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Indledning

Denne rapport er en caseanalyse af udvalgte tendenser for 

Det Blå Danmark, det vil sige virksomheder, der er 

beskæftiget inden for de maritime erhverv.

Analysen er udført af HBS Economics for CO-industri, Danske 

Maritime og Danske Rederier. Projektet er udført med støtte 

fra Den Danske Maritime Fond.

Rapportens konklusioner bygger på interview med seks 

virksomheder fra forskellige dele af Det Blå Danmark og tre 

repræsentanter fra henholdsvis CO-Industri, Danske Maritime 

og Danske Rederier. 

Redaktionen er afsluttet primo november 2021.
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Sammenfatning
HOVEDRESULTATER

Det Blå Danmark set i lyset af COVID-19
COVID-19 har sat varige spor i Det Blå Danmark. Krisen har medført 

store udfordringer særligt i form af økonomiske tab og afskedigelser, 

men har også betydet strategiske muligheder for branchen.

• Når krisestyring er ovre, gentænker man sin forretning. COVID-

19 var et chok for Det Blå Danmark, og den uforudsete 

hændelse resulterede i en intensiv krisestyring. Efter et par 

måneder skiftede en del virksomheder dog fokus til, hvad man 

kan betegne som en nødvendig nytænkning af sin virksomhed. 

Ledelsen benyttede således krisen til grundlæggende at tænke 

over, hvordan man kan optimere sin forretning, fx i form af ny 

organisering, ny opgaveløsning eller ved hjælp af øget fokus på 

at mindske risici. 

• Acceleration af digitalisering. Skønt alle virksomheder allerede 

inden COVID-19 befandt sig på en digitaliseringsrejse, så har 

krisen accelereret denne udvikling og udbredt den til store dele 

af virksomhedernes forretning. Det er ikke blot i form af virtuelle 

møder; man har også inkorporeret digitale værktøjer for at 

udvikle hidtidige arbejdsgange – både internt og eksternt. 

Gennem virtuelle arbejdsrum kan man nu i højere grad løse 

opgaver sammen med kunder. Når det kommer til skibsfart, er 

skibe nu i høj grad forbundet via netværk, så man live kan 

underrette kunderne om, hvornår et givent skib er fremme.

• Øget fleksibilitet. En afledt effekt af COVID-19 er en ny og mere 

fleksibel arbejdskultur. Det skyldes først og fremmest, at 

kunderne under COVID-19 blev vant til fleksible løsninger, fx 

med hensyn til leverancer. Kunderne har fastholdt dette fokus, 

hvilket stiller øgede krav til virksomhederne og deres 

medarbejdere. Derudover har branchen – i lighed med andre 

dele af arbejdsmarkedet – oplevet en øget brug af 

hjemmearbejde dog i begrænset omfang.

• Mere konkurrenceprægede markeder, men optimisme. COVID-

19 var også en økonomisk krise, hvor store dele af branchen led 

markante økonomiske tab. Det skal indhentes, og det har 

betydet et mere konkurrencepræget marked, hvor der kæmpes 

hårdere for den næste ordre. Dertil kommer en generel 

usikkerhed på de globale markeder, der specielt er knyttet til 

forstyrrede forsyningskæder og fortsatte problemer med 

indrejse mange steder rundt om i verden. Dog er der optimisme 

at spore på tværs af branchen, bl.a. fordi grøn omstilling udgør 

et stort forretningspotentiale. 
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Sammenfatning

Påvirkning af den grønne omstilling og 

digitalisering
To centrale megatrends vil præge Det Blå Danmark i de 

kommende år: grøn omstilling og digitalisering.

• Grøn omstilling er et uomgængeligt vilkår og udgør en ny 

forretningsmulighed. Man kan ikke drive virksomhed i Det 

Blå Danmark uden at forholde sig til grøn omstilling. 

Fælles for de interviewede er, at de ser optimistisk på den 

grønne omstilling. De deler opfattelsen af, at Det Blå 

Danmark er godt rustet til at indfri det 

forretningspotentiale, som den grønne omstilling 

indebærer, og de er allerede godt i gang.

• Virksomhederne investerer massivt i ressourceeffektive 

løsninger og omlægning til bæredygtig produktion. 

Omstillingen af branchen manifesterer sig allerede i 

konkrete investeringer og ændringer i hele forretningen. 

Virksomhederne oplever, at de er langt fremme i forhold til 

fx deres europæiske konkurrenter. 

• Digitalisering udgør en nøglefaktor for udvikling og går 

hånd i hånd med den grønne omstilling. For at kunne 

drive en rentabel forretning skal virksomhederne fortsætte 

deres digitale rejse. Således beskriver virksomhederne, at 

digitaliseringen vil udgøre en nøglefaktor for udviklingen, 

da den hænger tæt sammen med grøn omstilling.
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Sammenfatning

Behovet for kompetencer
COVID-19 har ikke betydet grundlæggende ændringer for Det Blå 

Danmarks kompetencebehov. Dog er der tiltagende udfordringer 

med hensyn til branchens behov for arbejdskraft. 

• Øget efterspørgsel på medarbejdere med digitale og tekniske 

kompetencer. Digitaliseringen medfører et øget behov for særligt 

medarbejdere med digitale og tekniske kompetencer. Behovet er 

bredt og spænder fra faglært arbejdskraft til højtuddannede 

specialister. Disse medarbejdere skal bruges til at videreudvikle 

virksomhedernes digitale omstilling, specielt indenfor digitale 

netværk og digital marketing på søen og avanceret produktion og 

service på land.

• Mangel på specialistarbejdskraft. Det er et gennemgående træk 

hos virksomhederne, at de har svært ved at skaffe højt specialiseret 

arbejdskraft. Det er fx smedekompetencer og mere generelt 

maritimt fokuserede ingeniører, som virksomhederne efterspørger 

og mangler.

NOVEMBER 2021 7

• Udfordringer med at fastholde erfarne medarbejdere og tiltrække 

kvinder til branchen. Arbejdsgiverne oplever, at det er vanskeligt at 

fastholde ældre medarbejdere og tiltrække kvinder til branchen. 

Udfordringer med at tiltrække kvinder opleves både blandt de 

søfarende og den landbaserede maritime industri. I branchen 

peges der på, at udfordringerne bl.a. skyldes de vilkår, der er 

forbundet med at arbejde på søen, hvor man er afsted hjemmefra i 

flere uger ad gangen. Derudover har job i den maritime industri 

traditionelt set været besat af mænd, hvorfor det er svært at 

rekruttere kvinder, da det opfattes som et ”mandefag”.

• Skal den grønne omstilling realiseres, kræver det især faglært 

arbejdskraft. De interviewede peger på, at teknisk arbejdskraft, 

herunder i særdeleshed faglærte og ingeniører, er centrale for at 

realisere den grønne omstilling, som virksomhederne er i gang 

med.
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Key facts om Det Blå Danmark

Hvor mange arbejder i Det Blå Danmark?
• 97.000 personer i alle egne af landet er direkte eller indirekte beskæftiget i Det Blå 

Danmark (2019-tal)

Det Blå Danmark er i høj grad en eksportbranche
• Det Blå Danmark tegner sig for 26,5 procent af den samlede eksport af varer og tjenester 

svarende til knap 287 mia. kr. (2019-tal)

Det Blå Danmark bidrager væsentligt til den danske økonomi
• Det Blå Danmarks økonomiske bidrag udgør 6 procent af dansk bruttoværditilvækst 

Skibsfart er den mest klimavenlige transportform over længere afstande
• Skibsfarten er allerede i dag den mest energieffektive transportform sammenlignet med fx 

flytransport eller lastbiler.

Kilder: Klimapartnerskabet ‘Det Blå Danmark’, 2020. Vejen mod en mere klimavenlig skibsfart. 

COWI-rapport for Søfartsstyrelsen, 2020. BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTION I DET BLÅ DANMARK 2019.
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Det Blå Danmark består af en række brancher, der alle har tilknytning til havet, eksempelvis aktiviteter inden for offshore 

vindenergi, skibsfart, maritimt udstyr, olie og gas, skibsbygning, skibsmæglere, havne og fiskeri. 
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Det Blå Danmark set i 
lyset af COVID-19
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Hvad har COVID-19 
betydet?
Dette kapitel undersøger, hvad COVID-19 har betydet for 

strategien for udvalgte virksomheder i Det Blå Danmark. Det 

gør vi ved hjælp af interviews med seks virksomheder og 

repræsentanter fra tre brancheorganisationer.

COVID-19-pandemien har medført gennemgribende 

forandringer og varige udfordringer. På den korte bane betød 

den markante nedgang i økonomisk aktivitet, at 

virksomhederne led et tab, der skulle indhentes. På længere 

sigt – det vil sige de kommende fem år – forventer de 

interviewede, at man vil kunne se, at COVID-19 medførte en 

accelereret digitalisering, nye måder at drive virksomhed på 

samt øget konkurrence.

Hovedresultaterne er dermed:

• Når krisestyring er ovre, gentænker man sin forretning

• Acceleration af digitaliseringen

• Øget fleksibilitet for både virksomheder og medarbejdere

• Mere konkurrenceprægede markeder, men optimisme.
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Når krisestyring er ovre, gentænker man sin 
forretning
Da krisen indtraf, var fokus for de enkelte virksomheder først og 

fremmest at sikre forretningens overlevelse og ikke mindst 

sikkerheden for deres medarbejdere, kunder og eventuelle 

passagerer. Det vil sige krisestyring. Herefter fulgte en tid præget af 

hel eller delvis nedlukning, hvor passagerskibe, service og i en vis 

udstrækning produktion blev sat på pause. 

Men der kom også noget godt ud af pausen. Den gav anledning til, 

at mange virksomheder så kritisk på deres forretning. Der blev 

reflekteret over alt fra arbejdsprocesser til nye kundegrupper og 

investeret i grønne og digitale løsninger. Den tvungne tænkepause fik 

på den måde virksomheder og medarbejdere til at løse opgaver på 

helt måder. Løsninger, som de vil holde fast i fremover. Som en 

repræsentant fra DFDS udtrykker det:

”Da al drift og efterspørgsel lå helt stille, greb vi 

muligheden for at tænke over opbygningen af vores

fremtidige organisation.”
- Kasper Moos, Vice President i DFDS.
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Det har krævet tålmodige og omstillingsparate virksomheder og 

medarbejdere at komme ud på den anden side af den økonomiske 

krise, som fulgte i kølvandet på COVID-19. Og det kræver fortsat, at 

virksomhederne aktivt arbejder med at fremtidssikre sin forretning og 

tilpasse den til en verden under konstant forandring. 

At være i stand til hurtigt at op- eller nedskalere sin daglige drift og 

produktion er blevet en vigtig del af virksomhedernes 

konkurrenceevne. Især fordi Det Blå Danmark er en global branche, 

der opererer på markeder i dele af verdenen, hvor COVID-19 ikke 

nødvendigvis er helt borte. Man skal således hurtigt kunne tilpasse sig 

til fx et lokalt coronaudbrud og de dertilhørende restriktioner. 

Et vigtigt element for at kunne sikre dette er øget digitalisering – især 

en bedre realtidsforbindelse mellem hovedkontoret på land og flåden 

på søen (se også næste side). 
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Acceleration af digitalisering og øget fleksibilitet

Digitalisering udgør en nøglefaktor for udviklingen i Det Blå Danmark. 

Allerede inden COVID-19-krisen havde virksomheder fra alle dele af 

branchen investeret massivt i nye teknologier. Men der er ingen tvivl 

om, at COVID-19 har accelereret den digitale agenda og fremskyndet 

udviklingen mod en stadig mere digital forretningsgang. 

Digitalisering modvirker usikkerhed og skaber fleksibilitet

Krisen forårsagede store udsving i udbud og efterspørgsel. De 

ændrede markedsvilkår betød konkret, at forholdene for at drive 

forretning - og ikke mindst for det at være medarbejder - blev 

fundamentalt anderledes for en periode. Med rejserestriktioner og 

ustabile forsyningskæder har man været nødt til at tænke kreativt for 

at manøvrere gennem krisen og opretholde mest muligt af den 

daglige drift. Her er digitale løsninger blevet anvendt i stor stil. Et 

eksempel er flere virksomheders indsatser for digitalt at koble flådens 

forskellige fartøjer med hovedkontoret, så man fra central hånd kan 

monitorere de enkelte skibes brændstofforbrug i realtid. 

De interviewede virksomheder er alle i gang med en digitalisering. 

Hvor det tidligere var særligt administrationsopgaver, der blev 

digitaliseret, er det nu forretningsgange, der især gentænkes i et nyt, 

digitalt lys. 

”Flere virksomheder har lært at arbejde og løse nogle typer 

af opgaver på distancen, og det vil højst sandsynligt 

fortsætte.”
- Jenny N. Braat, administrerende direktør i Danske Maritime.

12

Eksempelvis har virksomheder i den landbaserede maritime industri 

fundet virtuelle løsninger på serviceydelser, der førhen krævede 

medarbejdernes fysiske tilstedeværelse. Også inden for 

virksomhedernes salgs- og markedsføringskanaler er investeringer i 

digitale platforme stigende. 

Generelt opleves den digitale omstilling som et positivt bidrag til 

omsætning og konkurrenceevne. Desuden værdsætter kunderne den 

fleksibilitet, som digitale løsninger medfører.

Mere fleksible løsninger og hverdag – for nogle

En afledt effekt af COVID-19 har været en ny og mere fleksibel 

arbejdskultur. Det skyldes først og fremmest, at kunderne under 

COVID-19 blev vant til mere fleksible løsninger, fx med hensyn til 

leverancetidspunkter og mulighed for virtuel opgaveløsning. 

Kunderne har fastholdt dette fokus, hvilket stiller øgede krav til 

virksomhederne og deres medarbejdere. Førhen blev fx service- og 

salgsopgaver som regel gennemført fysisk, men i dag kan elementer 

af begge opgaver løses virtuelt. Eksempelvis beskriver et værft, 

hvordan de via FaceTime kan hjælpe kunder i Kina med mindre 

komplekse opgaver. 

Derudover har branchen – i lighed med andre dele af 

arbejdsmarkedet – set en øget brug af hjemmearbejde, dog i 

begrænset omfang, idet mange medarbejdere har funktioner, der 

ikke kan udføres hjemmefra. Det gælder såvel søfarende som 

produktions- og servicemedarbejdere på land.
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Mere konkurrenceprægede markeder og 
usikkerhed, men optimisme
COVID-19 var også en økonomisk krise, hvor stor dele af branchen 

led markante økonomiske tab. Både på den korte bane, hvor 

Danmark og det meste af verden blev lukket ned, men også efter den 

gradvise lempelse af fx rejserestriktioner.

Disse tab skal indhentes, hvilket ifølge de interviewede har medført et 

mere konkurrencepræget marked, hvor der bliver kæmpet hårdere 

for den næste ordre. Dertil kommer en generel usikkerhed på de 

globale markeder. Denne usikkerhed er især knyttet til de 

internationale forsyningskæder, som under COVID-19 har været 

stærkt forstyrrede. Mange virksomheder har haft svært ved at skaffe 

materialer til deres produktion. Det har betydet, at nogle 

virksomheder går væk fra at have enstrengede forsyningskæder til nu 

at satse på flere parallelle forsyningskæder, der gør dem mindre 

sårbare. 

Ligeledes har flere virksomheder fokus på at hjemtage dele af 

forsyningskæden eller forretningen for at bolstre sig mod usikkerhed 

på de globale markeder. 

Alligevel er der på tværs af branchen optimisme at spore. Det skyldes 

både, at dele af branchen økonomisk set er tilbage på samme niveau 

som før COVID-19, men i særdeleshed også, at den grønne omstilling 

udgør et stort forretningspotentiale for Det Blå Danmark.

”Antager vi, at COVID-19 vil forsvinde som en stor 

handelsbarriere, så er der et meget stort potentiale for Det 

Blå Danmark i de kommende år. Både for dem, der sejler, 

men også for den maritime følgeindustri. Det skyldes den 

grønne omstilling og et øget fokus på bæredygtighed. Jeg 

er optimistisk!” 
- Keld Bækkelund, Forbundssekretær i Dansk Metal.

Der hersker bred enighed blandt de interviewede om, at grøn 

omstilling kan udgøre et forretningseventyr for Det Blå Danmark. 

Branchen er nemlig allerede godt rustet til at realisere det grønne 

potentiale; det har været et afgørende fokusområde for branchen i 

mange år, og man besidder derfor vigtig knowhow om de rette 

teknologier, som vil give branchen en fordel. 
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Påvirkningen af grøn 
omstilling og 
digitalisering
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To megatrends: 
grøn omstilling og 
digitalisering
Dette kapitel undersøger, hvordan Det Blå Danmark påvirkes 

af to megatrends: grøn omstilling og digitalisering. Disse 

megatrends er ikke nye. Men det står klart på baggrund af 

interviewene, at de er centrale for Det Blå Danmarks 

fremadrettede udvikling. 

Hovedresultaterne er:

• Grøn omstilling er et uomgængeligt vilkår og udgør en 

ny forretningsmulighed

• Virksomhederne investerer massivt i energi- og 

ressourceeffektive løsninger og omlægning til 

bæredygtig produktion

• Digitalisering udgør en nøglefaktor for udvikling og går 

hånd i hånd med grøn omstilling.
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Grøn omstilling er et vilkår og udgør et kæmpe 
potentiale
Grøn omstilling er en megatrend, der sætter rammen for udviklingen 

af branchen i de kommende år. Det er både drevet af virksomhederne 

selv, af kunderne og fra politisk side – nationalt og internationalt via 

regulering. 

”Klimakrisen bliver kun værre, og alle i skibsfarten ved, at 

det er vores generations opgave at gøre så meget som 

muligt for at nedbringe CO2-udledningen.”
- Anne H. Steffensen, CEO i Danske Rederier.

Her peger de interviewede virksomheder på, at grøn omstilling ikke 

er et nyt fænomen i branchen. Der har i mange år været fokus på 

energi- og ressourceeffektivitet, fx at kunne sejle med den hastighed, 

der bringer skibet frem på det aftalte tidspunkt uden at bruge for 

meget brændstof. Det nye er, at man tænker grøn omstilling ind i 

stort set alle dele af forretningen, og teknologierne er så modne, at 

det også ud fra et forretningsmæssigt synspunkt giver mening. 

Virksomhederne investerer massivt i ressourceeffektive løsninger og 

omlægning til bæredygtig produktion. 

Omstillingen af branchen manifesterer sig allerede i konkrete 

investeringer og ændringer i hele forretningen for alle af de 

interviewede virksomheder. Omstillingen bliver ganske enkelt tænkt 

ind i stort set alle nye tiltag og i den eksisterende opgaveportefølje.

Fx er der i forbindelse med servicering af motorer et stigende fokus 

på vedligehold og retrofitting af motorer for at forlænge deres 

levetid. Det skyldes, at det både ud fra et bæredygtigheds- og 

forretningsmæssigt synspunkt giver mening at vente nogle ekstra år 

med at udskifte motorer. 

Samlet set oplever virksomhederne, at de er langt fremme i forhold til 

deres konkurrenter. Men de oplever også, at de opererer på et 

konkurrencepræget, globalt marked, og at grøn omstilling ikke 

tildeles samme opmærksomhed i alle dele af verden. Fx fylder det 

meget i Skandinavien, mens det i Sydøstasien fylder i mindre grad. 

Derfor vil virksomheder, hvis markeder er størst i Sydøstasien, skulle 

forholde sig til denne markedsforskel.

”Grøn omstilling udgør en kæmpe mulighed for 

virksomhederne – og generelt set for hele Danmark.”
- Jenny N. Braat, administrerende direktør i Danske Maritime.
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Digitalisering udgør en nøglefaktor –
også for grøn omstilling

For at kunne drive en rentabel forretning skal virksomhederne 

forsætte den digitale rejse, de allerede er på. Det er et klart budskab 

fra alle de interviewede – på den måde er digitalisering i lighed med 

den grønne omstilling et uomgængeligt vilkår.

Således beskriver virksomhederne, hvordan digitalisering udgør en 

nøglefaktor for udviklingen i branchen, da den også går hånd i hånd 

med grøn omstilling. Det skyldes, at digital teknologi i mange tilfælde 

er en forudsætning for grønne løsninger. Fx kræver høj energi- og 

ressourceeffektivitet på et skib en høj grad af digital monitorering. 

Digitalisering er også et nødvendigt greb for at fastholde 

virksomhedernes konkurrenceevne – både i de helt små virksomheder 

med få ansatte, men også i de store rederier med mange skibe i 

flåden. Det skyldes, at virksomhederne opererer på et internationalt 

marked, hvor konkurrenterne ofte kan drage fordel af eksempelvis 

lavere personaleomkostninger. Derfor er alle de interviewede 

virksomheder i gang med en omfattende, systematisk digitalisering.
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Behovet for 
kompetencer

Dette kapitel undersøger kompetencebehovet i Det Blå 

Danmark. De interviewede virksomheder og 

brancherepræsentanter peger på, at adgangen til de rette 

kompetencer er en vigtig forudsætning for at kunne realisere 

branchens potentiale. Det har COVID-19 ikke ændret på. Men 

der tegner sig et billede af flere udfordringer for branchen 

med hensyn til kompetencebehov.

Hovedresultaterne er:

• Øget efterspørgsel på medarbejdere med digitale 

kompetencer

• Mangel på specialistarbejdskraft

• Udfordringer med at fastholde erfarne medarbejdere 

og tiltrække kvinder

• Skal grøn omstilling realiseres, kræver det især faglært 

arbejdskraft.

19
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Udfordringer for branchen

På tværs af de interviewede virksomheder og repræsentanter for Det 

Blå Danmark står det klart, at branchen har konkrete udfordringer 

med at skaffe de kompetencer, den har brug for – både fordi der sker 

en omstilling og specialisering, men også fordi det er vanskeligt at 

tiltrække og fastholde bestemte medarbejdergrupper.

Øget efterspørgsel på medarbejdere med digitale kompetencer. Givet 

Det Blå Danmarks accelererede digitalisering, er der et øget behov for 

medarbejdere med digitale kompetencer. Det er et bredt behov, fra 

faglært arbejdskraft til højtuddannede specialister. Det vil sige, at 

behovet således ikke er isoleret til IT-afdelingerne, men til stede på 

tværs af virksomhedens forretning. Disse medarbejdere skal bruges til 

at videreudvikle virksomhedernes digitale omstilling, især indenfor 

digitale netværk og digital marketing på søen og avanceret 

produktion og service på land.

Mangel på specialistarbejdskraft. Det er også et gennemgående træk, 

at virksomheder oplever, at det er svært at skaffe højt specialiseret 

arbejdskraft. Det er fx smedekompetencer eller personer med 

specialiseret maritim uddannelse, herunder faglært arbejdskraft og 

ingeniører. Det er oplevelsen hos både små og store virksomheder, 

som peger på, at der uddannes for få målrettet de maritime erhverv. 

Det udgør en udfordring på den korte bane med hensyn til at 

komme stærkt ud af coronakrisen og på den længere bane, for 

realisering af den grønne omstilling. 

Udfordringer med at fastholde erfarne medarbejdere og tiltrække 

kvinder. De interviewede virksomheder og brancherepræsentanter 

oplever, at det er vanskeligt at fastholde ældre medarbejdere og 

tiltrække kvinder. Det kan bl.a. skyldes manglende kendskab til 

branchen, men også at det for nogle kan være mindre attraktivt med 

et arbejdsliv, hvor man - fx i forbindelse med dele af søfarten - er af 

sted hjemmefra i længere tid ad gangen. Samtidig har mange af de 

fag, der er repræsenteret i branchen, et ry for at være traditionelle 

mandefag, hvilket tager lang tid at ændre på. Dertil kommer, at få 

virksomheder har en egentlig seniorpolitik. Generelt er dog et stort 

fokus på at tiltrække og fastholde kvinder i branchen, da man – ifølge 

brancherepræsentanterne – er opmærksomme på problematikken og 

behovet for en bredere rekruttering.

”Et godt arbejdsmiljø og fokus på seniormedarbejdere har 

stor betydning for tiltrækning og fastholdelse af 

medarbejdere, så disse elementer er vigtige, når der skal 

dæmmes op for branchens mangel på arbejdskraft.”
- Keld Bækkelund, Forbundssekretær i Dansk Metal.

Skal den grønne omstilling realiseres, kræver det især faglært 

arbejdskraft. De interviewede peger på, at medarbejdere med teknisk 

baggrund er helt centrale for at realisere den grønne omstilling, som 

virksomhederne er i gang med. Dog kræver det ikke en 

grundlæggende opkvalificering af arbejdsstyrken, da de faglærte i vid 

udstrækning allerede har de rette kompetencer – der er bare ikke nok 

hænder. Her ligger der et potentiale i at opkvalificere ufaglært 

arbejdskraft til faglært, som kan modvirke manglen på kvalificeret 

arbejdskraft.
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Kvalitative interview

Denne rapport bygger på interviews med seks virksomheder fra Det 

Blå Danmark og tre repræsentanter fra henholdsvis CO-Industri, 

Danske Maritime og Danske Rederier.

Interviewpersonerne er:

• Kasper Moos, Vice President i DFDS

• Peter Hindsberger, Senior Regulatory & Public Affairs Manager i 

INEOS Energy Denmark

• Nick Vejlgaard Ørskov, Chief Human Resources Officer i ESVAGT

• Charlotte og Peter Weesgaard, Weesgaard Mechanical Support 

ApS

• Jonas Pedersen, Managing Director i Tuco Marine Group

• Thomas Leander, Head of Solutions (SMDA) & Site Manager i  

MAN Energy Solutions - Frederikshavn

• Keld Bækkelund, Forbundssekretær i Dansk Metal

• Anne H. Steffensen, CEO i Danske Rederier

• Jenny N. Braat, administrerende direktør i Danske Maritime.
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Analysens cases

HBS ECONOMICS NOVEMBER 2021 2

4

Dette kapitel zoomer ind på udvalgte virksomheder på tværs

af Det Blå Danmark. Virksomhederne inkluderer:

• DFDS

• TUCO Marine Group

• MAN Energy Solutions - Frederikshavn

• INEOS ENERGY

• Weesgaard Mechanical Support ApS

• ESVAGT

De udvalgte cases kaster lys over konkrete virksomheders

erfaringer, strategier og udfordringer inden for temaerne af

COVID-19, grøn omstilling, digitalisering og kompetencebehov.



DFDS (Det Forenede Dampskibs-Selskab) er et 

danskejet selskab, der driver passagerruter og leverer 

logistik- og shippingløsninger i Europa og Tyrkiet. 

DFDS har ca. 8000 medarbejdere beskæftiget på 

både skibe og kontorer. DFDS har hovedsæde i 

København og kontorer i 20 forskellige lande.

DFDS
CASE

Da COVID-19 ramte, begyndte DFDS straks at

tilpasse sin forretning. Først og fremmest handlede 

det om at sikre virksomhedens overlevelse og 

garantere sikkerheden for passagerer og 

medarbejdere ombord på DFDS’ skibe og terminaler. 

I kølvandet på den øjeblikkelige krisestyring fyldte 

spørgsmålet om, hvordan de kunne tilpasse og sikre 

virksomheden på den lange bane.

”Da al drift og efterspørgsel lå helt 

stille, greb vi muligheden for at tænke 

over opbygningen af vores

fremtidige organisation.”
- Kasper Moos, Vice President i DFDS.

I DFDS mærker man efterspørgslen efter grønne 

alternativer og bæredygtige løsninger fra både 

forbrugere, kunder og politisk hånd. Derfor har de 

investeret massivt i intern knowledge for at forstå og 

implementere teknologier, der kan bidrage til at 

reducere virksomhedens CO2-aftryk.
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Før COVID-19 havde DFDS allerede investeret massivt 

i digitalisering – men der er ingen tvivl om, at krisen 

accelererede den digitale dagsorden. DFDS er en 

global organisation med medarbejdere og kunder i 

vidt forskellige lande. Det stiller store krav til digitale 

samarbejdsrelationer og virtuelle løsninger.

DFDS
CASE

”Via vores digitale systemer vil 

vores kunder få real time 

information om, hvor deres 

enheder befinder sig helt ned til

hvilket skib, og hvornår de

præcist er i land.”
- Kasper Moos, Vice President i DFDS.

For DFDS er det primære fokus i deres business-to-

consumer-strategi den digitale salgskanal, og 

hvordan denne platform kan udvikles og skabe bedst 

mulig udnyttelse af deres markedspotentiale. Også 

virksomhedens logistikkæde er på en digitaliserings-

rejse, der betyder, at DFDS kan levere et mere

dynamisk produkt. På den måde bidrager den 

digitale satsning til et tættere og mere oplyst

samarbejde mellem virksomhed og kunde.
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TUCO Group er et danskejet værft, der designer og 

producerer mindre både i kompositmateriale til 

professionel brug. TUCO har ca. 30 mand ansat og er 

placeret i Faaborg.

TUCO Marine Group
CASE

COVID-19 betød på den korte bane, at alt lå stille –

kunderne trak stikket. Men ret hurtigt begyndte man 

internt at undersøge nye salgskanaler. Bl.a begyndte 

man at holde digitale møder med græske kunder 

om nye opgaver. Før COVID-19 havde dette været 

utænkeligt, da salg typisk foregik personligt og 

fysisk. Men rejserestriktionerne tvang

virksomheden og dens kunder til at tænke nyt, 

særligt mht. salg. I dag har virksomheden generelt

set nedskaleret sin rejseaktivitet og opdyrker og 

vedligeholder nu mange salgskanaler digitalt.

”På kort sigt betød COVID-19 ”full 

stop”. Men så kom sommeren, og der 

kom gang i det igen, bl.a. fordi vi 

digitaliserede salget.”
- Jonas Pedersen, Managing Director i TUCO Group.

TUCO Group er af den overbevisning, at den grønne 

omstilling vil udgøre et kæmpe forretningspotentiale. 

Det mærker de i høj grad fra sine kunder, hvor nogle

kunder eksempelvis vægter ”grønne” skibe over 

billigere, ”sorte” skibe. Dertil kommer, at virksomheden

internt hele tiden fokuserer på at nedbringe sit

energiforbrug.
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TUCO Group er generelt set meget optimistiske for 

fremtiden. De tror på, at den maritime branche er i 

vækst, og at Det Blå Danmark vil fylde mere

fremadrettet, da den kan være mere dynamisk. Her

har Danmark en førerposition, der kræver nye

kompetencer at fastholde og udbygge.

TUCO Marine Group
CASE

OKTOBER 2021 7

”Vi har i Danmark en klar førerposition i 

”den blå verden”. Den skal vi fastholde! 

Men det kræver de rette kompetencer og 

investering i forskning i grønne

teknologier.”
-Jonas Pedersen, Managing Director i TUCO Group.

TUCO Group oplever problemer med at rekruttere de 

medarbejdere med de rette kompetencer. Især har de

udfordringer med skibsingeniører – der findes 

ingeniører med maritimt speciale, men TUCO oplever,

at de ikke er specialiserede nok. De må typisk selv 

bygge en del oven på for at sikre, at de passer til

deres behov.



MAN Energy Solutions - Frederikshavn er en del af en 

international koncern, der designer og producerer 

motorer. Der er ansat ca. 440 medarbejdere i

Frederikshavn og ca. 2.200 i Danmark. MAN ES er

især fokuseret på service og test af motorer, men har 

også specialiseret produktion.

MAN Energy Solutions -

Frederikshavn

CASE

COVID-19 har forstærket virksomhedens 

digitalisering – gennemgribende. Både internt i form 

af nye digitale arbejdsgange, herunder øget 

hjemmearbejde, men især ud mod kunderne. 

Således arbejder man i højere grad virtuelt sammen 

med kunderne, fx når motorer skal serviceres på 

den anden side af kloden.

MAN ES ser også et stort potentiale i digital 

connectivity, dvs. at alle deres fysiske enheder er 

forbundet via satellitkommunikation.

”Digitalisering er ikke kun sket i det 

administrative; fx startede vi 

produktion op i Kina udelukkende

virtuelt.”
- Thomas Leander, Site Manager i MAN ES -

Frederikshavn.

MAN ES blev økonomisk ramt af COVID-19, men 

måske i mindre grad end andre virksomheder i Det 

Blå Danmark. Det skyldes, at MAN ES var med til at

understøtte kritisk infrastruktur på det globale plan.

COVID-19 har i vid udstrækning accelereret

virksomhedens digitalisering.
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MAN ES er generelt set optimistiske, men oplever, at 

fremtiden som værende mere usikker og uforudsigelig 

end tidligere. I lyset af COVID-19 har virksomheden 

derfor opbygget en stærkere intern struktur for risk 

management, der vil kunne håndtere nye tilfælde af

COVID-19 og dermed nationale restriktioner på

forskellige markeder i verden.

MAN Energy Solutions -

Frederikshavn

CASE

”Det er svært at spå om branchens fremtid; 

lige nu er containere fx virkelig dyre, og der 

bestilles mange skibe. Men der er ingen tvivl 

om, at den grønne omstilling vil sætte 

rammen for hele branchen de kommende år."
-Thomas Leander, Site Manager i MAN ES -

Frederikshavn.For MAN ES vil den grønne omstilling sætte rammen 

for branchen de kommende år. Det er både i form af 

nye typer af skibe, men også motorer og brændsel

(uden svovl). Alle på markedet vil skulle forholde sig

til omstillingen.

MAN ES vurderer, at Det Blå Danmark står stærkt i 

den globale konkurrence. Men de investeringer, som 

branchen de kommende år skal foretage for at være 

green compliant, skal understøttes af offentlige 

investeringer i infrastruktur.
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INEOS ENERGY i Danmark er en del af en 

international koncern, der bl.a. producerer olie og gas. 

Der er ansat ca. 250 medarbejdere i Danmark, hvoraf

hovedparten er offshore.

INEOS ENERGY
CASE

INEOS ser ikke COVID-19 som en game 

changer – i stedet er fokus den grønne

omstilling. Her vil der være et stort forretnings-

potentiale for virksomheden, men også for

Danmark som sådan.

”Carbon capture storage (CCS) har et 

kæmpe potentiale for Danmark. Især vil det 

kunne give mange faglærte jobs.”
- Peter Hindsberger, Senior Regulatory & Public Affairs 

Manager i INEOS ENERGY.

INEOS i Danmark opretholdte produktionen under 

COVID-19, da denne udgjorde samfundskritisk

infrastruktur. De blev dog ramt af faldende oliepriser. I 

dag – og fremover - er det den grønne omstilling, 

der vil sætte den strategiske ramme. INEOS ser et

kæmpe potentiale i at kunne anvende udtjente 

oliefelter til at lagre CO2 .
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INEOS ENERGY i Danmark er generelt set

optimistiske for fremtiden, da de ser et nyt, grønt 

dansk eventyr forude i form af CCS. De tror på, at 

der kan blive skabt rigtigt mange grønne jobs på 

den konto; især faglærte. De oplever også internt,

at mange medarbejdere er interesserede i ”det

grønne” og hvilke jobmuligheder, det kan betyde 

for dem. Det kræver ifølge INEOS især faglærte

kompetencer og massive investeringer i ny 

teknologi, hvis dette potentiale skal indfries.

INEOS ENERGY
CASE

”Danmark kan få en grøn førerposition, 

men det er nu, vi skal med på vognen,

ellers vil vi komme bagud i den europæiske 

konkurrence. Der vil blive skabt rigtig

mange jobs, især faglærte jobs."

- Peter Hindsberger, Senior Regulatory &

Public Affairs Manager i INEOS ENERGY.
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Weesgaard Mechanical Support ApS er en mindre 

familieejet virksomhed, der servicerer kunder 

indenfor den maritime sektor hovedsageligt i 

Nordeuropa. Weesgaard Mechanical Support

specialiserer sig i service, vedligehold og reparation 

af både gear og motorer, og medarbejderne i

virksomheden har mange års erfaring i den maritime

branche.

Weesgaard Mechanical Support ApS
CASE

Hos Weesgaard Mechanical Support ApS var man 

nødsaget til at foretage hurtige og konkrete 

ændringer i arbejdskulturen for at sikre sine 

medarbejdere og for fortsat at kunne operere 

under COVID-19. Man har valgt at fokusere på 

alternative opgaveløsninger i meget tættere samspil 

med kunderne end tidligere. Det har bl.a. været 

løsninger som at yde service i andre havne end 

vanligt, fordele arbejdstimer ud på hele døgnet 

samt digitalisere de elementer af virksomhedens 

opgaver, hvor det giver mening. Både

medarbejdere og kunder oplever nu samarbejdet

som mere fleksibelt og udbytterigt.
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Weesgaard Mechanical Support ApS er en aktiv

medspiller i den grønne omstilling og ser et 

stort forretningspotentiale i udviklingen. I 

virksomheden oplever man, at behovet for 

cirkulær økonomi er accelereret under COVID-

19. Det skyldes flere forhold, men er ifølge 

virksomheden især drevet af manglen på 

reservedele sideløbende med et stadig større 

globalt og nationalt fokus på den grønne 

omstilling. Med Weesgaard Mechanical 

Supports kernekompetencer inden for 

reparation og vedligehold af gear og motorer, 

nyder de derfor godt af den øgede 

efterspørgsel på bæredygtige løsninger, som de 

netop er specialiserede i at levere.

Weesgaard Mechanical Support ApS
CASE

”Behovet for cirkulær 

økonomi er accelereret under 

coronakrisen, og det er en 

fordel for en virksomhed som 

os. Folk vil hellere serviceres

frem for at købe nyt.”
- Peter Weesgaard, CEO i Weesgaard Mechanical 

Support ApS.
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ESVAGT er et dansk rederi med base i Esbjerg 

specialiseret inden for sikkerhed og support til søs. 

ESVAGT servicerer både offshore vindindustri og 

offshore olie og gas. ESVAGT har ca. 100 

medarbejdere ansat på sine kontorer og workshops i 

Danmark og Storbritannien, mens ca. 1000

medarbejdere arbejder offshore ombord på 

virksomhedens fartøjer.

ESVAGT
CASE

”COVID-19 har gjort logistikken 

vanskeligere og dyrere, og det vil 

nok skabe udfordringer for os 

fremadrettet. Pandemien har gjort 

vores kunder usikre for en tid, men 

nu oplever vi, at der er gang i den 

igen.”
- Chief Human Resources Officer i ESVAGT.
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I ESVAGT har man længe tænkt den grønne 

omstilling ind i sin forretningsmodel, og 

virksomheden oplever, at efterspørgslen efter 

klimavenlige og bæredygtige løsninger er massiv. 

Helt konkret mærkes efterspørgslen i ESVAGT ved,

at deres kunder har det som indbyggede krav i 

sine kontrakter, som ESVAGT skal leve op til. Også 

internt som rederi er ESVAGT ambitiøse med den 

grønne omstilling, og i den nærmeste fremtid er

virksomhedens ambition at bygge og benytte 

sig af ”grønne" skibe. ESVAGT ser således et stort 

markedspotentiale i klimadagsordenen, som de 

allerede udnytter til at skabe vækst i

virksomheden. Men de har brug for kvalificeret 

arbejdskraft og tilgang af danske ubefarne 

skibsassistenter for at indfri det fulde potentiale.

ESVAGT
CASE

”Markedspotentialet

i forhold til klimadagsorden er 

enormt, og vi fokuserer særligt på

udviklingen inden for øget 

offshore havvindkapacitet og er 

spændte på, hvad havvindmølle-

øerne kan kaste af sig af 

muligheder for ESVAGT.”
- Chief Human Resources Officer i ESVAGT.
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