrapport for 2017, at man holder arbejdsstyrken i 

mængde nogenlunde konstant, men hvert år sikre en forøget produktion i leveret MW pr. medarbejder46, 

dette skyldes sandsynligvis også til en vis grad at møllerne er blevet større, og det dermed ikke tager 

tilsvarende længere tid at producerer en stor mølle, i forhold til hvor mange flere MW den leverer. 

Udgående logistik 

Det er en meget udgiftstung post at leverer vindmøllerne, især på offshore området der er store udgifter 

forbundet med transport og opstilling af møllerne, dette forsøger man hos Vestas til en vis grad at begrænse 

ved at producerer i de områder hvor møllerne skal opstilles. Det er dog alligevel krævende at få den 

transporteret, dette kræver igen underleverandører med den korrekte ekspertise og det korrekte udstyr til 

disse særtransporter som vindmøllekomponenterne kræver, der er i hele denne logistik store krav til 

planlægning af rute og tidspunkt for transporten, f.eks. er det i visse tidsinternvaller ikke tilladt at 

transporterer vinger på bestemte strækning, hvilket kan være med til at fordyrer transportopgaven, da den 

skal foregå på tidpunkter med lav belastning af vejnettet.  

Marketing og salg 

Man er hos Vestas meget opmærksom på at markedet er i løbende udvikling, hvor kunderne nu i højere grad 

er store virksomheder som ønsker at en større del af deres energiforsyning kommer fra vedvarende energi 

eller investorer, disse primært fra pensionssektoren, som i stadig højere grad ser vedvarende energi som en 

fremtidssikker og stabil investering. Man vil imødekomme kunderne ved at have salgs og kundekontorer 

fordelt over hele verden, således sælgere og rådgivere er forankret i den region der skal sælges i, og dermed 

forstå sprog og kultur meget mere dybdegående, end en udefrakommende ville gøre, og samtidig har man 

                                                           
46 Vestas Årsrapport 2017 s. 27 
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til hensigt at udvikle og styrke forholdet dels via den nævnte lokale tilknytning, og ved en key account 

manager struktur, som gør at kunderne har én indgang til virksomheden, og nemmere bliver fastholdt 

gennem en tættere og mere personlig kontakt. Og samtidig går meget af salget og kontakten ikke kun ud på 

at sælge egne produkter, men også at sælge serviceaftalerne og optimeringsprodukter til andre producenters 

produkter47  

Service 

Vestas meget stærkt på deres service, som dækker alt fra fleetservice i forbindelse kontrakter på levering af 

deres egne møller, hvor man med i kontrakten sælger en servicekontrakt som er obligatorisk på alle de 

produkter hvor der ydes garanti. Deres service område dækker også i høj grad service af andre producenters 

møller, hvor Vestas sammen med deres samarbejdspartnere er den leverandør i branchen der har den største 

andel af serviceaftaler målet på GW, der relaterer sig til andre producenters møller48. Desuden har Vestas 

strategiske samarbejder med andre vindmølle producenter om at stå for deres service forpligtelser, overfor 

disse producenters kunder.  

 

Kilde: https://www.vestas.com/en/services/service-partnership#!grid_0_content_4_Container 

Det er overordnet set en del af forretningen som man har en strategi for skal udvikles, således 

serviceområdet kan bliver et af de markante områder for virksomhedens indtjening. Man tilbyder sine kunder 

et firbenet serviceportefølje, hvor man som hovedaktiviteten har selve servicekontrakterne, og som en 

sideløber af denne del tilbyder Vestas reservedele og reparation, på basis af enkelt ordre. Derudover har man 

et opgraderings program, hvor man som kunde har mulighed for at få opgraderet sin møller med nyere og 

                                                           
47 Vestas Årsrapport 2017 s. 32 
48 https://www.vestas.com/en/services/service-partnership#!grid_0_content_4_Container d. 25.04.2018 
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mere effektive komponenter, end dem den er ”født” med, og sidst men absolut ikke mindst, tilbyder man 

overvågning og data leverancer for at kunne følge møllernes ydeevne, og konsulentbistand til at analyserer 

på det data output man får af denne overvågning, via denne overvågning kan det også afgøres om der er 

brug for vedligehold eller optimering af bestemt møller og deres komponenter, hvilker gør vedligeholdelsen 

effektiv både for kunden og for Vestas. 

Støttefunktioner 

Her beskrives de funktioner der ikke er direkte med til at skabe værdi, men som er med til at understøtte 

den primære værdikæde, og gøre at funktionerne i denne får de optimale betingelser.  

Virksomhedens infrastruktur 

Virksomhedens infrastruktur dækker over hvordan virksomheden er opbygget og hvordan den 

organisatoriske struktur er sammensat. Men har organiseret virksomheden i 7 søjler som omfatter 

Kommunikation, Befolknings og kulturforståelse, Service, Produktion, Finans, Energiløsninger og Salg, disse 

syv områder understøttes af den 9 personer store topledelse, disse 7 områder anses for det fundamentet for 

virksomheden om dens aktiviterer.     

 

Kilde: https://www.vestas.com/en/about/profile#!organisation-structure 

 

Man vil hos Vestas gerne lægge vægt på at være tæt på sine kunder, derfor har man også 24 landekontorer, 

dermed vil det man denne vej igennem kunne være der hvor kunderne er, og gennem denne tætte tilknytning 

også kunne have en bedre forståelsen af de kulturer og befolkninger man handler med, og den vej igennem 
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også kunne præsentere nye projekter for lokalbefolkning for opnåelse af den bedst mulige dialog og 

opbakning i denne befolkning. Ud over disse 24 landekontorer, har man regionale salgskontorer i de 5 

vigtigste markeder for Vestas, Amerika, Nord Europa, Central Europa, Asien og et specifik for det kinesiske 

marked.49  

Medarbejder ressourcer 

Hos Vestas bruger man mange ressourcer på medarbejder trivsel, både når det gælder Vestas egne 

medarbejdere, men det er også vigtigt at der er ordentlige forhold for medarbejderne hos deres 

underleverandører, der holdes konstant øje med underleverandører og deres medarbejders trivsel, via 

månedlige evalueringer. Det er vigtigt for virksomheden at have et godt og sikkert arbejdsmiljø, både da det 

modsatte ville give omverdenen en negativt syn på virksomheden, men også fordi medarbejdertrivsel skaber 

øget effektivitet, og kan være med til at mindske antallet af arbejdsulykker, som i en virksomhed som Vestas 

vil kunne få alvorlige konsekvenser, eller ligefrem dødelig udgang, da man for det første arbejder med meget 

store komponenter i produktionen, og man på markedet for vedligehold har ansvaret for medarbejdere der 

i deres arbejder færdes i meget store højder. Vestas har siden 2014 årligt nedbragt antallet af arbejdsskader, 

og er i 2017 nede på et gennemsnit 5,3 indberettede hændelser, pr. 1 million arbejdstimer, et tal der er 

forbedret fra 2016, og forventes yderligere forbedret i 201850  

Der bruges samtidig en del ressourcer på oplæring af nyansatte medarbejdere, og det er derfor naturligvis 

en klare fordel men lav personaleomsætning, både i selve produktionen, men i særdeleshed i 

udviklingsfunktionerne, da man her kan være meget sårbare ved høj personaleomsætning. For løbende at 

kunne holde fokus på medarbejdertrivsel, gennemføres der årlige medarbejder tilfredshedsundersøgelser, 

som har til formål hele tiden at holde fokus på de områder hvor der kan være bruge for forbedring, og dermed 

en målrettet indsats ud over den brede indsats man løbende leverer i forhold til at havde en stabil og loyal 

medarbejdergruppe.   

Produkt og teknologiudvikling 

Man arbejder hos Vestas hele tiden på at udvikle nye og bedre produkter, men også på at udvikle produkter 

der kan gøre de eksisterende produkter bedre, ved mere målrette og præcis overvågne af møllerne ydeevne 

og eventuelle fejl der dermed kan udbedres hurtigt, med de mindste føler for drift tiden på møllerne.  

Man kan sig at den udvikling der finder sted indenfor selve vindmølledelen af Vestas, kan opdeles i to dele, 

en der har med onshore møllerne at gøre, og en del der har med offshore at gøre, på offshore område er 

                                                           
49 https://www.vestas.com/en/about/profile#!organisation-structure d. 27.04.2018 
50 Vestas Årsrapport 2017 s. 38-39 
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man tilbage i 2014 indgået en joint venture med Mitsubishi Heavy Industries hvilket gør at Vestas i dette 

samarbejde har en samarbejdspartner at dele de forholds store udviklingsomkostninger med, som samtidig 

kan bedrage med både vinden og kapital til at komme ind på denne del af markedet. 

Onshore51 

Man har hos Vestas stort fokus på hele tiden at have en løbende udvikling i forhold til at komme et nye og 

større vindturbiner, for på den måde at kunne leverer den ønskede mængde energi til kunderne, men 

samtidig ligger en stor del af fokus i forhold til onshore i at forbedre komponenterne i de basisprodukter man 

allerede har, dette sker dels for at kunne være sikre på man kan levere et gennemtestet produkt, som man 

kan sælge på pålidelighed, men det sker også ud fra et ønske om at det på denne måde bliver nemmere at 

få produceret de kendte standardkomponenter hos underleverandører, der kan medvirke til stor fleksibilitet 

i forhold til tilpasning i forhold til efterspørgsel, og levering efter just in time princippet, der holder 

lageromkostningerne nede. Man forsøger at forbedre de kendte platforme ved forskning i bedre og mere 

effektivt vinger der skal bidrage til en mere optimal udnyttelse af de kendte størrelser turbiner, således man 

kan leverer et større og mere stabilt output, med den samme størrelse turbine. Dette tiltage kan være 

medvirkende til man kan leverer projekterne til en bedre pris, da man med en allerede udviklet platform, 

bare med bedre vinger kan leverer den ønskede mængde energi, simpelthen ved at sikre en bedre 

udnyttelsesgrad gennem mere drift tid. Der er også test i gang i Østerild plantage, hvor der ligger et vindmølle 

test område, her undersøger man muligheden for om den normale eskalering af vindmølletårnet, i forhold 

til forøgelse af højden ved montering af større vinger, på større turbiner, der forsøges med at lave 

dimensioneringen af vindmølletårnet mindre end hvad man normalt ville, for på den måde at reducerer 

forbruget af materialer, dette kan både være med at til reducerer omkostningerne ved produktionen af 

vindmølle tårnet, og medvirker til en mindre forbrug af råvarer der støtter tanken om en stadig mere 

bæredygtig miljørigtig produktion.  

Hybridanlæg52 

Vestas har i en årrække testet mulighederne i forhold til lagring af elektricitet i store batterier, således man 

vil kunne leverer en meget mere stabil produktion af elektricitet, da der i perioder med meget vind, vil kunne 

produceres til oplagring i batterierne, og der så omvendt i vindstille perioder kan forbruges fra batterier, og 

derved sikre at man uanset vindforhold er leveringsdygtige, dette er en egenskab der uden tvivl vil blive 

efterspurgt, hvis vi antager der på et tidspunkt i fremtiden kun vil blive produceret elektricitet fra alternative 

                                                           
51 Vestas Årsrapport 2017 s. 27 
52 https://www.vestas.com/en/about/hybrid#! 27.04.2018 
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energikilder. Desuden har man indgået et samarbejde med Windlab Limited som at etablerer og drive 

verdens første vind, sol og batteri projekt, som dermed kombinere de to mest fremherskende alternative 

energikilder, som er vind og sol, med lagring i store batterier. Denne type anlæg vil dog kræve nogen bestemt 

forudsætninger i omgivelserne, hvor der både skal være solrigt og blæsende, dog ikke nødvendigvis samtidig, 

eller for den sags skyld hele tiden, da der kan forbruges fra batterierne i perioder uden produktion. Dette er 

dog både et håbefuldt projekt, og samtidig fremtidssikrende projekt, da solenergi med de nuværende 

vækstrater, meget vel kan overhale vindenergi inden for en kort årrække, og med dette projekt er Vestas 

allerede ved at få lidt kendskab til mulighederne i denne del af branchen for vedvarende energi. 

Offshore 

Vestas og Mitsubishi Heavy Industries har tilbage i 2014 indgået et joint venture, og skabte dermed MHI 

Vestas Offshore Wind, denne konstellation skal sørge for at bringe de 2 virksomheder ind på offshore 

markedet og det skal ske gennem udvikling af højtydende og drift sikre turbinder53 

Det er specielt vigtigt på offshore markedet at kunne levere meget højtydende turbinder, da det er dyrt at 

fragte hver enkelt mølle ud og montagen til søs er dyr, gælder det i høj grad om at kunne reducere antallet 

af enheder, som skal kunne producerer den efterspurgte mængde elektricitet, samtidig har man den fordel 

til søs at vindstyrken er væsentligt højere end på land, derfor vil det være muligt at drive de større turbiner, 

selvom det kræver mere vindkraft. Et andet punkt for udviklingen af offshore området er at det er vigtigt at 

kunne leverer styring og overvågning, der på dette område er endnu mere vigtigt da møllerne til søs i deres 

natur er sværere tilgængelige, og derfor er fjernovervågning et vigtigt element både så man ved vedligehold 

på forhånd kan have lokaliseret eventuelle udfordringer der udbedres, og for ejerne kan få leveret data i 

forhold til ydelse.54 Derfor er områderne omkring overvågning og stor produktivitet kerneelementer i forhold 

til den teknologiske udvikling af offshore vindmøller. 

Indkøb                  

Vestas er en virksomhed der har mange underleverandører af komponenter, da man har valgt på denne 

måde at have en mere skalerbar produktionskapacitet, dette kan have mange fordel, men medfører samtidig 

at man har mindre kontrol med hvordan miljø og arbejdsvilkår er hos producenterne af disse komponenter, 

en virksomhed som Vestas der er i en branche for vedvarende energi og deraf følgende en forventning fra 

kunder og den øvrige omverden af at man producerer med så få miljøkonsekvenser som muligt, vil kunne 

rammes forholdsvis hårdt på omdømme hvis det viser sig at deres underleverandører ikke har orden på deres 

                                                           
53 http://www.mhivestasoffshore.com/innovations/ d. 27.04.2018 
54 Vestas Årsrapport 2017 s. 34 
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forhold, dette prøver man fra Vestas´ side at imødekomme ved at man i samarbejde med sine 129 primære 

leverandører laver månedlige undersøgelser med fokus på sikker og øvrige bæredygtigheds faktorer, for på 

den måde at have en så tæt opfølgning på underleverandører som muligt.55  

Ud over den mere skalerbare produktionskapacitet er der også den fordel at man ved at have 

underleverandører tilknyttet, vil kunne producerer mere lokalt i forhold til hvor vindmøllerne skal opstilles, 

og på den måde spare på transport, og i mange sammenhænge også kunne producerer til en pris der ligger 

under hvad det ville koste på egne produktionsanlæg, da disse leverandører i bruge overskudskapacitet til 

andre projekter og i samarbejde med de lokale leverandører kunne udvikle og producerer produkter lige til 

projektet, og få dem leveret just in time, og spare på lageromkostninger. 

Delkonklusion på værdikæde 

 

Hvad angår værdikæden har Vestas en styrke i deres tætte samarbejde med deres underleverandører, det 

giver både fleksibilitet i deres produktionskapacitet, og en mindre binding af midler i lager, samtidig kan de 

eksterne samarbejdspartnere bidrag med viden fra deres specifikke kompetenceområde, og med viden om 

lokale forhold i deres nærområder. Det kan dog være en udfordring at have mange underleverandører, da 

der skal holdes styr på om de opretholder en vis standard både på produktion og arbejdsmiljø. Vestas 

egenproduktion består primært af specielle komponenter, og udviklingsarbejdet som man naturligt nok vil 

have en strammere styring af, dog har man i nogen forbindelser samarbejdsaftaler med på udvikling, men 

det er primært på områder der ligger uden for kerneproduktet, det kan være udvikling af batterier. I forhold 

til leverance og opsætning af møllerne, er dette en dyr post, og her kommer fordelen med at have 

leverandører især af stor og svært håndterlige komponenter, tæt på etablering stedet, til stor hjælp da dette 

reducerer transportomkostningerne, især i forhold til havvind er det meget omkostningstungt at 

transporterer møllerne, dette forsøges reduceret ved udvikling af større turbinder, der sagtens kan drives, 

grundet de højere vindhastigheder til havs. Vestas har et vidt forgrenet net af lokale slagskontorer, hvilket 

gør man er tæt på kunderne og de kulturelle forskelle, men det kan have den sideeffekt at man er til stede 

så mange forskellige steder, at man ikke kommer til at stå stærkt nogen steder, men til gengæld står lige 

svagt alle steder. På service og eftersalgs har man et meget stort fokus, da denne forretning har det god 

grundet en meget stor markedsandel, og et fokus på udvikling af tilkøbsprodukter til styring og overvågning 

af møllerne, især i forhold til offshore er pålidelig overvågningen en vigtig del, grundet den besværligt fysiske 

tilgængelighed.  

                                                           
55 Vestas Årsrapport 2017 s. 41 
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I forhold til støttefunktioneres er det især deres udviklingsarbejde der er den vigtige faktor, da det er vigtigt 

for dem hele tiden at kunne komme med nye og forbedrede produkter, for at kunne følge med i det prispres 

der er inden for hele energibranchen i disse år, dette kan som tidligere nævnt imødegås ved laverer 

produktionsomkostninger og udvikling af større turbiner, som vi reducerer det antal møller der skal 

transportres for at opfylde den solgte mænge MW, og forsøg med anden dimensionering af selve tårnet til 

møllen, kan reducerer udgifterne til både produktion og transport. Og desuden er det et vigtigt element at 

der er stort fokus på indkøb, da man skal kunne sikre kontrakter på både råmaterialer og færdig komponenter 

til en fastlagt pris, gerne via lange kontrakter. Vi er i en periode hvor der er fremgang i verdensøkonomien, 

og dette kan nemt medfører at nogen råmaterialer vil stige i pris, da der simpelthen vil være en øget 

efterspørgsel. Dette vil naturligvis være en tilfældet for hele branchen, men ved sikring af de bedste priser 

og kontrakter, vil man kunne opnår en fordel via indkøb, det samme gælder i forhold til underleverandører, 

disse vil også opleve en højere pris på råmaterialer, som må imødegås ved stor opmærksomhed på 

indkøbsfunktionen.     

VRIO 

Jeg vil til den interne komparative analyse benytte mig af VRIO modellen, som gør det muligt at identificerer 

hvilke kompetencer og ressourcer som Vestas råder over, og den vej igennem se på deres konkurrence 

position i branchen, denne positionering er meget vigtig i denne vindmølle branchen, da det er et område 

hvor der er hård konkurrence mellem vindmølleproducenterne. 

Medarbejdere: 

V: De medarbejder ressourcer som Vestas besidder er i høj grad værdifuld for deres udvikling, og bevarelse 

af deres markedsposition. Ikke mindst er det vigtigt i forhold til at Vestas har produktion forankret i de lande 

eller områder hvor man ønsker at sælge og opstille vindmølleparker, befolkningen i disse område vil i langt 

højere grad være positivt stemt for opstillingen af vindmøller, når produktionen foregår i deres nærområde, 

hvilket medfører arbejdspladser og dermed positiv økonomiske væksten til området. 

Medarbejderne er også vigtige i forhold til viden er en stor del af hvad Vestas er, om det er viden om 

arbejdsgang og processer i forhold til at bygge og vedligeholde vindmøllerne, eller om det er viden i forhold 

til udvikling og forskning, i forhold til at gøre vindmøllerne mere effektive, er to sider af samme sag, da begge 

dele er vigtige elementer til at vedligehold et image i forhold til kvalitet og nytænkning.  

R: Man kan til en vis grad godt sige at medarbejderne i Vestas i nogen dele af virksomheden er sjælende, der 

vil især i udviklingsafdelinger være ansat medarbejdere der har en meget specifik viden, og som vil være 

vanskelige at erstatte, dermed vil de i en vis grad være sjældne. Det vil dog ikke være en betragtning der kan 
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dække over medarbejder staben bredt set, da der i produktionen i høj grad er ansat ikke fagudlærte, som 

med kurser og oplæring forholdsvist hurtigt opnår færdigheder til at bestride arbejdet med at bygge 

vindmøllernes delelementer.          

I: Medarbejder ressourcen er i høj grad nem at imiterer, i hvert fald den del af medarbejderne der arbejder i 

selv produktionen, der vil ofte være tale om ikke fagudlærte medarbejdere, der bliver oplært specifikt til den 

opgave de skal udfører i produktionen. Dette vil ikke kræve nogen betydelig indsats fra en konkurrent at 

efterligne, dermed anser jeg ikke dette punkt som opfyldt. 

O: I forhold til hvor integreret en del af organisationen medarbejder er, vil denne del helt klar være opfyldt. 

Der gøres meget hos Vestas for at opretholde et godt arbejdsmiljø, dermed vil jeg anse dette fokus på 

medarbejder trivsel, som at medarbejder ressourcen er vigtigt del når man ser på organisationen som helhed, 

det samme gælder for arbejdsmiljø hos underleverandører, hvor Vestas løbende har undersøgelser af om 

der holdes en god standard, dette lige så meget for medarbejdernes skyld, dom for at det er vigtigt for Vestas 

ud mod markedet at vise der er styr på forholdene hos dem selv, og de underleverandører de har et 

samarbejde med.  

Onshore vindmøller56 

V: Man har hos Vestas en meget stor viden om onshore vindenergi, og er den vindmølleproducent med den 

største markedsandel på globalt plan, og især i Europa er man meget stærke på dette område, dermed er 

det denne del af produktporteføljen og denne del af virksomheden der sikre bidrager mest til den 

grundlæggende forretning. Det at man har en meget stor viden og konstant udvikling på onshore 

produkterne, gør at denne videns og produktionsressource er meget værdifuld for Vestas.  

R: Vestas har en sjælden ressource på deres onshore område, da man har en meget lang erfaring inden for 

dette område, denne erfaring er sjælden i branchen. Man sørger samtidig hele tiden for at være fremme med 

de nyeste løsning, både når det angår design af vinger og turbinerne, der generer elektriciteten, men også 

på det område der handler om styring og overvågning af møllen og deres ydeevne. Især på det området 

omkring styringen er man langt fremme, og dermed gør det ressourcen på onshore området endnu mere 

sjælden. 

I: Der er selvfølgelig på markedet også mange andre vindmølleproducenter der leverer onshore vindmøller, 

og dermed er selv produktet imiter bart, selvfølgelig er der nogen patentrettigheder der gør man ikke kan 

lave en kopi af en turbine, eller et bestemt vingedesign, men selve produktet en onshore vindmølle vil kunne 

                                                           
56 Vestas Årsrapport 2017 s. 20-28 
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imiteres. Det jeg ser på her, er selv den ressource som Vestas er i besiddelse af, i form af den måde man 

producerer og udvikler, og denne ressource har et fundament der bygger på mange års erfaring og udvikling, 

som gøre at man ikke vil kunne imiterer den uden videre, det vil for det første kræve meget store 

investeringer, og samtidig er det så godt som umuligt at imiterer viden og erfaring, da man kun i et vist 

omfang vil kunne købe sig til dette, og dermed opnå effekten ved en kortsigtet indsats. 

O: Som jeg nævner indledningsvist er onshore fabrikationen og udviklingen an af grundpillerne for Vestas, og 

dermed også naturligt velintegreret i organisationen, som en del der er stort fokus på. Især når det gælder 

udvikling og muligheden for sammenkædning i hybridanlæg med solenergi er der i organisationen, et meget 

stort fokus på at dette kan blive et stort og bærdygtigt forretningsområde på længere sigt, som kan tilføje 

værdi til onshore forretningen.  

Offshore joint venture MHI Vestas offshore  

V: Jeg ser samarbejdet på offshore området med Mitsubishi heavy Industries, som blev startet op i foråret 

2014 som en klar værdifuld ressource for Vestas, denne joint venture gør at de 2 virksomheder er fælles om 

at dele de store udviklingsomkostninger der på denne del af markedet. Og det giver dermed MHI Vestas 

offshore, bedre muligheder for at udvikle produkter der er mere effektive end dem, konkurrenterne kan 

tilbyde investorerne, lige præcis det at kunne leverer turbiner der er effektive på offshore området er meget 

vigtigt, da det vil kunne minimerer de logistiske udgifter, da der skal opsættes færre møller for at producerer 

den samme mænge energi, og da det på offshore området i høj grad er etableringsomkostningerne der er 

med til at hæve udgifterne,57 er det meget værdifuldt at kunne hæve ydeevnen på hver enkelt turbine, og 

denne mulighed opstår ved denne joint venture mellem Mitsubishi heavy Industries og Vestas. 

R: Man har hos Vestas en sjælden ressource når det kommer til udvikling af turbiner til deres offshore møller, 

man har i 2017 udviklet markeds bedst ydende serieproducerede vind turbine, med en 9,5 MW turbinde på 

basis af den allerede eksisterende 8 MW, dermed vil man kunne øge produktionen med 1,5 MW. Da man 

dermed er foran alle andre på offshore markedet med den til dato største serieproducerede turbine, og 

dermed kan levere den mest omkostningseffektive etablering, må dette siges at være en sjælden ressource 

i forhold til de andre spillere på dette marked. 

I: Det vil være svært og omkostningstungt at imiterer denne ressource, for det første vil det kræve at man 

finder den rigtige samarbejdspartner, og ydermere vil man efterfølgende skulle satse meget massivt på 

udviklingen, for at man inden for kort tid vil kunne overhale den udvikling der finder sted i dette joint venture, 

dermed er den begrænsede imiterbarhed med til at gøre ressourcen stærk, i et marked hvor udvikling og 
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etableringsomkostninger har en meget stor betydning, for om man kan klare sig på markedet, da dette hele 

tiden udvikler sig, med stadig stigende krav til faldende priser.58 Jeg vælger at sætte denne ressource som 

ikke imiterbar, ud fra den vil være svært imiterbar.  

O: Da denne joint venture mellem MHI og Vestas har kørt siden 2014, er denne ressource en integreret del 

af organisationen, og dermed et fokusområde, som er en nødvendighed for i fremtiden at kunne komme til 

at vinde markedsandele, og tjene penge på denne del af markedet, man forventer at resultatet på denne del 

af forretningen når break-even på resultatet før skat i 2019.59 

 

Vedligeholdelse 

V: Vestas satser meget på at have og udvikle deres forretningsdel inden for vedligeholdelse både af deres 

egene vindmøller, hvor serviceaftaler sælges sammen med kontrakterne på vindmølleprojekterne, men også 

på at sælge service på andre møller end deres egne, eller at sælge denne service separat på egne møller. Især 

den del af vedligeholdelsen der købes til vindmøller af andre fabrikater kan både her og nu være den 

værdifuld ressource, da det giver en god omsætning, samtidig har man mulighed for at gøre sin virksomhed 

kendt som pålidelig og servicemindet, og på den måde gennem disse eksterne serviceaftaler have mulighed 

for salg ved fornyelse, udvidelser eller etablering af helt nye vindmølleparker. 

R: Det at kunne servicerer et bredt udvalg af vindmøller er en forholdsvis sjælden ressource, dog må det 

anses for at være en sjælden ressource at Vestas med sin markedslederposition, har adgang til en meget stor 

kundeportefølje i forhold til at medsælge vedligeholdelse til egne vindmølleprojekter.  

I: Ressourcen er til en vis grad imiterbar, men dog vil det være nødvendigt at man satser meget på denne del 

af branchen og samtidig har adgang til meget store egne markedsandele, for man skal kunne imiterer 

ressource. Det er samtidig Vestas fordel i forhold til service, at man har et godt og stabilt rygte i branchen, 

der udstråler en solid viden, med tilbud om nogen produkter til opgradering af ældre turbiner, med nye 

teknologi der kan forbedre effekten af produktionen. 

O: Hele forretningsdelen omkring vedligehold, er noget der satses på at udvide og udvikle hos Vestas dermed 

må man sige at det i høj grad er en integreret del af organisationen. Det er den stor del af det Vestas er, at 

der følger en høj grad af viden, service og rådgivning med.  

                                                           
58 Vestas Årsrapport 2017 s. 34-35 
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Samtidig satser Vestas på hele tiden at kunne forbedre og udvikle nye løsninger til styringen af vindenergien 

via møllernes produktion og til den overvågning der gør at kunderne kan følge deres investerings produktion, 

og man kan videreudvikle møllerne via disse data.     

Spredt produktionskapacitet 

V: Det er en værdifuld ressource for Vestas at de har spredt deres produktion ud til nærområderne, dette 

giver hele organisationen en tættere forankring i nærmiljøet, og dermed bliver velviljen også større overfor 

vindmølle projekter der giver arbejde og forøget velstand til området til området hvor projekterne skal 

opbygges. Det gør samtidig at Vestas opnår nogen fordele i forhold til logistik, både når det gælder indkøb 

og levering af vindmøllerne, da man på det lokale råvarer marked kan skaffe materialer, og dermed være 

med til at påvirke de leverandører, til at indgå i et samarbejde omkring en bæredygtig udvinding, og 

produktion af disse råvarer. Samtidig kan det være en stor fordel ikke at skulle fragte de store vindmøller og 

generatorer over længere afstande end højest nødvendigt, da denne transport vil være med til både at 

fordyrer projektet, og generere en uønsket mængde drivhusgasser til drift af transportmidlerne.   

R: Der vil til en vis grad være tale om en sjælden ressource, da dette vidt forgrene netværk af egen produktion 

og samarbejdspartenere, kræver en stor indsats at opbygge, og det vil derfor være en sjælden ressource som 

ikke bare kan findes eller opbygges over en kort periode. Det kræver en lang proces med både udvælgelse af 

de rigtige samarbejdspartnere og lokationer for produktionen, og samtidig kræves en nøje vurdering af hvilke 

komponenter der kan produceres af underleverandører, altså det som Vestas omtaler som 

standardkomponenter, hvor mere specielle komponenter produceres på Vestas egne produktionsfaciliteter.  

I: Det er en meget stor opgave om investering at skabe et så vidt forgrenet produktionsapparat som Vestas 

har, dermed mener jeg heller ikke at denne ressource er umiddelbar nem at efterligne, og anser den derfor 

ikke i denne sammenhæng som imiter bar.  

O: Hele organiseringen af den spredte produktionskapacitet, er en meget integreret del af hvad Vestas er, og 

man har lavet programmer for løbende vurdering af samarbejdsparterer, så man hele tiden kan vurderer om 

de lever op til de standarter som Vestas har i forhold til arbejdsvilkår, og hele den afsmitning som 

produktionen har på miljøet, det er ikke meget værd at leverer vedvarende bæredygtig energi og ren 

produktion på egne faciliteter, hvis underleverandører og samarbejdspartenere ikke har fokus på en 

miljørigtigt produktion.           

Brand i branchen 
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V: Vestas har været i vindmøllebranchen i mange år, og er i hele verden kendt for deres nyudvikling, og deres 

fokus ikke kunne på at leverer miljørigtig energi, men også at have et stort fokus på dette i deres produktion, 

denne helhed giver dem et troværdigt image i forhold til deres kunder. Samtidig giver det værdi at man ved 

det er kvalitetsprodukter der produceres, og det altid er den nyeste gennemtestede teknologi der indgår i 

møllerne.  

R: Vestas var en af pionererne inden for vindmøller, deres brand er derfor sjældent, da der ikke er ret mange 

af producenterne i denne branche der har været der så længe som Vestas, bare det at kunne klare sig i en 

branche der altid har været meget udviklingsorienteret og nyskabende, og de seneste mange år med et stort 

fokus, hvoraf der følger en stor konkurrence, efter det der blevet klart at vindmøller bliver en af de store 

spiller inden for vedvarende energiproduktion i de kommende år, beviser at man har nogen specielle og 

sjældne evner som virksomhed. 

I: Det er ikke nemt at kopierer så mange års erfaring, og den anseelse der følger med, dermed vil jeg anse 

denne ressource for ikke efterligning, da brand og image ikke er noget man skaber i denne branche på få år. 

Desuden er Vestas kendt for deres enkelt funktionelle design, med en løbende nyudvikling for at øge 

effektivitet af møllernes produktion, man er samtidig lydhør over for sine kunder, hvor man ved løbende 

kundetilfredshedsundersøgelser, tager deres tilbagemeldinger med ind i det løbende udviklingsarbejde, 

dette set up omkring kunderelationer, kræver ressourcer og er med til at gøre at deres produkter og udvikling 

hele tiden modsvarer de behov som kunder efterspørger. 

O: Jeg mener vil sikkert at virksomheden gør aktivt brug at det brand de har i branchen, og det dermed er en 

benyttet og integreret ressource, når der skal markedsudvikle, og de skal indgå i samarbejder, da dette både 

fører fordele og forventninger med sig. På denne måse er det umiddelbart nemmere at indgå samarbejder 

også med underleverandører, og partnere da Vestas navnet til at starte med udviser seriøsitet og stabilitet.  

Delkonklusion på VRIO 

  V R I O 

Medarbejdere x     x 

Onshore vindmøller x x x x 

Offshore joint venture MHI Vestas offshore  x x x x 

Vedligeholdelse x x x x 

Spredt produktionskapacitet x x x x 

Brand i branchen x x x x 

 



Jim Skovdal Jensen Hovedopgave HD-R 2. del   
 Konkurrence og vækststrategi for Vestas d. 8. maj 2018 

Side 42 af 71 
 

Jeg har udvalgt de 6 ressourcer jeg mener er de mest betydningsfulde for Vestas, især er deres Onshore 

produktion, vedligeholdelse og brand noget af der er vigtigt for at deres forretning, onshore og brand hænger 

i nogen grad sammen, da disse ressourcer som jeg ser det er med til at skabe hinanden, da man har en meget 

lang erfaring med at producerer onshore vindmøller, er det denne produktion der har skabt Vestas deres 

føre position på markedet, og det at de har en stor erfaring på dette område er det der har givet dem deres 

brand, deres stærkt position i forhold til disse 2 ressourcer, gør at de også kan skabe en god forretning i 

forhold til salg af service ydelser, da de for det første med deres store markedsandel, har en meget stor del 

af egne møller de kan servicerer, og dette geografisk udbredte net af service, sikre dem i høj grad også 

servicekontrakter på møller de ikke selv har produceret, da de kan tilbyde et godt produkt, og en hurtig 

udbedring af eventuelle driftsproblemer. Det er også deres brand og store erfaring, der samme med fokus 

på at skabe større og mere omkostningseffektive turbiner, via deres joint venture med Mitsubishi Heavy 

Industries, skal være med til at sikre deres forholdsvis nye øgede fokus på offshore får succes via øgede 

markedsandele på et offshore marked der er i vækst i disse år.  

Nøgletals analyser 

Jeg vil i dette afsnit lave en analyse af de mest overordnede nøgletal med baggrund i Vestas Årsrapporter fra 

årene 2013 – 2017, for at vurderer Vestas´ rentabilitet, vil jeg kommenterer på de tre centrale nøgletal i 

denne sammenhæng, EBIT-margin, Aktivernes omsætningshastighed og Afkastningsgrad. Desuden vil jeg se 

på egenkapitalens forrentning, og dennes forhold til afkastningsgrad, og til sidst vil jeg inddrage 

Soliditetsgraden, da jeg mener at dette nøgletal må være vigtigt i forhold til det meget konkurrence prægede 

marked Vestas operere på, det er samtidig et marked der kan ændre sig hurtigt, og er afhængig af mange 

omverdens faktorer, der kan påfører Vestas tab, som det er vigtigt at kunne vurderer hvor modstandsdygtige 

de er overfor. Desuden vil jeg også vurderer deres ordrebeholdning.    

Da man i en virksomhed som Vestas har et meget stærkt fokus på miljø og ikke mindst medarbejdertrivsel, 

vil jeg også se nærmere på udviklingen i de nøgletal der beskriver udviklingen på dette område, jeg har valgt 

at se på arbejdsulykker, ressource forbrug i produktionen, affald og CO² udledning ved produktionen.    

Selvom mit primære fokusområde er det nordeuropæiske marked, er denne analyse del lavet på baggrund 

af til der dækker hele det geografiske marked Vestas har der forretningsområde på, de er umiddelbart ikke 

muligt at opsplitte regnskabs- og nøgletal på geografiske områder, da der ikke er fortaget denne opsplitning 

i det årsregnskab der er tilgængeligt for eksterne aktører som mig. 
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Økonomiske nøgletal 

Soliditetsgrad 

Med soliditetsgraden er det muligt at se hvor solid virksomheden er over for tab, da den er baseret på 

forholdet mellem egenkapitalen og hele aktivsiden, dermed vil en lav soliditetsgrad, svare til at kun en lille 

andel af aktiverne er finansieret via egenkapitalen. Dermed vil egenkapitalen hurtigt blive brugt op ved 

perioder med tab. En lav soliditetsgrad, vil betyde at det kan være svært at få lån, og de lån man vil kunne 

opnå vil være til en højere rente, da der vil være større risiko for at lånet, da dette i højere grad vil være 

nødvendigt for den daglige drift, og ikke kun i forhold til investeringer eller periodeudsving.  

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / aktiver 

Egenkapitalens forrentning 

På baggrund af dette nøgletal er det muligt at beskrive hvordan afkastet er af den kaptital som ejerne af 

virksomheden har investeret, har udviklet sig gennem perioden, og på denne måde at kunne vurderer om 

denne investering er interessant for investorer, i forhold til at investerer i noget uden risiko eller med mindre 

risiko.  

Egenkapitalens forrentning = Resultat efter finansielle poster / egenkapitalen x 100 

EBIT-margin (Overskudsgrad) 

EBIT-margin er interessant i forhold til at dette nøgletal giver mulighed for at sammenligne forholdet mellem 

omsætning og resultatet af den primære drift altså EBIT, og dermed kunne lave en sammenlignelig årrække 

som der kan analyseres på. Desuden indgår det som et af de 3 primære nøgletal når vi taler rentabilitet 

EBIT-margin = Resultat før renter / omsætning x 100 

Aktivernes omsætningshastighed 

Sammen med EBIT-margin udgør aktivernes omsætningshastighed toppen af Du-Pont pyramiden, og er 

ganget med EBIT-margin lig med Afkastningsgraden som er i toppen af pyramiden, og det centrale 

rentabilitets nøgletal. Aktivernes omsætningshastighed, forholdet mellem de midler der er bundet i 

virksomhedens aktiver og den omsætning der skabes med dem, det beskriver dermed evnen hos 

virksomheden til at skabe omsætning ud af de aktiver man har til sin rådighed. 

Aktivernes omsætningshastighed = nettoomsætningen / gennemsnitlige aktiver. 

Afkastningsgrad 
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Hvor egenkapitalens forrentning som betegnelsen også antyder, kun tager udgangspunkt i den del af 

balancen der vedr. egenkapitalen, tager afkastningsgraden afsæt i hele balancesummen, altså også den del 

der vedr. fremmedfinansiering, og i forhold til Du-pont pyramiden er afkastningsgrad det central nøgletal når 

man skal vurderer en virksomheds rentabilitet.  

Man vil ved at se på egenkapitalens forrentning og afkastningsgraden sat op mod hinanden, også kunne 

konkluderer på om Vestas tjener penge på deres fremmedfinansiering, altså hvis egenkapitalens forrentning 

er større end afkastningsgraden, tjener Vestas penge på den del af passiverne der vedr. fremmedfinansiering, 

og omvendt hvis forholdet er modsat. 

Afkastningsgrad = resultat før renter x 100 / balancesum 

Nøgletal til vurdering af rentabilitet: Afkastningsgrad = Overskudsgrad x Aktivernes omsætningshastighed 

Nøgletals tabel – Vestas 2013 - 2017    

Procent 2017 2016 2015 2014 2013 

            

Soliditetsgrad 28,6 32,1 33,8 34 27 

            

Forrentning af egenkapital 28,1 32,6 26,2 20,1 -5,2 

      

Procent 2017 2016 2015 2014 2013 

EBIT-margin (Overskudsgrad) 12,4 13,9 10,8 8,8 1,7 

      

mio EUR 2017 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsætning 9.953 10.237 8.423 6.910 6.084 

Gennemsnitlige aktiver  10.401 9.259 7.792 6.319 6.306 

Aktivernes omsætningshas. 0,96 1,11 1,08 1,09 0,96 

      
mio EUR 2017 2016 2015 2014 2013 

Gennemsnitlig balancesum 10.401 9.259 7.792 6.319 6.306 

EBIT-efter særlige poster 1.230 1.421 906 607 102 

Afkastningsgrad i % 11,8 15,3 11,6 9,6 1,6 

Kilde: Vestas Hoved og nøgletal 201760 og egne beregninger 

                                                           
60 Vestas Årsrapport 2017 s. 8 
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Bemærkninger til Soliditetsgrad 

Soliditetsgraden hos Vestas har gennem alle de beregnede år ligget på et acceptabelt niveau, uden at være 

specielt god, man regner som udgangspunkt en soliditetsgrad på omkring  30 – 40 % således 1/3 af aktiverne 

er finansieret via egenkapitalen, denne soliditetsgrad opnår Vestas i de fleste af de 5 år der indgår i skemaet, 

dog er der et fald på 3,5 %p i forhold til 2016, og en soliditetsgrad på 28,6 % ligger betydeligt under det mål 

Vestas havde sat sig på mellem 30 og 35 % for 2017, dette skyldes en højere balancesum, og et fald i 

egenkapitalen, Vestas begrunder faldet med den høje balancesum, samt udbetaling af udbytter og tilbagekøb 

af aktier der er fortaget i løbet af 201761  

Bemærkninger til Forrentning af egenkapitalen  

Der er over den oplistede årrække en klar fremgang i den forrentning der opnås af egenkapitalen, dog der 

ses der for første gang i de 5 år et fald fra 2016 til 2017 dette skyldes det forringede nettoresultat, men 

nedgangen bliver dog mindsket af et fald i egenkapitalen, det formindskede nettoresultat skyldes 

grundlæggende et mindre bruttoresultat, som Vestas selv angiver skyldes den stadig stigende konkurrence 

på markedet, og deraf følgende mindre avancen, dog er servicedelen en indtægtskilde der er med til at holde 

bruttoresultatet oppe.62 

Bemærkninger til EBIT-margin 

Vestas har gennem alle år i ovenstående skema haft en årlig fremgang i EBIT-margin i perioden fra 2013 til 

2017, især årene fra 2013 til 2014, 2014 var turnaround året for Vestas, hvor man forøger fokus på kunderne 

og forbedret indtjening, for gennem disse tiltag at reducerer behovet for investeringer der er nødvendige for 

fremtidig vækst. Det er en strategi implementering der har været påbegyndt siden 2012, men i 2014 slå den 

for alvor igennem med meget stor stigning på EBIT-margin til følge. Denne positive udvikling har fortsat 

gennem de følgende år. I 2017 ses der dog en nedgang på 1,5 %p i forhold til 2016, denne nedgang var 

forventet fra seneste nedjustering af forventede resultat fra november 2017. Nedgangen skyldes ifølge 

Vestas, at der er et øget pres på prisen, og en forøget konkurrence på markedet, hvilket at EBIT-margin bliver 

presset ned fra 13,9 % i 2016 til 12,4 % i 2017.63 Vestas forventer i 2018 at opleve et lille fald i deres EBIT-

margin, som forventes at ende på mellem 9 – 11 % i 2018, dog med en stabil EBIT-margin på området for 

                                                           
61 Vestas Årsrapport 2017 s. 19 
62 Vestas Årsrapport 2017 s. 18 
63 Vestas Årsrapport 2017 s. 18 
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deres service forretning, og man har et langsigtet må om at holde en EBIT-margin på mindst 10 %64, det må 

antages at den faldende EBIT-margin i 2018, vil skyldes en meget konkurrencepræget marked, som i nogen 

grad også forstærkes af overgangen til auktioner i energiudbud, og dermed presser fortjenesterne ned.   

Bemærkninger til Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed viser at der efter en årrække med stigninger, eller fastholdelse sker et fald 

fra 2016 til 2017, dette betyder at man i 2017 ikke har været lige at gode til at skabe omsætning ud af de 

aktiver man har til sin rådighed, og kan være et symptom på at man har en meget stor organisation, hvor det 

kan være svært at lave hurtigt tilpasninger i mængden af aktiver i forhold til der sker et fald i omsætningen, 

dette sker trods at Vestas tilstræber at have en organisation der har en høj grad at tilpasningsmuligheder, 

men en produktionsvirksomhed i denne størrelse, vil aldrig 100 % kunne regulerer sine aktiver i takt med 

omsætningsudviklingen, der vil altid være en afviklings periode, og desuden kan fremtidsudsigterne gøre at 

man slet ikke har interesse i at komme af med aktiverne, da disse skal bruges i fremtidig produktion, som i 

Vestas tilfælde hvor store dele af kontraktsummerne først frigives når projektet er afleveret og sat i drift, kan 

omsætningen komme efter opretholdelsen af produktionskapaciteten.  

Bemærkninger til afkastningsgraden 

Vi ser en markant stigning i afkastningsgrad i 2016, men i 2017 falder afkastningsgraden med 3,5 %p svarende 

til niveauet i 2015, dette skyledes den forhøjede balancesum, som i høj grad skyldes en forøget værdi af 

varelageret, primært på færdigvarer65, dette sammenholdt med den tidligere formindskede avance, gøre at 

afkastningsgraden er faldet i 2017, samtidig er Vestas meget følsom overfor hvornår projekterne skal 

afleveres, og med en stor varebeholdning som ikke er leveret endnu, vil værdien af varelagret stige mærkbart. 

Ordreudvikling 

 

Kilde: Vestas Årsrapport 2017 s. 8 – og egne udregninger 

                                                           
64 Vestas Årsrapport 2017 s. 16 
65 Vestas Årsrapport 2017 s. 78 

2017 2016 2015 2014 2013

Ordretilgang (mia. EUR) 8,9 9,5 8,2 5,8 5,8

Ordretilgang (MW) 11.176     10.494     8.943     6.544      5.964     

Ordretilgang (pris pr. MW) 796.349    905.279    916.918  886.308   972.502  

Produceret og afsendt (MW) 11.237     9.957       7.948     6.125      4.513     

Produceret og afsendt (stk.) 4.241       4.264       3.330     2.527      2.025     

Produceret og afsendt (gns. MW pr. stk) 2,65        2,34        2,39       2,42        2,23       

Leveret (MW) 8.779       9.654       7.486     6.252      4.862     
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Ordretilgang 

Mængden af ordre der er indgået hvad angår MW har været stødt stigende gennem alle 5 år, der er dog en 

anden udvikling når man ser på hvad der kommer ind i ordre når man ser på beløbet der bliver betalt pr. 

MW, hvor man i 2017 lå på en MW pris der næstende nåede én million EUR, og prisen ligger stabilt på omkring 

900.000 EUR pr. MW over årene 2014, 2015 og 2016, men i 2017 ser man et markant fald der i høj grad må 

skyldes den øgede konkurrence som Vestas selv nævner i deres årsrapport, og det faktum at man på flere 

markeder går mod at energiproduktionen skal kunne handles via auktioner, og dermed på markedsvilkår 

uden overpriser betalt af støtteordninger. Dette vil naturligt være med til at trække prisen ned på møllerne, 

og dermed udhule den avance som man i branchen har kunnet opnå tidligere.  

Dog ser det ud til for Vestas at den forøgede ordretilgang er med til at holde det samlede beløb i mia. EUR 

oppe, dermed må fokus være på stadig mere effektiv produktion og mere effektive møller, således man kan 

holde omkostningerne nede, og dermed fortsat opnå en bæredygtig avance på salget. 

Produceret og afsendt 

I forhold til hvad der er afsendt, har der gennem alle årene været en støt stigning i forholdet til antallet af 

MW, dog viser rækken med antal stk. at der faktisk er afsendt færre enheder i 2017 end i 2016, derfor har 

jeg lavet en beregning der viser, at den gennemsnitlige antal MW pr. stk. i en periode har ligget forholdsvist 

stabile, men er steget ret markant i 2017, hvilket kunne tyde på at man er begyndt at leverer færre enheder, 

men med en større mænge MW, dette kan dels skyldes en vækst i offshore forretningen hvor størrelsen på 

møllerne er større, og dermed bliver der afsendt flere MW ved hver leverance, og dels at der bliver afsendt 

flere af de større onshore møller, da transportomkostningerne er ret høje pr. stk. vil denne nedgang i antallet 

af møller, med flere MW være med at til styrke muligheden for en holdbar avance.  

Arbejdsmiljø 

Hos Vestas opgør man arbejdsskader som anmeldte skader pr. én mio. arbejdstimer, på dette parameter har 

man formået at halverer mængden af skader pr. én mio. arbejdstimer, i perioden fra 2014 hvor tallet var 

højest med 11,8 hændelser, til man i 2017 kommer helt nede på 5,3 hændelser. Dog er andelen af hændelser 

hvor skaden har været alvorlig, så der har været tale om tab af tid, være stigende efter at have været helt i 

bund med 1,5 pr. mio. arbejdstimer i 2015, til i 2016 og 2017, henholdsvis at have ligger på 1,9 og 2,0. Vestas 

skriver i deres årsrapport at man har implementeret tiltag til forebyggelse af arbejdsskader kaldet, Vestas 
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Behavioural Change (VBC), som skal skærpe opmærksomheden på at undgå farlige situationer, og lære af de 

situationer der opstår, dette er sideløbende med andre tiltag der skal sætte fokus på et sikkert arbejdsmiljø.66 

Miljø 

Vestas har en klar målsætning og interesse i at deres produktion foregår så miljørigtigt som muligt, og oplyser 

i deres årsrapport for 2017 at en vindmølle vil genererer 30 til 50 gangs så meget energi over levetiden, som 

den vil forbruge i samme periode. Vestas måler deres indvirkning på miljøet i forhold til hvor meget CO² 

miljøet bliver sparet for over en mølles levetid, i forhold til hvis samme mængde elektricitet skulle være 

produceret af fossile brændstoffer.  

Vestas lavede i 2015 et mål om at man inden år 2020 ville reducerer udledningen af CO² pr. KWh med 5 % 

fra niveauet på 6,9 gram i 2015, dette mål havde man nået i 2017, derfor har man lavet et nyt mål om en 

reduktion på 10 % fra det nye 2017 niveau, senest i 2020.    

Der bruges en del vand i produktionen, og denne mænge forsøger man hos Vestas at nedbringe, den samlede 

mængde vand der bruges har gennem de seneste år ligge på et forholdsvist stabilt niveau, men da Vestas i 

samme periode har øget produktionen, er mængden af vand der forbruges pr. MW der er produceret og 

afsendt, i perioden fra 2014 til 2017 blevet reduceret med 32 % altså næsten en reduktion på 1/3 af det 

oprindelige forbrug. 

Det må også anses for at være vigtigt hvor den energi der bruges af Vestas til produktionen kommer fra, og 

at så stor en del som muligt af denne energi kommer fra vedvarende energikilder. Vestas har en målsætning 

om at alt deres elektricitet skal komme fra vedvarende energikilder, og dette mål er opfyldt i alle år som 

analyseperioden indeholder, altså fra 2013 – 2017, det er dog ikke alle steder hvor det er muligt at opnå 100 

% levering af elektricitet fra vedvarende energi, dette kompenserer man for ved at erstatte den elektricitet 

man forbruger fra ikke vedvarende energikilder, via produktion fra Vestas egne vindmølleanlæg, for på den 

måde at opnå en produceret mænge vedvarende elektricitet svarende til 100 % af forbruget. Hvad angår det 

samlede energiforbrug har Vestas et mål om de i år 2020 vil når op på at 60 % kommer fra vedvarende 

energikilder, i 2017 nåede man op på en andel af energi fra vedvarende energikilder på 57 %, hvilket er en 

stigning på hele 5 %p i forhold til 2016.    

Delkonklusion på nøgletal 

I forhold til de økonomiske nøgletal har der generelt været en positiv udvikling gennem den fem årige periode 

som mit talmateriale strækker sig over. Perioden starter i 2013, hvor man hos Vestas blot 4 år tidligere 

                                                           
66 Bilag 1 (Highlights for the Group) 
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grundet udfordringer i forbindelse med finanskrisen, har været i store problemer, og har måtte lukke store 

produktionsanlæg i Danmark, og fyrer næsten 1.300 medarbejdere alene i Danmark67. I 2013-2014 har Vestas 

for alvor har sat gang i implementering af en ny strategi, som går ud på at man i langt højere grad skal 

overlade produktionen af standardkomponenter til underleverandører, dette vil gøre hele produktionen 

nemmere at tilpasse og samtidig tilføre værdifuld viden fra disse nye samarbejdspartnere, der i høj grad 

agerer på geografiske områder, hvor Vestas gerne vil kunne leverer til. Denne strategi giver for alvor udbytte 

i 2014, hvor man oplever en markant vækst, både i forhold til soliditet og forrentning af egenkapital, hvor 

man især i forhold til forrentning af egenkapitalen have virkeligt dårligt år i 2013, med -5,2 %, dette ændres 

drastisk i 2014 til en forrentning af egenkapitalen på hele 20,1 %, i forhold til rentabiliteten tegner der sig det 

samme billede, hvor der er store stigninger fra 2013 til 2014, det nye niveau fra 2014 holdes i de kommende 

2 år, med årlige stigninger på langt de fleste områder. Dog sker der et fald i samtlige nøgletal der er 

kommenteret i denne analyse, i året 2017, dette skyldes i høj grad en kraftigt forøgelse i konkurrencen på 

markedet, dette skyldes blandt andet at der ses flere eksempler på et markeder der går fra at være 

understøttet af tilskudsordninger, til at der i højere grad bliver udbudt kapacitet, som energiproducenterne 

så kan byde ind på at kunne leverer billigst muligt, altså bliver anlæggende nu i langt højere grad udbudt på 

markedsvilkår, samtidig med at dette sker er en anden alternativ energikilde som solenergi, faldet drastisk i 

prisen over de seneste 10 år, hvilket gør den er en konkurrent til vindenergi, og dette sammenfald presser i 

høj grad Vestas på deres rentabilitet. Det man skal dog tages med i overvejelserne at solenergi og vindenergi, 

ofte vil have geografiske områder hvor de hver især er mest velegnet, men der er ingen tvivl om at de kræver 

en indsats i forhold til udvikling, for forsat stort fokus på omkostninger at kunne være med i denne branche, 

Vestas er udmærket klar over den forøgede konkurrence i branchen, og når man ser på Vestas egen 

forventninger til de kommende år, ligger niveauet da også meget på linje med 2017.     

 

 

 

                                                           
67 https://www.business.dk/transport/vestas-fyrer-1275-i-danmark d. 02.05.2018 

https://www.business.dk/transport/vestas-fyrer-1275-i-danmark
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SWOT   

 

S W 

Onshore                           Stor organisation 

Produktudvikling Økonomiske nøgletal 

Samarbejdspartnere   

    

    

O T 

Samarbejde mellem sol- og vindenergi  Alternativ energikilder 

Offshore Konkurrenter  

Energipolitik og energibevidsthed Store kunder 

Vedligeholdelse Brexit 

  Auktioner 

Egen udarbejdet tabel. 

 

S (Styrker) 

Onshore 

Vestas har en styrke i deres store erfaring på onshore området, og det at man konstant udvikler denne del af 

virksomheden for at opnå højere effektivitet og dermed en større mulighed for at være konkurrence dygtig 

som leverandør til de projekter hvor der i disse år begynder at komme auktioner på elektriciteten, dette 

medfører at der skal kunne leveres stabile og effektive produkter, til en konkurrencedygtig pris, noget Vestas 

ser som en udfordrende, men dog positiv udvikling på markedet. Samtidig er man kendt på denne del af 

markedet som en stabil og nytænkende leverandør, dette gør at man i mange sammenhænge vil være en 

fortrukket leverandør til nye projekter. Desuden er man på dette område også udviklingsorienteret i forhold 

til hybridløsninger, hvor vind og solenergi spiller sammen, for på denne måde at kunne leverer et stabilt 

output direkte til el-nettet, dette kan meget vel blive fremtiden inden for opsætning af produktionsanlæg til 

produktion af vedvarende energi til elektricitets forbrugerne. Denne interesse for andre vedvarende 

energikilder, ligger også fint i tråd med Vestas skriver i Årsrapporten for 2017, omkring deres strategi, at man 

har en vision om at kunne blive global leder inden for vedvarende energi, og gerne bevæge sig ind på andre 
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områder, selvom vindenergi fortsat vil være deres kerne ydelse, skal der udvikles på samspillet med andre 

typer vedvarende energi.68   

Produktudvikling 

Vestas har en organisation der er meget fokuseret på hele tiden at lave nyudvikling, det er simpelthen en 

nødvendighed for at kunne klare sig en branche hvor der er så meget konkurrence. Det har været et valg for 

Vestas at man vil forsøge at videreudvikle på de kendte platforme når de drejer sig om onshore delen af 

virksomheden, og man har samtidig indgået mange samarbejder på denne del af forretningen, der gør man 

kan have en mere lokal forankring. Desuden har man indgået i en joint venture på offshore området, i 

erkendelse af at man på dette område skal bruge mange ressourcer på at udvikle produkter der gør man kan 

være konkurrencedygtig på dette up comming marked. I det hele taget har Vestas på mange områder valgt 

at man samarbejder med andre leverandører, der enten kan tilføre viden, eller kan indgå i et samarbejde om 

udviklingen, dette ses også på hybrid markedet, hvor man kombinere vindenergi og solenergi med lagring i 

batterier, hvor man ser gode forretningsmuligheder i fremtiden. Det må anses for en styrke at man har et 

stærkt fokus på udvikling, og har evnen til at finde stærke samarbejdspartnere på de områder hvor det er 

nødvendigt. 

Samarbejdspartnere 

En af styrkerne hos Vestas er at man har valgt at have et bredt samarbejde med mange underleverandører, 

disse underleverandører kan potentielt både tilføre viden, inden for deres speciale både hvad angår 

produktion og logistik, men også på den markedsføringsmæssig side, ved at det ofte er underleverandører 

der har en lokal forankring i de markereder som man leverer til, og vil dermed kunne bidrag med viden om 

kutymer og kulturelle forskelligheder, som kan komme både Vestas og dem selv til gode ved dermed at til 

skønne mere smidig samarbejde med kunder i de forskellige geografiske områder.  

W (Svagheder) 

Stor organisation 

Man agerer i et omskifteligt marked, hvor det kan være problematisk at være en meget stor organisation der 

hurtigt skal kunne tilpasse sig nye bevægelser i markedet, man forsøger til en vis grad at imødegå dette ved 

at have mange underleverandører af standard komponenterne, dermed vil man nemmere kunne tilpasse ved 

udsving i efterspørgslen.69 Der vil også være længere vej for beslutningerne i en stor organisation, og dermed 

                                                           
68 Vestas Årsrapport 2017 s. 10  
69 Vestas Årsrapport 2017 s. 27 
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vil ændringer i strategi i forhold til tilpasning i forhold til teknologisk udvikling, og strategiske samarbejder 

have en lang før de kan føres ud i livet.   

Økonomiske nøgletal 

I forhold til Vestas nøgletal ses der et tydeligt fald i deres økonomiske nøgletal for 2017, Vestas forklarer selv 

dette fald med at man befinder sig i en branche og på et marked, hvor der er meget stor konkurrence, og 

dette gør at det er blevet besværligere at tjene penge på de projekter som der leveres, i hvert fald i lige så 

høj grad som det har været tilfældet i perioden fra 2014 til 2016. Den seneste nedjustering af det forventede 

resultat i november 2017, medført også et markant fald i aktiekursen, hvilket indikerer at investorerne har 

en mindre forventning til fremtidige afkast hos Vestas, og det er da også de fremtidsudsigter Vestas selv giver 

i deres forventninger til 2018 og de følgende år, hvilket må siges at være en svaghed for virksomheden. Da 

man samtidig har en soliditetsgrad der ligger i den lave del af hvad der kan forventes for en veletableret 

virksomhed, altså i dette tilfælde lige under de 30 %, hvilket ikke i er bekymrende i høj grad, men alligevel er 

et område man skal holde fokus på, da den skærpede konkurrence og mulige produktionstilpasninger, nemt 

vil kunne føre til tab, som vil belaste virksomhedens soliditet yderligere. 

O (Muligheder)  

I forhold til mulighederne i SWOT kigger jeg på de muligheder Vestas har i forhold til deres eksterne forhold.  

Samarbejde mellem vind og solenergi: 

Jeg vil starte med de muligheder jeg ser i forhold til samarbejder med den del af markedet for alternativ 

energi der producerer solenergi, hvis man griber muligheden for et samarbejde, vil dette være til gavn for 

begge parter, da man allerede mange steder har tilslutning til el-nettet fra vindmølleparkerne, denne 

tilslutning vil de anlæg der producerer solenergi kunne koble sig på. Samtidig vil en kombination af disse to 

energityper, sikre en mere stabil produktion, og være til fordel for begge parter, der ved fremtidigt projekter 

vil kunne opnå en billigere tilslutning til el-nette, ved at dele udgiften til denne del af projektet. Desuden vil 

man i ved at tilkoble en lagringsenhed, i form af et batteri kunne udnytte at denne kan være med til at 

stabiliserer produktionen af elektricitet, noget der i høj grad kan være relevant i områder hvor el nettet kan 

være ustabilt, med udfald til følge når der skal aftages fra centrale forsyningsanlæg, der vil i disse områder 

være en klar interesse i at have en lokal og stabil elforsyning. Der kan i denne forbindelse f.eks. være tale om 

svært tilgængelige områder, samt små øsamfund.  
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Offshore: 

Der ligger også muligheder i forhold til at satse på at komme mere ind på markedet for offshore energi, dette 

er stadig et marked med stort udviklingspotentiale, der er flere faktorer der gør at denne del af branchen er 

værd at sats på, for det første vil man kunne opnå en noget højere energiproduktion, da der på åbent hav vil 

være mere vind, og dermed en større produktion, og med ny teknologi der gør etablering længere fra kysen 

mulig, bliver denne produktion bedre og mere stabil, det man selvfølgelig i denne sammenhæng skal være 

opmærksom på er, hvornår kabelføring til land og vedligeholdelsen af denne bliver urentabel. Desuden vil 

etablering af offshore vindmøller, ofte skabe mindre modstand, da der naturligvis ikke kommer indsigelser 

fra omkringboende, og i takt med man fra vindmølleindustrien bliver bedre til at imødegå udfordringerne i 

forhold til minimal ulempen for dyrelivet, vil modstanden fra diverse interesseorganisationer formodentligt 

også være falden. 

Energipolitik og energibevidsthed: 

Der er store muligheder i forhold til at udnytte den velvilje, og det fokus der på miljørigtigt energikilder både 

politisk, denne velvilje skabes med baggrund i at der på globalt plan er et meget stort fokus på at nedbringe 

udledningen af drivhusgasser, og ikke mindst i Europa er der nogen meget ambitiøse krav blandt EU-landene, 

og at nedbringe udledningen, og dette skaber et behov for at udvinde energi, f.eks. ved brug af vindenergi.   

Også blandt de store investorer, som pensionskasser der i stadig stigende grad en tendens til de bliver mødt 

af en forventning om at de midler de investerer, bliver investeret i grøn energi. Denne stigende interesse gør 

at efterspørgslen på vindmøller bliver forøget, og i takt med at produktionen fra denne kilde bliver mere 

konkurrencedygtig, vil denne efterspørgsel kun blive større, da der dermed kan sikres stabile afkast.  

Vedligeholdelse70 

Vestas anser selv denne del af markedet for at have et højt vækstpotentiale for dem, man satser på at kunne 

leverer service både til egen Vestas møller og til møller fra andre producenter. Det er Vestas høje 

teknologiske niveau der skal sørge for at denne del af forretningen fortsat er i vækst, da man kan tilbyde 

styring og overvågning af møllerne, der sammen med et vidt forgrenet net af serviceleverandører kan sikre 

at møller ikke er funktionsdygtige i kortest mulig tid. På markedet for servicering af ikke-Vestas møller, har 

man 10 % af markedet i dag, og forventer dette vil stige i de kommende år. 

 

                                                           
70 Vestas Årsrapport 2017 s. 29-32 
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T (Trusler) 

Alternative energikilder: 

Man står over for den kendt faktor at mange af de energikilder der frembringer elektricitet ved brug af fossile 

brændstoffer, fortsat er billigere i drift i forhold til eksisterende anlæg, men der er allerede eksempler på at 

der kan etableres vindmølleparker, som ved en beregning af den samlede omkostning fra etablering den er 

udtjent kan producere elektricitet til en konkurrencedygtig pris. Dermed er der meget der taler for at denne 

trussel i fremtiden vil være en mindre faktor. Når man når til det det punkt at man som vindmølleproducent 

kan være konkurrencedygtig på markedsvilkår med produktion fra fossile brændstoffer, kommer der en nu 

trussel, og det er at der på markedet for alternativ energi er andre spillere, både i forhold til vindenergi, men 

også i høj grad også indenfor solenergi, denne del af markedet er i de seneste år stege mere en vindenergi, 

samtidig med at prisen på solenergi er faldet meget mere markant ende vindenergi71, hvilket betyder det er 

vigtigt at være opmærksom på at samarbejder med denne del af branchen, vil kunne være med til at man 

kan kontrollere denne udvikling og være en del af den, og deraf følgende markedsandele.     

Konkurrenter 

Det er vigtigt at have fokus på den trussel der ligger fra konkurrenterne i branchen for vindenergi, der er alle 

de konkurrenter der gennem mange år har været på det Europæiske marked, og der er en nogenlunde stabil 

fordeling  af markedsandele på det Europæiske marked, men da der i Europa er store udviklingsmuligheder, 

og udsigt til at markedet globalt set gennem de følgende år frem mod 2040 vil udvide sig meget, især på 

bekostning af produktion fra kul, vil der i disse år for nye spillere være store muligheder for at få 

markedsandele i det nye større marked, der ikke eksisterer i dag.72 Det er i høj grad producenterne fra Kina 

der har fået øje på de muligheder ligger på markedet, og da de allerede er stærkt forankret i asien, hvor der 

i disse år er en markant udvikling af markedet inden for alternativenergi, er de nu på udkig efter nye 

vækstmarkeder hvor de kan udvide deres forretning yderligere, og forsøger i øjeblikket at komme ind på det 

Europæiske marked, via det mellemøstlige og østeuropæiske marked, for de allerede de seneste år har landet 

en del kontrakter. Det er vigtigt at have fokus på denne potentielle trussel, da man må regne med at disse 

producenter, med et meget stort hjemmemarked, har et stabilt grundlag for at kunne sænke priserne på et 

marked de gerne vil være en del af, og på denne måde tage markedsandel fra de eksisterende producenter. 

Især i denne periode hvor der i langt højere grad, er fokus på at alternative energikilder i højere grad skal 

handels på markedsvilkår73, uden så store støtte ordninger som hidtil, vil et prisparameter vægte højt når der 

                                                           
71 https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article9068187.ece d. 02.05.2018 
72 Vestas Årsrapport 2017 s. 11 
73 Vestas Årsrapport 2017 s. 10-11 
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skal vælges leverandør af vindmølle projekterne, hvilket også er en af årsagerne til at der især på offshore 

markedet hele tiden er en interesse i at udvikle endnu større og mere effektive møller, da 

etableringsomkostninger pr. mølle her er meget store, og samme energi produktion fra færre mølle vil være 

medvirkende til konkurrencedygtige produkter, f.eks. har MHI Vestas i øjeblikket den størst offshore 

serieproducerede vindturbine på markedet, med 9,5 MW74 - men senest har GE Renewable Energy ved en 

pressemeddelelse 1. marts 2018 annonceret at man har planer om udvikling af en 12 MW offshore mølle, 

hvor de første vil være klar til levering i 2021, hvilket bare understreger hvor stor konkurrencen og 

udviklingen er i denne branche.75 

Store kunder 

Vestas står i en vis grad over for en trussel i forhold til de udfordringer man kan bliver stillet overfor ved 

forhandling af kontrakter, da kunderne oftest er meget store, har de dermed også en stor og meget 

professionel organisation bag sig, som kan stille med en meget stor forhandling styrke, denne 

forhandlingsstyrke skal Vestas kunne matche, for at kunne bringe forhandlingerne på lige vilkår, dette er i 

Vestas tilfælde måske ikke noget problem, da man har mange års erfaring og branchekendskab, men det 

kræver til stadighed at man har en del af organisationen til at forhandle kontrakter, en organisatorisk del der 

ikke ville være lige så grundlæggende, hvis man have med mange små kunder at gøre.  

Brexit 

En udefra kommende trussel kan være den britiske udtræden af EU. Vestas har især i forbindelse med deres 

offshore forretning store ordre på vindmølleparker ud for den britiske kyst, det var det marked i Nordeuropa 

hvor der blev leveret den størst mænge offshore MW fra Vestas i 2017, dette kan blive en udfordring i 

fremtiden, da det er usikkert hvad den britiske udtræden vil betyde, både i forhold til produktion i landet, 

hvor man i det sydlige England her en vingefabrik76, og i det hele taget i forhold til salg til hele det britiske 

marked. Det er udvist hvordan fremtidig handles aftaler mellem EU og briterne vil blive, det er en usikkerhed 

der går på om man vil opleve en langvarig nedgang for britisk økonomi, med den følge at investeringslysten 

vil gå ned, dette kan potentielt også ramme Vestas, især i forhold til deres satsning inde for offshore. Desuden 

kan der være tvivl om hvordan toldregler og andet bliver efter en endelig aftale mellem EU og Storbritannien 

er indgået, en sådan aftale kan ikke forventes før i starten af 2019, hvilket giver en lang periode hvor det kan 

være svært at handle, på eventuelle nye vilkår. Alene denne usikkerhed kan være en trussel, da investeringer 

                                                           
74 http://www.mhivestasoffshore.com/innovations/ d. 25.04.2018 
75 https://www.genewsroom.com/press-releases/ge-announces-haliade-x-worlds-most-powerful-offshore-wind-
turbine-284260 d. 25.04.2018 
76 Vestas Årsrapport 2017 s. 35 
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både i eksisterende og eventuelt nye produktionsfaciliteter i England, vil være forbundet med stor usikkerhed 

for Vestas, da netop denne placering kan besværliggøre, eksport her fra til det øvrige nordeuropæiske 

marked. 

Auktioner  

Den udvikling der ses på energi markedet i disse år, hvor energiprojekter i langt højere grad end bare for et 

par år siden, bliver udbudt på auktioner, hvor det er leverandøren der kan leverer den ønskede kapacitet, til 

den laveste pris der får kontrakten, kan i nogen grad være en positiv udvikling i forhold til at energimarkedet 

dermed bevæger sig i retning af at energiprojekterne faktisk bliver handlet på markedsvilkår, hvilket betyder 

at man nu som producent af vedvarende energi, ikke bare skal sørge for at være konkurrencedygtige på 

prisen overfor de andre producenter af alternativ energi, der tidligere kunne have adgang til de samme 

støtteordning, men du bliver der i højere grad et incitament til at blive endnu mere effektive, for også at 

kunne konkurrer mod de energi projekter der baserer sig på fossile brændstoffer.  

Selvom udviklingen kan betragtes som positiv, for udviklingen af både produktionsmetoder, og selve 

produktet, der det under alle omstændigheder en trussel for Vestas, da det gør at man kan se frem til lavere 

avancer, når man vil gøre sig gældende i forhold til disse auktioner, det er en udvikling man skal være meget 

bevidst om, da det vil kræve yderligere tilpasning i forhold til produktion, og et fortsat stort udviklingsarbejde 

for at man skal kunne følge med den nedadgående prisudvikling på markedet for energi, i særdeleshed inden 

for vedvarende energi, hvor konkurrenterne inden for solenergi præsterer nogen voldsomme 

prisreduktioner, i disse år. 

Kritiske succesfaktorer 

Jeg vil benytte de fokuspunkter der er fremkommet via opstillingen af SWOT analysen, da disse 

sammenkæder det jeg opfatter som de vigtigste punkter fra både den eksterns og den interne analyse. Da 

disse er nærmere beskrevet i SWOT analysen, vil dette kun blive en kort gennemgang af hvor jeg ser dem i 

samspil, og der overordnede betydning for Vestas.    

Det er vigtigt for Vestas af man udnytter sin position inden for onshore optimalt, således den erfaring og den 

store markedsandel man har, bliver til en fordel i den øgede konkurrence, således man kan være med helt 

fremme hvad angår nye teknologi, der kan være med at give værdi for kunderne, og samtidig med fokus på 

at sikre en lavere pris. Samtidig er det vigtigt man udnytter de muligheder man har i forhold til sine 

samarbejdsparterer, da disse kan være med til at øge udviklingen, og samtidig sikre lavere produktions- og 

lageromkostninger. Ud over disse stærke sider for Vestas, som jeg ser som kritiske i forhold til at de kan klare 

sig på et mere konkurrencepræget marked, er det også værd at nævne at, der ligger potentialer i flere 
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forskellige andre faktorer, dette kan være et øget fokus på hybrid teknologi, som kan sikre at man kommer 

med på et helt nyt marked, desuden har man også en muligheden indenfor offshore, som også er et marked 

i vækst, og hvor man med samarbejde med Mitsubishi Heavy Industries, har en stærk konstellation der kan 

sikre man kan komme med ind på dette marked. Til sidst ses vedligeholdelsen både af mig og af Vestas, som 

et område der kan være yderligere vækst i, da man med stor erfaring og udvikling af tillægsprodukter står 

stærk på dette område, det er samtidig et af de områder hvor man faktisk fortsat opretholder en avance der 

svare til tidligere år.   

Udvikling af konkurrencestrategi 

Konkurrence parametre 

De konkurrence parametre Vestas har mulighed for at gøre gældende, for at holde deres position på 

markedet er i høj grad deres mulighed for at levere et godt og gennemtestet produkt, som er udviklet gennem 

en langvarig tilstedeværelse i branchen. Der skal samtidig gennem udvikling og tilpasning af produkter opnås 

en mere effektiv produktion og nogen billigere produkter, dette kan være gennem større enheder, og en 

reduktion i mængden af materialer der bruges, samtidig kan mere effektive produktionsmetoder og være 

med at sikre et produkt der vil være konkurrencedygtigt på markedsvilkår. Desuden er man stærk på sin store 

markedsandel, hvilket også giver en afsmittende effekt på den service man kan leverer både i forhold til egne 

produkter, men også hvad angår service på andre fabrikater.  

I forhold til hvilket marked Vestas befinder sig på, ser jeg det som i langt overvejende grad heterogent, da 

kunder i høj grad har fokus på hvad det produkt de køber kan leverer, både i form af energi output, men i høj 

grad også i forhold til stabil drift, da der er tale om investering der skal tjene sig selv hjem over en meget lang 

periode, er det vigtigt at kunderne er sikre på de får et gennemtestet og driftssikkert produkt, og i denne 

sammenhæng er det derfor vigtigt at man har nogen præferencer overfor et bestemt produkt, gerne fra en 

kendt og pålidelig leverandør. Noget man også vil vælge sin leverandør på, er om denne har en stærk 

serviceafdeling, og deraf følgende muligheder for at kunne få hurtigt hjælp i tilfælde af driftstop, og dermed 

minimerer nedetid. Der er dermed mange parametre der gør at en kunde vil fortrække en leverandør frem 

for en anden, og dermed vil fortrække deres produkter, som i denne branche er meget synonyme med 

leverandøren, da hovedproduktet er vindmøller, eller formuleret på en anden måde, er det der sælges sikker 

energiforsyning, dermed bliver erfaring og et godt ry i branchen vigtige parametre for kunderne, der har 

meget store investeringer bundet i disse produkter.  

Vestas befinder sig samtidig på et marked hvor der er stadig større fokus på priserne, dette er båret frem af 

de nye fremherskende auktioner, og at denne handelsmetode i højere grad er blevet normen, frem for at det 
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tidligere tilbage i 2014, 2015 og 2016 i langt højere grad var et marked båret frem at tilskudsordninger, der 

sikrede en vis overpris til producenterne for elektricitet der var produceret fra vedvarende energikilder, dette 

system var et sikkerhedsnet under branchen for produktion af vind og solenergi, således de ikke skulle 

konkurrer på markedsvilkår. Da man fra politisk side have et helt klart mål om at fremme elektricitet 

produceret via vedvarende energikilder, disse støtteordninger findes stadig i en vis udstrækning. Nu efter 

dette marked i langt højere grad er givet frit, således producenterne skal byde ind på leverancen af den 

ønskede mænge elektricitet, bliver prisen som vindmølleproducenterne kan leverer en MW til, pludselig i 

meget højere grad et vigtigt parameter for kunderne end tidligere.  

Vestas har den konkurrence fordel at man allerede har erfaringer med at sammensætte hybridanlæg med 

sol, vind og batterier, og samarbejdet med de øvrige leverandører på dette område, den udfordring der ligge 

i denne nye form for energianlæg for Vestas, er at man ikke er alene om at have viden og erfaringen inden 

for dette område, de andre store producenter på det europæiske marked, som Siemens-Gemesa og GE har 

også gang i udvikling af denne nye anlægsform, som rent teoretisk ikke er ny, men det er først nu man har 

udviklet teknologi, der gør at man vil kunne udnytte potentialet i tilfredsstillende grad.   

Porters generiske strategier 

Jeg vil i dette afsnit behandle hvilke konkurrencestrategier jeg mener Vestas skal følge, i et marked der er i 

kraftig forandring, både hvad angår størrelsen på det marked som producenterne af vedvarende energikilder 

kan have et kæmpe om i de kommende år, men også hvad angår den prisnedgang der skal skabe den 

forøgede markedsstørrelse, ved at presse fossilenergi yderligere ud af markedet. Jeg vil opdele min 

fastlæggelse af konkurrencestrategier på henholdsvis vindmølle produktionen, og servicedelen. 

Vindmølleproduktionen bliver behandlet under ét, da jeg mener der ikke er nogen grundlæggende forskel på 

hvordan strategien skal være for offshore og onshore, det er de samme parametre der i større eller mindre 

grad er afgørende på for hele denne del af forretningen, jeg vil dog behandle service for sig selv, da jeg mener 

der kan være en grundlæggende afvigelse på denne del. 

Offshore og onshore vindmøller 

Vestas arbejder i øjeblikket ud fra en differentiering strategi, hvor man har mere fokus på produktet end på 

prisen, og man forsøget at opnå så høje markedsandele som muligt, for på den måde at opnå nogen 

produktionsmæssige fordele. Det har også været nemmere at opretholde en differentieringsstrategi, da der 

har været puljer og offentlige tilskud som sikrede at de vedvarende energiprodukter kunne konkurrer, med 

energiproduktion fra fossile energikilder, efter disse støtteordninger i nogen grad er udhulet, eller forsvundet 

og der i højere grad handles på rene markedsvilkår, er det blevet langt vigtigere at prisen kan følge med ned. 
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Jeg vil se en fremtidig konkurrencestrategi, hvor Vestas i højere grad forsøger at søge mod omkostningsfokus, 

men stadig med differentiering som det den primære strategi, da der i de kommende år vil kommet et stadig 

større fokus på prisen. Jeg vil stadig mene man befinder sig på et heterogent marked, men som er søgende 

over mod et omkostningsfokus, det der på Bowmans strategiske ur, ville være placeret som en 

hybridposition. Vestas må udvælge markedsområder hvor man vælger at lægge indsatsen, og samtidig være 

meget skarpe på prisen, for ikke at blive hægtet af, i forhold til solenergi. Muligvis vil man blive nød til at 

overlade visse geografiske markeder til producenterne af solenergi, da der vil være visse geografiske 

placeringer, hvor denne energikilde vil have sine klare fordele. Omvendt andre geografiske placeringer hvor 

vindenergi, vil have en større berettigelse. Derfor ser jeg en udvikling mod, i langt højere grad at have fokus 

på færre markeder, med de optimale vejr forhold for vindenergi, og samtidig områder hvor man med meget 

stor fordel kan opsætte hybridanlæg, med både sol, vind og batterilagring.  

Service 

I forhold til service produkterne som Vestas tilbyder mener jeg det forholder sig anderledes, der er fortsat 

tale om et heterogent marked, da kunderne ikke er ligeglade med hvad det er for en serviceydelse de køber, 

jeg mener derfor fortsat man på serviceområdet skal forfølge en differentierings strategi, hvor der ikke 

nødvendigvis skal være så meget fokus på prisen, som det er nødvendigt på vindmølleproduktionen. Vestas 

opretholder også i 2017 en avance i forhold til deres service del som er tilsvarende den, man har set de 

foregående år. Dermed er der en del der tyder på at det her er vigtigere for kunderne at de får et produkt 

der adskiller sig positivt fra de øvrige på markedet, frem for hvad der koster. Man vil som kunde hellere sikre 

stabil drift, med hurtig udbedring ved driftsnedbrud, og muligheden for at købe det nyeste inden for 

overvågning af drift og produktion, end man vil have et billigt standard produkt, simpelthen fordi det er en 

god forretning at have en hurtigt og effektiv opfølgning på ydelsen fra investeringen i vindmølleparterne.    

Justering af værdikæde 

Det vil være nødvendig at justere værdikæden, for at kunne tilpasse Vestas, til den forandrede 

konkurrencesituation, som man står i nu. Der vil være brug for i højere grad at kunne skære i 

produktionsomkostningerne, det kan eventuelt ske gennem yderligere outsourcing. Når man outsourcer 

større dele af produktionen, vil man kunne slippe for det omkostninger der ved at af føre et lager med 

råmaterialer, og have store produktionsfaciliteter, dermed vil der være flere ressourcer til at koncentrerer 

sig om udvikling og forskning, og produktion af de absolut mest specialiserede dele af vindmøllen.  Man vil 

også ved øget udvikling, kunne skabe prismæssige fordele, da mere effektive møller vil reducerer 

etableringsomkostningerne, hvilke ikke er ubetydelige i denne branche. 
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Man har hos Vestas i øjeblikket et meget vidt forgrenet net af salgskontorer, det kan have den fordel at man 

er meget tæt på kunderne, men kan også være en udefordring i forhold til at man kan komme til at have en 

for tynd dækning, jeg ser det som en klar mulighed at forsøge at koncentrerer indsatsen på markeder hvor 

man har fodfæste i forvejen, eller markeder hvor det vil være oplagt at vindenergi vil være den foretrukne 

energikilde frem for fossile energikilder, eller solenergi. Jeg vil anse det for fornuftigt at man justerer i den 

del af værdikæde, ved eventuelt at sammenlægge kontorer, for at sikre sig i den periode med hårdt 

konkurrence pres, for de der står solidt på det europæiske marked i overgangsfasen fra fossile brændstoffer 

til vedvarende energi, vil med meget stor sandsynlig også være dem der få størst andel i den øgede 

markedsvolumen inden for vedvarende energi. 

Diskussion af konkurrencestrategi 

Der er ikke nogen tvivl om at hvis Vestas vil bevare sin markedsandel, bliver man nød til at have langt større 

fokus på at man skal leverer en billigere vare. Vestas vil kunne leverer en billigere vare på 2 måder. Vestas 

kan begynde at sænke standarden, og dermed spare på udvikling og reducerer omkostninger, ved en stærkt 

øget grad af outsourcing, dette vil dog være en meget korsigtet løsning, da den vil føre til at konkurrenterne 

inden for meget kort vil have et stort forspring, rent teknologisk, da der i øjeblikket udvikles i et meget højt 

tempo, vil man udhule sin differentieringsstrategi, med præstige tab til følge, som med tab af markedsandele, 

vil det også skade service forretningen, som rent faktisk er den mest solide del af Vestas for øjeblikket. Den 

anden mulighed som jeg ser som væsentligt mere fremtidsorienteret, er at få fokus på om yderligere 

produktion med fordel kan outsources, dette er med den risiko at jo mere komplekse komponenter Vestas 

overlader til underleverandører, jo større er risikoen også for at produktionsfejl kan være skyld i fejl på 

kritiske komponenter, det vil derfor kræve et meget tæt samarbejde med underleverandører, med meget 

opfølgning på kvalitet. Man kan samtidig samle sine aktiviteter på de geografiske markeder, hvor man i 

forvejen har store markedsandel, dette kunne for Europas vedkommende være i Tyskland, Spanien og 

England. Dette kan dog bevirke, at man ikke får udviklet nye markeder i en periode, men det vil samtidig gøre 

at Vestas kan beskytte de markedsandele der allerede eksisterer, og i et marked der vil vokse for vedvarende 

energi, vil en vedligeholdelse af markedsandelen, være lig med en vækst.    

Udvikling af vækststrategi 

Ansoffs vækstmatrice 

Da priserne på vindenergi, og andre alternative energiformer falder, vil dette have indflydelse på hvor meget 

denne energiform der er efterspørgsel på markedet, i forhold til energi produceret af fossile brændstoffer, 
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hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil markedet for alternativ energi vokse, da det tager markedsandel 

fra den del af branchen der producerer fra fossile brændstoffer.  

Denne øgede størrelse på markedet for alternativ energi, vil medfører at der er en mulighed for at vinde nye 

markedsandele, dermed kan den skærpede konkurrence, man ser inden for alternativ energi i disse år, i 

virkeligheden være en ekstra motivation for producenterne af vedvarende energi, til endnu hurtigere at blive 

mere omkostningsbevidste og udviklingsorienterede. Hvilket vil føre til at man på et tidligere tidspunkt, end 

før antaget, vil kunne konkurrere med kul og gas, og dermed kunne vinde ind på deres markedsandele. Det 

vil dermed have den betydning, at det kan godt være Vestas på nuværende tidspunkt er presset økonomiske, 

samtidig med de er nød til at investerer i udvikling, hvilket giver nogen mindre pæne regnskabsresultater, 

men til gengæld, vil denne indsats på nuværende tidspunkt, på den lidt længere bane, være med til at købe 

branchen for alternativ energi, et langt større marked, i takt med de kan udkonkurrer kul, olie, og gas.77  

Det gælder for Vestas om, at man gør alt hvad man kan for at beskytte de markedsandele, man har øjeblikket, 

for på den made at stå stærkt på et Europæisk marked, der om forholdsvis få år vender til fordel for 

vedvarende energi. Denne fastholdelse kan blandt andet ske gennem produktudvikling, hvor det samtidig er 

et må at opnå en laverer produktionsomkostning, som vil sikre konkurrencedygtige priser.     

 

 

Udviklingsmetoder vækst 

Tilføjelse af nye produkter eller marker, ved udvidelse af egen virksomhed 

Der kan være flere metoder til hvordan man kan skabe vækst, både i forhold til at gøre virksomheden større 

og til at komme ind på nye markeder, det kan både være nye geografiske markeder, eller dele af det marked 

man allerede er på, hvor man ønsker et øge tilstedeværelsen.  

Nye produkter 

Det kan f.eks. være i tilfældet med alternativ energi at en virksomhed som Vestas, der har deres kerne 

produkter inden for onshore vind og offshore vind, samt en stor markedsandel af vedligeholdelse af 

vindturbiner, det kan øge deres vækst inden for alternativ energi ved at komme ind på markedet for 

solenergi, der er en del af den samme branche, som dækker levering af energi overordne, og deres branche 

del inden for vedvarende energi. Solenergi er dog en så anderledes teknologi, at det vil kræve at Vestas 

begynder at satse meget kraftigt på denne produktion, det vil medfører opbygning af produktionsfaciliteter, 

                                                           
77 https://www.tvmidtvest.dk/artikel/vestas-betaler-lige-nu-prisen-fremtidig-vaekst-i-vindenergi d. 04.05.2018 

https://www.tvmidtvest.dk/artikel/vestas-betaler-lige-nu-prisen-fremtidig-vaekst-i-vindenergi
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og ansættelse at medarbejdere til helt ny gren af udviklingsafdelingen, som skal have et speciale inden for 

solenergi, dette vil ikke alene være meget dyrt, men det vil også være tidskrævende, at opbygge et produkt 

der kan matche dem der findes på markedet i dag.  

Det kan desuden blive svært at komme ind på markedet med et produkt der for kunder vil være nyt, og ikke 

være gennemtestet, dermed vil det give en større usikkerhed for kunderne om den nye leverandør af 

solenergi vil kunne leve op til det de lover, dermed kan det være meget svært også på denne måde at få 

fodfæste på markedet for en ny leverandør. Det kan også være problematisk for leverandøren, da der i 

opstartsfasen kan være en vis usikkerhed omkring produktets ydeevne, og dermed vil det kunne koste 

producenten erstatninger og præstigetab hvis det viser sig at det produkt man har forsøgt at udvikle ikke 

lever op til forventningerne.  

Man befinder sig også i øjeblikket i en periode hvor der er meget pres på prisen, når det vedr. energiløsninger, 

og især er der stor konkurrence inde for alternativ energi, dette vil betyde at man skal satse meget store 

investeringer, i forhold til en stor usikkerhed om hvor meget der vil kunne tjenes på det nye produkt. Samtidig 

vil en sådan udvidelse at produkt område flytte Vestas´ fokus væk fra deres kerne forretning som er 

vindenergi og den service der knytter sig til disse produkter. Det kan være farligt at flytte fokus væk fra 

kerneproduktet, især i en periode med forøget konkurrence i branchen, simpelthen fordi men med et mere 

diffust fokus, kan risikerer at konkurrenterne overhaler en i forhold til nyudvikling inden for vind, samtidig 

med Vestas allerede fra starten ville være bagud inden for solenergi.  

Dermed vil det helt grundlæggende være en meget stor satsning at begynde sin egen produktion inden for 

solenergi, med en meget lille mulighed for succes, da det meget mere sandsynlig vil føre til at Vestas kommer 

ud som dårligere stillet på deres kerne forretning inden for vindenergi, og service af vindturbinerne, samt 

udviklingen af nye produkter til styring og indsamling af data, i forhold til vindenergi anlæggene. Dermed 

komme til at ligge længere bagud med den nyeste teknologi, og have bundet meget store investeringer i en 

ny forretningsdel, hvilket vil være med til at gøre hele forretningen meget skrøbelig, da Vestas vil blive mere 

følsomme over for tab, og hvis en eventuel ny satsning inden for solceller slår fejl, kan der være tale om 

præstige tab i forhold til kunderne, som kan have en uheldig afsmittende virkning på vindenergi forretningen, 

med tab af markedsandele til føle. 

Jeg ser derfor ikke en udvidelse med en egenproduktion af nye energiformer, der for Vestas er forholdsvis 

ukendte, som en reel mulighed for at udvide deres forretning.      
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Nye geografiske markeder 

Det forholder sig noget andreledes i forhold til at skabe vækst ved at komme ind på et større geografisk 

marked, for det først har Vestas allerede et vidt forgrenet net af salgskontorer, og er dermed allerede i 

besiddelse af en organisation, der har tilstedeværelsen, og man har erfaringen med at komme ind på nye 

markeder, når der er tale om vækst specifikt på det europæiske marked, er Vestas allerede meget markant 

til stede her, især på det nordeuropæiske marked er man meget veletableret, og eftersom det er dette 

marked jeg vil forsøge at have mit primære fokus på, er det umiddelbart svært at se hvordan man ved egen 

kraft kan skabe yderligere vækst på dette marked. Der kan være en udfordring i at holde de markedsandele 

som man allerede har på markedet, for hvis man antager der som jeg tidligere har beskrevet vil ske et 

ekspansion af markedet for alternativ energi, vil en fastholdelse af markedsandelen, også være lig med at der 

er skabt en vækst, da denne markedsandel vil være en del af et større marked, med følgende leverance af en 

større mængde MW.  

Samarbejde 

Andre muligheder for vækst vil være langt mere tilgængelige for Vestas, det kan være muligt at Vestas kan 

vælge at indgå i samarbejder med andre leverandører, både inden for deres egen produktkategori altså 

vindenergien, men der er også muligheden at der indgås samarbejder med producenter inden for solenergi. 

I forhold til vindenergi producenterne, vil det især være en mulighed for Vestas at forsætte den udvikling de 

allerede i en del år har haft, med at udlægge en del af produktionen til underleverandører, dette giver en 

fordel i forhold til at det vil være nemmere at styre produktionskapaciteten, og samtidig opnå en samarbejde 

om udvikling, og kunne trække på underleverandørernes lokalkendskab. 

Også når det kommer til udviklingen af hybridanlæg, hvor der både indgår solenergi, og batterier til lagring 

vil det være en fordel at kunne indgå samarbejder med producenter der ar erfaring og kompetencer på disse 

områder, og sådanne samarbejder er Vestas allerede begyndt at indgå i, både når det handeler om selve 

produktionen af hybridanlæg, men også når det har med udvikling af bedre og mere miljørigtige batterier at 

gøre, jeg tror på at denne udvikling er noget vi kun har set starten på, og dermed vil Vestas i nærmeste 

fremtid indgå endnu flere samarbejder, for at styrke denne del af deres udvikling, kombinationen af sol og 

vindenergi, vil i mange sammenhæng være givtig, da der på forskellige lokationer, og forskellige årstider vil 

være fordele for begge typer energi, med andre ord vil man med veludviklet hybridanlæg kunne udnytte det 

bedste fra begge typer af alternativ energi.   
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Opkøb og fusion 

I forhold til at skabe vækst via opkøb, vil dette umiddelbart være mest aktuelt i forhold til at der kunne være 

en interesse i at opkøbe mindre virksomheder der besidder en speciel viden inden for nogen af de nye 

vækstområder som Vestas forsøger at bevæge sig inde på, nok mest nærliggende i forhold til 

batteriteknologi, da dette vil være et område som Vestas også vil kunne benytte uden der nødvendigvis skal 

indgå solenergi i projektet. Dette kunne også være relevant både i forhold til onshore og offshore 

produktionen, hvor man kan have en fordel af at kunne oplagre elektricitet, for på den måde at sikre en stabil 

leverance, som kan tilpasses efter perioder med henholdsvis lavt og højt forbrug fra nettet, dermed kan 

Vestas ved en høj elektricitets produktion i en periode med lavt forbrug oplagre elektricitet, og sende det ud 

på nettet når forbruget stiger, og produktionen eventuelt er fladet.    

En fusion vil også være en mulighed, dette vil dog kræve en meget lang proces, det vil kun være en mulighed 

i forhold til andre virksomheder inden for branchen som er på samme størrelse som Vestas, det kunne være 

en mulighed i forhold til at danne en meget stor indflydelsesrig spiller på markedet for alternativ energi, men 

det vil som tidligere nævnt kræve en lang proces, hvor der vil være forskellige instanser der skal godkende 

en så stor fusion, i forhold til konkurrence forhold til på markedet.  

Diskussion af vækststrategi 

Den vækststrategi jeg ser som den mest brugbare vil være at Vestas indgår i strategiske samarbejder, med 

leverandører der enten kan blive nye underleverandører, eller andre virksomheder enten inden for 

batteriteknologi eller solenergi, for at få et netværk af samarbejder hvor begge parter er forpligtiget over en 

længere periode, dette vil være med til at skabe værdi, og sikkerhed i en periode med stor udvikling.  

Den samme tankegang vil gælde i forhold til eventuelle opkøb af mindre virksomheder, der kan være stærke 

inden for en bestemt teknologi, dette vil dog være væsentligt mere forpligtende, da man ville skulle bruge 

ressourcer på at dette opkøbe bliver integreret i den øvrige organisation, og det vil samtidig også kræve en 

større investering en et strategiske samarbejde med en virksomhed med samme kompetencer.  

Konklusion/Diskussion 

Formålet med denne analyse er at udvikle en konkurrence- og vækststrategi, for Vestas som i øjeblikket 

befinder sig på et marked for alternativ energi, som er præget af meget hård konkurrence, både i forhold til 

det er blevet mere nødvendigt at kunne konkurrer med fossile energikilder, efter mange af de 

støtteordninger der har fungeret som understøtning af vedvarende energi, enten er bortfaldet, eller ændret 

således de nu uddeler støtten ud fra andre kriterier eller til en brede kreds, hvilket har den betydning at 
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puljerne vil have en mindre effekt for den enkelte producent af alternativ energi. Desuden gør at disse 

støtteordninger er ændret, at der i langt højere grad skal konkurreres direkte på markedsvilkår, dette foregår 

i høj grad via auktioner, hvor den byder der kan levere den ønskede mænge og kvalitet billigst, får ordren 

uden der er indblandet støtteordninger, til fordel for vedvarende energi, i samme omfang som det har været 

tilfældet tidligere. Samtidig bliver selve markedet for alternativ energi, fortsat mere konkurrencepræget delt 

grundet at det er nødvendig hele tiden at kunne presse prisen for at kunne konkurrer med den øvrig del af 

energi markedet, men også fordi en energikilde som solenergi, har oplevet meget stor fald i prisen, med den 

følge at det presser resten af markedet til at følge med, for ikke at miste markedsandele.  

Hele dette prispres i energibranchen gør at hele branchen er presset på deres økonomiske resultater, dette 

går i høj grad også ud over Vestas, der i deres Årsregnskab for 2017, oplever store fald i deres nøgletal. Det 

vil derfor være vigtigt for Vestas at man bliver i stand til at reducere produktionsomkostninger, dette kan 

gøre ved, man via udvikling gør at møllerne bliver mere rentable at producerer og opsætte, dette kan 

kombineret med at man i højere grad outsourcer give en reduktion som er nødvendig for at bevare sin 

produktion på markedet. Et marked der i de kommende år som følge af netop lavere priser med stor 

sandsynlighed vil vokse, for vedvarende energi, det er derfor at stor vigtighed at man ikke mister 

markedsandele nu, da en opretholdelse af markedsandelen i et voksende marked, i sig selv vil være en 

fremgang for Vestas. Det er ikke via ekstern analyse nemt at sige hvordan fordelingen mellem øget udvikling 

og øge outsourcing skal være, men der skal selvfølgelig udvikles på de mest omkostningstunge komponenter 

og processer, og samtidig kan denne udvikling være med til at større dele af produktionen kan udlægges til 

underleverandører, grundet en mulig forenklet proces. Fordelingen mellem disse to veje til målet er i høj 

grad også et spørgsmål, om hvor meget viden man ønsker at dele med underleverandører, da det vil kræve 

en større kontrol, jo mere komplekse komponenterne er, og det samtidig vil være mere besværligt at komme 

ud af en samarbejde med en leverandør, der besidder speciel viden om kerne komponenter.  

Nogen af de udfordringer der ligger i forhold til at kunne styre underleverandører, kan i nogen grad løses ved 

meget tættet strategiske samarbejder, der gavner begge parter, men det vil på ingen måde løs udfordringen 

med at man udleverer viden, hvis man har udvikling samme med eksterne parter. Dog vil et samarbejde frem 

for opkøb af mindre virksomheder, have en kortere løbetid, dermed kunne fornys hvis der fortsat er gode 

fremtidsudsigter for samarbejdet, eller ligeledes kunne afbrydes hvis udviklingen ændre sig, dette vil ikke 

være lige så nemt med et datterselskab. Dermed er der både fordele og ulemper ved en, henholdsvis mere 

fast og løs tilknytning af samarbejdspartnere. På det område hvor der kunne være en udviklingsmæssig fordel 

i at indgå i strategiske samarbejder, og investerer i projekter, kunne være i forhold til solcellebranchens hvor 
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Vestas gerne vil indgå i Hybridprojekter, og det samme gælder for batteriproducenterne, hvor man kan have 

store fordele, af en udvikling på dette område.  

Dermed vil jeg anbefal man følger en differentiering strategi, hvor man gennem produktudvikling, skal opnå 

en fortsat solid position på markedet, og sænke produktionsomkostningerne, via samme produktudvikling. 

Det kan gøres via tættere samarbejde med underleverandører, opkøb af mindre virksomheder med speciel 

viden eller strategiske samarbejder med samme type virksomheder, der kan leverer og udvikle komponenter 

i forhold til møllerne, og udvikling af hybrid teknologi. Og en fortsat udvikling af serviceydelser, og de 

tilkøbsprodukter der kan bruges til bedre styring og overvågning af møller, som er vigtigt for kunderne, da 

det sikre tættere opfølgning, og kortere driftsstop på anlæggene, for at opretholde den nødvendige 

produktion.                   
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Bilag 1 – Highlights for the Group 
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