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Forord
I starten af 2014 nedsatte Danske Havne en arbejdsgruppe af havnechefer for mindre erhvervshavne.
Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at udarbejde en hands-on manual til brug for forretningsudvikling i de
mindre havne. Havne er en indbringende forretning – for havnen selv, for kunderne og lokalsamfundet. Det ved
kunderne også. Fokus med denne manual er derfor – hvor i værdikæden kan havnen sætte ind og skabe yderligere
værdi for havnen og for kunderne?
Manualen kan også bruges til at tydeliggøre, at i cost-benefit analysen by og havn, er havnen ubetinget en god forretning for byen. At det er en gevinst for alle parter, at havnen har plads og rum til at udvide, drive forretning og dermed fastholde og tiltrække kunder – også selvom det at drive forretning for en havn af og til indebærer støv og støj.
Hensigten er, at havnen skal blive endnu mere klar på de forretningsmuligheder, der ligger i havnen – om det er
mere fokus på færgedrift, udlejning, offshore, turisme, havvindmøller, fisk etc. Manualen er tænkt som et redskab til
at udvide forretningen, så havnene får flere og stærkere ben at stå på.
I arbejdsgruppen deltog:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Havnechef Ole Knudsen, Assens Havn
Havnekonsulent Jakob Jensen, Bornholms Regionskommune
Havnemester Lasse V. Olsen, Faaborg Havn
Direktør Kristen Nedergaard, Rømø Havn
Havnemester Lars Brodersen, Holstebro-Struer Havn
Havnemester Finn Hansen, Sønderborg Havn

Endvidere deltog sekretariatschef Tom Elmer Christensen og konsulent Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne.
Viden om værktøjer til forretningsudvikling og facilitering af arbejdsgruppens arbejde samt arbejdet med manualen
blev leveret af rådgiver & facilitator Helle Staberg, STABERG relations management.

God arbejdslyst

DANSKE HAVNE
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Når du vil:
”Når du vil:” er overskriften på denne læsevejledning til manualen for forretningsudvikling for havnechefer.
Som overskriften antyder, er det meningen, at læseren kan dykke ned i det enkelte afsnit og blive inspireret. Men læseren kan også vælge at nærlæse manualen fra ende til anden, som en slags tjekliste, når nye initiativer tager form.
Nærværende første udgave af manualen omfatter de værktøjer, som arbejdsgruppen i første omgang har udpeget
som relevante til at understøtte forretningsudviklingen. Ved at vurdere de udfordringer, som de fleste mindre havne
står over for, har gruppen fundet frem til netop disse værktøjer. Hen ad vejen vil behovet for andre værktøjer opstå,
ligesom Danske Havne retter værktøjerne til efter behovet.
Arbejdsgruppen har med de udvalgte værktøjer, skridt for skridt, været igennem de fire generelle hovedfaser
af et strategiarbejde. Se herunder. Først en beskrivelse af havnens situation i nuet, dernæst et overblik over de
fremtidige udfordringer, udpegning af de vigtigste udfordringer, og slutteligt udarbejdelse af businesscases på de
initiativer, som havnen vælger at lægge frem til beslutning.
Manualen er opbygget således, at venstre siderne viser teori og lidt om, hvordan arbejdsgruppen har arbejdet med
de pågældende værktøjer. Venstresiderne giver også anvisninger på, hvordan man kommer i gang med at bruge
værktøjerne. Tid og deltagere, spørgsmål til overvejelse, og konkrete ”gør sådan her ” punkter.
Højresiderne viser resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Som bilag på nettet ligger værktøjerne klar til brug.
De udvalgte værktøjer er en del af de fire faser i en strategiproces, men alle kan stå alene og bruges efter behov.

De valgte værktøjer til forretningsudvikling
Vision
Målbillede
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1

Nu situationen:
Hvor giver havnen størst værdi?
Hvordan er havnens situation i
dag?
Hvordan skaber vi ejerskab?
Hvordan bliver vi endnu bedre?
Har vi nogle konkurrenter, og i så
fald hvilke?

Havnen i dag

Strategiske pejlemærker:
Hvilke af de vigtigste
udfordringer tager vi fat
på?
Hvad vil vi/vil vi ikke?
4

Handling:
Søge udviklingsmidler
Beslutningsoplægget Businesscasen
Selvevaluering
Udvikling
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2

Fremtiden:
Megatrends, vision og
målbillede
Skab overblik over
udfordringerne
Hvor skal vi adskille os
fra konkurrenterne?

TID
Ønsket fremtid
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Skab overblik over jeres udfordringer
- En brainstorm om forventningerne til fremtiden
Mindst én gang om året bør I drøfte, hvilke udfordringer jeres havn kan tænkes at ville møde i fremtiden og vurdere,
om de betyder, at I skal ændre i jeres overordnede strategi og i jeres eventuelle delstrategier.
Jo flere I er til denne drøftelse, jo bedre et billede får I af, hvad der er der sker rundt omkring havnen, og hvad det
betyder for jer. Som minimum bør bestyrelse, ledelse og relevante medarbejdere være med. Nytteværdien af at involvere både bestyrelse og medarbejdere i drøftelsen er, at I bagefter har samme skarpe fornemmelse af, hvad der
er vigtigst at forholde sig til og justere for at sikre havnens fortsatte udvikling og berettigelse.
Dette er ikke en visions- og strategiproces, men blot en årlig justering. En visions- og strategiproces med langsigtede visioner og intentioner foregår normalt hver 3. eller 4. år og er en helt anden proces. Se afsnittet om ”at sætte
de langsigtede visioner…”.
Arbejdsgruppen har selv afprøvet en ”brainstorming” på udfordringer. Med seks forskellige mindre havne rundt om
bordet blev resultatet en mangfoldighed af udfordringer, som dækker bredt og er aktuelle for de fleste mindre havnes situation. Langt de fleste udfordringer virker truende, men kan vendes til en positiv mulighed, bare I lægger en
plan. Se udfordringerne her på højresiden.
Arbejdsgruppen har summeret alle udfordringerne under seks overskrifter, ”ude- og indefra - kommende”:
Udefra kommende
• Byen trænger sig på
• Havnens erhvervskunder ændrer karakter. De bliver større og tungere
• Efterspørgslen ændrer sig uafbrudt. Havnekapaciteten skal være fleksibel
Indefra kommende
• Økonomien er presset: Indtægterne skal øges (toplinjen)
• Driften skal optimeres (bundlinjen)
•

Havnekontorerne er blæksprutter, løser alle opgaver med få medarbejdere

Forum og tid:
2 timer med bestyrelse, havnechef og relevante medarbejdere. Udpeg en mødeleder.
Stil jer disse spørgsmål:
1. Hvad er havnens udfordringer nu og i nærmeste fremtid? Hvad sker der rundt om havnen? I kommunen,
		 i oplandet, i erhvervslivet, hos borgerne, turisterne, på kontoret? Muligheder, der kan byde sig, trusler,
		 der kommer nærmere?
2. Grupper dem under overskrifter, der passer til havnen og prioriter dem.
3. Formuler de vigtigste udfordringer i et samlet afsnit for hver gruppe.
Metode:
Hver for sig eller to og to skriver deltagerne de ca. tre vigtigste udfordringer på en lap papir og hænger dem
op på væggen. I fællesskab grupperer I derefter udfordringerne under de seks overskrifter og prioriterer.
Tag til slut et billede af resultatet, så I har mulighed for at vende tilbage til jeres fælles billede af udfordringerne.
Havnechefen samler efterfølgende de vigtigste udfordringer op i et dokument til bestyrelsens og eget brug og
som dokumentation for processen.
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SKEMA 1

Arbejdsgruppen arbejde med udfordringer. Januar 2014.

1. Brainstorm på udfordringer

2. Grupper
under
”overskrifter”

3. Formuler de præcise udfordringer/
muligheder

At synliggøre havnens betydning
Havnen i centrum – havnen bør udvikle byen
Politikere og borgere har andre idéer end forretning
By og havn – affald, arealer og vanddybde
Fritidsfiskere og/eller lystbådpladser
Stigende pres af myndighedskrav
Beboere på havnen stiller krav
Miljø– og støjhensyn, svovl!
Erhverv og/eller rekreativt område og/eller
UNESCO område

Samspil med
byen

Udfordringen er at udvikle havnen som byens
attraktive centrum. At sikre samspil og synergi
mellem et aktivt erhvervsliv og aktive borgere.
Sikre plads til udvikling af industri og til borgernes
behov for kreativitet med vand og i et miljø, som er
optimalt for begge parter.

Infrastruktur – vejforhold og vanddybde
Modulvogntog
Adgang til havn – fra by og sø
Større skibe i forhold til indløbskapacitet

Tilgængelighed fra vej
og sø

Udfordringen er, at trafikken til og fra havnen til
lands og til vands bliver tungere og større. Byen
med boliger og butikker kommer tættere på og
infrastrukturen er ikke gearet dertil.

Pladsmangel – Kajpladser - Nye kajanlæg
Lagerplads
Ballastvand - miljø
Forsyning af el
Fortsat sikre mod fremtidens vejr

Kapacitet

Udfordringen er dels at skaffe plads på kaj til
lastning og lagerplads, til udleje og dels at sikre
forsyninger, som fx el og ballastvand.
Nuværende kapacitet skal kunne håndtere kommende/uforudsigelige klimaændringer.

Strukturel nedgang i erhvervsbagland og også nye
muligheder for forretningsområder
Strukturel nedgang af fiskeriet og truet færgefart
Nødvendigt fortsat at satse på kvalitet
Turisme er et godt eksempel
Vanskeligt at finansiere nye faciliteter, herunder
plads til lystbådene
Fortsat skaffe fondsmidler
Centralisering - stordriftsfordele
Mæglere større og større rolle
Internationalisering af samarbejdspartnere

Øge
indtægter

Udfordringen er at erhvervshavnens omsætning
specielt fra fiskeri og færgefart er i tilbagegang. Vi
skal finde alternativer.
Der er muligheder både i industri og i internationalt samarbejde, og det kræver satsning på
kvalitet i havnefaciliteterne.
Oplevelsesøkonomi er i fremgang. Turisme, flere
lystbåde, herunder internationale kunder er muligheder, der skal gribes.
Mulighederne er talrige, men finansieringsmuligheder mangelfulde.

Omkostningerne er støt stigende
Kommunale sparerunder
Fortsat sikre mod dagens vejr
Efterslæb på vedligehold
Fortsat geare havnen til reduktion af kommunal
støtte

Optimering
af drift

Udfordringen er de kommunale sparerunder og
et trængt erhvervsliv med nedgang. Men er der en
vending at spore?
Havneanlægget er godt brugt og sporadisk forekommende manglende vedligehold skal der rettes
op på.
Vind og klimaforandringer stiller krav.

Dokumentation
ISPS i forhold til øget færdsel
Overtagelse af søafmærkning fra farvandsvæsenet
Skiftende politiske ledelser med skiftende målsætninger - omstillingsparathed
Medarbejderpleje, kompetenceudvikling og muligheder for netværk
Kommunikation – strategisk i forhold til målgruppe

Havnekontoret

Udfordringen er, at de administrative byrder stiger og flere opgaver lægges fra det offentlige over
på de kommunale havne.
Også set i lyset af en skiftende politisk bestyrelse
og dagsorden.
Havnepersonalet skal være blæksprutter og vedvarende bred kompetenceudvikling er nødvendig.
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Vurdere, hvordan havnen giver størst værdi
- Værdikæden

En havn er en servicevirksomhed. Havnen tilbyder sine kunder en service, og kunden betaler for servicen efter dens
værdi.
Ideen er, at de varer, der passerer havnen, eller den tid, kunden bruger i havnen, skal være mere værd for kunden,
når den forlader havnen, end da den ankom. Denne værdistigning er det, havnen tjener penge på. Og jo flere varer
havnen kan tilføre værdi, jo større markedsdækningen er og jo bedre opland - desto mere værdi.
Spørgsmålet er, hvordan havnen kan tilføre varerne mest mulig værdi? Her kommer arbejdet med værdikæder
ind. At arbejde med havnens værdikæder giver jer mulighed for at følge kundens behov fra start til slut, og vurdere
hvordan havnens ressourcer bedst muligt kan udnyttes til at give varen mere værdi. Og om det kan betale sig at
tilføre flere ressourcer. Arbejdsgruppen valgte at arbejde med værdikæden for bulkvarer. Produktet biobrændsel
blev brugt som eksempel. Kunden kan være én og samme virksomhed, som altså producerer skov/træ fx i Letland,
transporterer det til en dansk havn, får det bearbejdet til flis, oplagrer og sælger det som biobrændsel til et varmeværk i Danmark. Der kan også være flere led ind over: grossister, skibsredere m. fl.
Hvor og hvordan kan havnen placere sig og øge værdien for kunden i denne værdikæde – altså sikre, at biobrændslet stiger i værdi, mens det er i ”kontakt” med havnen? Det er denne værdistigning, havnen kan tage penge for.
Se arbejdsgruppens arbejde her på højresiden.
Værdikæden for et produkt ser ud som vist herunder – og det vigtige er at se overordnet på, hvad der sker før det
rammer havnen, hvad der sker, mens det er i havnen og hvad der sker efter, det har forladt havnen. Værdikæden
kan række langt ud over land og hav og også ud i verden.
Hvordan kan havnen gøre det hurtigere, mere effektivt og billigere for kunden? Og kan havnen gøre processen
endnu enklere for kunden? Eventuelt overtage flere af de nødvendige arbejdsgange som grossister eller andre før
har varetaget? Se evt. Havneloven.

Forum og tid:
Bestyrelsen og relevante medarbejdere – alternativt havnechef og relevante medarbejdere. Start med tre vigtigste serviceydelser, havnen leverer. Brug en times tid for hver aktivitet - varegruppe for varegruppe.
Spørgsmål:
• I hvilken sammenhæng indgår havnen i kundens produkt?
• Hvad sker der før, under og efter at produktet har passeret havnen?
• Hvordan indgår jeres produkt/ydelse (havnen) i kundens samlede behovsdækning?
• Tegn værdikæden på en kronologisk linje og angiv, hvad I leverer og hvornår, og hvad andre leverer i
		 forhold til at dække kundens samlede behov
• Hvor kan I identificere ”de svage led”? – der, hvor I med fordel kunne ”etablere jer” i kundens værdi		 kæde, der hvor I kunne forbedre havnens service og med få ressourcer kan gøre forretning?
Gør
Tegn værdikæde på en tavle/flip over. List undervejs de andre parter, som produktet er i berøring med.
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Skema 2

Værdikæden. Hvor kan havnens ressourcer give kundens produkt en merværdi –
med indtjening til havnen for øje? Arbejdsgruppens eksempel med bulkvarer
– biobrændsel
Arbejdsgruppen tegnede og udpegede denne værdikæde for biobrændsel:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Træproducent
Skibsrederi
Havn
Maritim service
Losning
Bearbejdning
Oplag
Transport til varmeværk
Eventuelt pipeline

Gruppen overvejede:
		
		
		
-

Hvilke ressourcer råder havnen over? For øjeblikket fx en anløbskaj, kapacitet til service ved anløb, losning,
transport, bearbejdning, lagerplads, oplagring ugens fem hverdage.
Hvad er havnens styrker i relation til kundens produkt? Hurtig og sikker transport, sikker opbevaring, bearbejdning på havnen, osv.?
Kan disse ressourcer og styrker/kompetencer bruges bedre eller udbygges?
Kan havnen levere flisen direkte til varmeværket? Kan havnen udgøre hele leddet fra produktion til levering til
slutbrugeren? Med en 24 – 7 service?
Kan havnen stå for at hente træet i Letland?
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Kende havnens situation lige nu
- SWOT-analysen
Når bestyrelse og medarbejdere sammen har drøftet de fremtidige udfordringer og har placeret havnens vigtigste
ydelser i kundernes værdikæder, er SWOT-analysen vejen til at samle op. SWOT-analysen opsummerer læringen
fra debatten om udfordringer og værdikæder og giver et overblik over havnens styrker, mindre stærke sider og
aktuelle fremtidige muligheder og trusler.
SWOT er havnechefens uundværlige platform for det videre arbejde med at udvikle forretningen. Her har havnechefen de styrker og de kommende muligheder, som der virkeligt skal arbejdes videre med.
Havnens styrker og mindre stærke sider kommer ”indefra”. Det er forhold havnechefen/bestyrelsen selv kan gøre
noget ved, faktisk lige nu, hvis tid og energi er der. Det kan fx være styrker hhv. svagheder ved faciliteter, anlæg,
arealer, økonomiske ressourcer og medarbejderes kompetencer eller indhold i havnens service, priser, koncepter,
distribution, beliggenhed mv. Alle forhold, som vi kan gøre noget ved, hvis vi vil – interne forhold.
Under de eksterne forhold samler vi op på de fremtidige muligheder og trusler for havnen. Udfordringer, vi ikke selv
har indflydelse på, noget der kommer ”udefra”. Det kan være ændringer i erhvervskunder, hvis gods bliver større og
tungere, nye konkurrenter, leverandører, miljø- og finansielle forhold og øvrige samfundsforhold. De eksterne forhold
er faktorer, som påvirker virksomheden, men som virksomheden ikke har indflydelse på og de er fremtidige. Noget
er at opfatte som trusler og noget som eminente muligheder.
En SWOT-analyse er udgangspunktet for enhver strategisk forretningsudvikling. Er den udarbejdet ærligt og
åbent giver den et godt afsæt og viser tydeligt, om havnen har en brændende platform eller ej. SWOT-analysen er
meget specifik for den enkelte havn. Rømø Havn er her på højresiden brugt som eksempel.

Forum og tid:
Havnechefen udarbejder analysen selv som opsamling på bestyrelse og medarbejderes arbejde med hhv.
udfordringer og havnens placering i værdikæden.
En halv dag.
Spørgsmål
• Hvilke muligheder for udvikling af forretningen vil byde sig i fremtiden? Muligheder, der kommer, uden
		 at du har indflydelse derpå?
• Og hvad kan komme til at true havnens forretning i fremtiden? Noget, der kommer, uanset hvad du gør?
• Hvad er havnen rigtig god til? Interne forhold, som du selv er en del af?
• Hvad er havnen mindre god til? Interne forhold, som du selv er en del af?
Gør
Tag gerne skemaet med, når I drøfter udfordringer og værdikæde, og noter stikord.
Ellers tænk resultat af begge analyser igennem og noter i felterne.
Diskuter det slutteligt med din bestyrelse/bestyrelsesformand.
Brug analysen som input til de kommende interessentanalyser, konkurrrentanalyser og ikke mindst til at sætte
målbilledet.

12

Skema 3

SWOT-analysen, med udgangspunkt i Rømø Havn

Eksterne forhold
(Noget der kommer, bestemt
af andre, uanset hvad I gør)

Muligheder

Trusler

Regeringen beslutter at udlægge
havområde tæt på til vindmøllepark.
Tiderne ændrer sig og turister
kommer tilbage til Rømø.
Befolkningens interesse for oplevelser er stigende.
En ny motorvej.
Internationale cruiseselskaber
viser interesse for DK.
En erhvervsvenlig kommunalbestyrelse.
Ingen pirater i DK.
Mange turister.

Skiftende politiske ledelser.
Vind og vejr ændrer sig og bliver
voldsommere.
Vindmølleproduktionen flyttes
væk fra området.
Yderligere stramning af regler for
sikkerhed (ISPS).
Transportfirmaer dumper priserne.
Turister brokker sig over støj og
støv.
Forandringsparathed, krav om
fleksibilitet.
Miljøkrav, naturhensyn.

Interne forhold
(Noget I selv kan gøre noget
ved)

Stærke sider

Mindre stærke sider

God beliggenhed ved Vesterhavet og Danmarks udgang mod
vest og mod blæst.
Stort anlæg.
Erhvervsvenlig, kommerciel havnebestyrelse.
Masser af ledig arbejdskraft.
Gode kompetencer, bl.a. om
grøn energi, bæredygtighed.
God til teamarbejder, involvering.
Villig til at handle.

Følsomt havnekontor – få medarbejdere til mange forskellige
opgaver.
Havneanlægget er slidt ned.
Kendskab til kundens værdikæde
Kommunikation.
Manglede viden om markedet,
om kunderne.

S –
W–
O–
T –

Stærke side (strenghts)
Mindre stærke sider (weaknesses)
Muligheder (opportunities)
Trusler (threats)
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Vurdere, hvordan I kan blive bedre end konkurrenterne
- Konkurrentanalysen

De fleste mindre havne mener ikke, at de har konkurrenter, men kun samarbejdspartnere. Enhver forretning gør
dog klogt i at vurdere, hvem i omgivelserne, der er de egentlige konkurrenter, og hvem der mere er en samarbejdsog alliancepartner. Denne såkaldte konkurrentanalyse er også en del af grundlaget for at udvikle forretningen, sætte
mål og for at vurdere, om der kan opnås synergi ved at arbejde tættere sammen i et mere forpligtigende samarbejde.
Konkurrentanalysen går ud på at vurdere, hvorfor kunden i dag vælger vores havn frem for en anden havn, eller
vælger et af vores produkter frem for naboens. Det er de parametre, vi konkurrerer på. Det er vigtigt at sætte sig i
kundens sted, når analysen udføres. Det er kunden, der giver dig konkurrenter, idet de kan finde på at vælge andre
end dig. Så hvordan ser kunden på udbyttet af at bruge netop jeres havn? Hvor er jeres havn bedre end de andre
mulige havne? Brug resultatet af SWOT-analysen, som viser de stærke og mindre stærke sider, men sæt jer i
kundens sted.
Det er eminent til at komme med input til havnens udvikling. For tænker I lidt videre og sætter jer et mål for hvilke
af disse konkurrenceparametre, I vil blive bedre på i fremtiden og hvor meget bedre I vil være, er I allerede langt i
målsætningen for fremtiden. Se på de parametre, I netop er kommet frem til, at I konkurrerer på. Vurder styrken af
dem på en skala fra 1 – 6, hvor 6 er bedst. Hvordan ligger fx jeres niveau for maritim service sammenholdt med
nabohavnens? Ligger I på 5 hhv. tre eller er det omvendt? Hvordan ligger prisen på transport af biobrændsel sammenholdt med vognmandens, vurderet på skalaen fra 1 til 6, hvor 6 er den laveste og for kunden bedste pris?
Tegn det op i et såkaldt Strategilærred ”AS-IS”, se højresiden. Strategilærredet viser en ærlig og autentisk vurdering af organisationen lige nu.
I kan hurtigt tegne ind med en anden farve, hvor I gerne vil befinde jer på skalaen fremover og få et billede af jeres
ønskesituation. Et strategilærred for ”TO-BE”. I kan også tegne ind, hvilke helt nye parametre i gerne vil måles på
fremover. Måske kræver det samarbejde med andre havne, med erhvervslivet, med producenter og leverandører i
et mere forpligtigende samarbejde.
I arbejdsgruppens analyse af konkurrenter og med udgangspunkt i transport af gods, blev vognmænd med tilbud om
billig og hurtig transport på land samt nabohavnen med fx en bedre beliggenhed nævnt som de største konkurrenter.

Forum og tid:
Bestyrelse og relevante medarbejdere udfylder analysen sammen. Ca. 2 timer.
Spørgsmål
Hvem er de vigtigste konkurrenter og hvilke parametre måler vi på?
Gør
Start med at finde alle mulige konkurrenter. List dem på en flip over. Udpeg derefter de vigtigste konkurrenceparametre.
Find så de to-tre vigtigste konkurrenter og udfyld skemaet over, hvad det er I konkurrerer på.
Dernæst giver I konkurrenceparametrene point for kvalitet/styrke – altså hvor gode/mindre gode er vi i forhold
til konkurrenterne på de valgte parametre. Tegn strategilærredet som det er i dag – hudløst ærligt i et lukket
forum.
Tegn derefter ønskesituationen ind i tegningen.
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Skema 4

Arbejdsgruppens konkurrentanalyse

Typiske
konkurrenceparametre

Konkurrent 1:
Vognmænd med lastbiler

Kvalitet

Konkurrent 2.:
Nabohavne
Vanddybde
Indsejlingsforhold

Hurtighed

Transport over land
er hurtigere

Adgang

Prisen ned på grund af
bl.a. stordrift

Priser

Mulighed for synlighed –
world wide

Butikker

Ringe

Synlighed

Flere kunder – stordrift

Tættere på kunderne

Gode butiksforhold

Strategilærred – AS IS og TO BE

Hvordan ligger havnen i forhold til sine konkurrenter?
6Skala

1–6
Hvor gode er vi?

5

4

3

2

1

0

Hurtighed

Pris

Kvalitet
Havnen

Adgang

Konkurrent 1

15

Synlighed

Konkurrent 2

Butikker

Sætte de langsigtede visioner og mål
- Scenarieprocessen

Omverdenen forandrer sig. Havnens analyser af nu-situationen vil vise, at der er et behov for udvikling hele tiden.
Ud fra analysen af udfordringer, værdikæde, SWOT- og konkurrentanalyse er det tid til at se fremad, for en kort
tid glemme nu-situationen, og i stedet vurdere de langsigtede scenarier for havnens udvikling. Udpegning af megatrends er bestyrelsens ansvar og bør foregå fx hvert tredje eller fjerde år.
Bestyrelsen, havnechef og eventuelt ledende medarbejdere samt eksterne eksperter og strategirådgiver sætter sig
sammen og inspirerer hinanden. Alle parters viden om, hvad der kommer til at foregå rundt om os, megatrends, nationalt, lokalt og globalt samt vores forventninger til fremtiden, skal op at vende. Diskuteres og samles op i nogle
relevante scenarier, relevante og beskrevne billeder af fremtiden.
Nogle trends vil være mere usikre end andre, og nogle vil have en meget voldsom konsekvens for en havn. Hvad
sker der fx inden for den teknologiske udvikling, og hvilke muligheder giver det jeres havn? Vil robotter overtage
havneservicen? Flere ældre, udvikling i demografi – betyder det et behov for anløb af endnu større cruises?
Hvad sker der i Generation Y, de unge? Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Et stort behov for selvrealisering
hos de unge, betyder det en kommunal beslutning om flere beboelser i havneområdet?
Nogle af disse usikkerheder vil værre bedre/værre end andre. Vælg derfor de to med de største konsekvenser for
jer og vurder, hvad det vil betyde for havnen, hvis de indtræder - se akser på højresiden.
Hvilket scenarier tror I bliver fremtiden for jeres havn? Og hvordan skal jeres havn se ud for at være den bedste
i denne fremtid? Drøm frit, sæt overliggeren højt. Forestil jer, at I er den bedste havn i Danmark eller Europas
bedste mindre havn? Sæt jer også i kundens sted.

Forum og tid:
Sæt cirka to halve dage af sammen med bestyrelsen og eventuel ekstern ekspert og strategifacilitator.
Havnechefen og relevante ledende medarbejdere deltager også.
Spørgsmål:
• Hvilke megatrends oplever havnen allerede konsekvenserne af og hvilke, tror I, vil komme?
• På hvilken måde? Hvordan holder I øje med disse tendenser allerede i dag?
• Identificér de udfordringer – med brainstorm og papkort op på væggen, grupper dem.
• Hvilke af dem er vigtigst? Hvis de går godt, giver de uanede muligheder, og går de skidt, så er konse		 kvenserne alvorlige. Vælg de to mest betydende og sæt dem ind i krydsaksene. Se højresiden.
• Hvilke af de fire scenarier er mest realistisk?
• Drøm derefter stort og højt. Hvordan ser jeres havn ud om 3-5 år i dette scenarie?
• Hvilke overordnede strategier skal havnen forfølge for at nå drømmen, og hvordan kan vi se, måle, om vi
		 er på rette vej?
Gør:
Beskriv drømmehavnen, giv den et navn. Beskriv den ud fra disse overskrifter
• Størrelse og organisation
• Kernekompetencer
• Kritiske faktorer, arbejdsgange, processer,…
• Knappe ressourcer, kompetencer mm.
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Scenarieprocessen
Stil jer selv spørgsmålet:
Hvilke megatrends vil få betydning for havnen fremover?

Kommercialisering

Velstand

Globalisering
Netværksorganisering
Videnssamfund

Arbejdsgruppen har ikke
arbejdet med denne
proces, idet den er relativt
tidskrævende og meget
individuel for den enkelte
havn.

IT / Digitalisering
Individualisering

Værdier,

Bioteknologi
Befolkningsudvikling

sundhed,
miljø

Acceleration, 24-timers samfund

Kilde: Institut
for fremtidsforskning
Institut
for fremtidsforskning

Det næstbedste
Stil jer selv spørgsmålet:

Mest sandsynligt
scenarie

Hvilke af disse vil virkelig få betydning, men
kan hænde at gå til både en meget positiv
side og give en masse muligheder, eller gå
til den negative side og give havnen nogle

Det værste

alvorlige trusler?

Det bedste

Det næstværste

17

Skabe ejerskab, involvere de rigtige
- Interessentanalysen

En af de vigtigste forudsætninger for at få succes med et nyt projekt er ejerskab og forankring hos de involverede.
Det er netop formålet med interessentanalysen at få overblik over de personer, som på den ene eller anden måde
bliver berørt af eller kan have indflydelse på projektet. Hvad skal der til for, at de bliver engagerede, føler sig og som
en del af projektet og tager ejerskab og medansvar for dets succes?
Interessenter er de personer, der bliver påvirket af projektet. Analysen af hver enkelt interessent svarer på, hvad
interessentens interesse i projektet er, hvordan interessenten kan hjælpe det til succes, og om der er modstand til
stede samt hvilken. Analysen munder ud i et overblik over hvem, der er vigtigst at ”bearbejde” og hvordan. Interessenterne kan være bestemte borgergrupper, erhvervsforeningen, kommunalbestyrelsen, chefen for teknik og miljø,
erhvervslivet, erhvervsfiskerne, lystfiskerne, de lokale kunstnere, sejlklubben, sommerhusejerne, enkeltpersoner med
navns nævnelse, osv.
Med en interessentanalyse finder I også frem til de personer, som virkelig kan være en fordel at få med. Dem de
andre har respekt for, dem der plejer at være imod. Men når de endeligt er medspillere, så flytter det virkelig noget,
og de er gode til at trække ”mængden” med.
Arbejdsgruppen tog igen udgangspunkt i produktet biobrændsel og en one stop service. Resultatet af denne
interessentanalyse er vist på højresiden her.
De tre vigtigste interessenter er i dette tilfælde aftageren, som er varmeværket, grossisten som er mellemmanden
mellem sælger og køber, og kommunalbestyrelsen, som oftest er ejer af havnen. Jvf. arbejdet med værdikæden for
biobrændsel, så kan grossisten udmærket være en konkurrent til havnen, specielt inden for den maritime service.

Forum og tid:
Interessentanalysen er en del af havnechefens arbejde. Brug mindst et par timer derpå.
Drøft udkastet igennem med bestyrelse og relevante medarbejdere inden den gøres færdig.
Spørgsmål:
• Identificer interessenterne.
• Analyser dem. Hvilken holdning og indflydelse har de til projektet?
• Hvem er de vigtigste med styrke til at give medspil eller modstand?
• Hvordan kan du gøre dem som en positiv del af projektet? Hvordan involvere dem?
Gør
Vi bruger denne viden for at tilrettelægge hvem, vi skal tage kontakt til, hvordan kontakten skal vinkles, hvem
vi skal huske at orientere og hvornår.
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Skema 5

Arbejdsgruppens interessentanalyse. One stop service med biobrændsel.
Interessent

Interesse i sagen (positiv
og negativ)

Hvordan hjælper havnen
interessenten?

Hvordan får havnen
medspil?

Ladningsejer

Ønsker one stop shop og
en øget værdi af sit produkt,
mens det er på havnen.

Ved at tilbyde en helhedsservice fra produktion til levering
hos aftager.

Ved at kommunikere de store
fordele der er for kunden ved
one stop servicen.

Varmeværket

Ønsker sikkerhed for forsyning, kort responstid og
mulighed for at reducere eget
lager.

Mulighed for at indgå langvarige samarbejdskontrakter
med efterfølgende mulighed
for at havnen kan investere
langsigtet.
Kan påvirke kommunalbestyrelsen til en positiv holdning
over for havnen.

Skal købe ind på idéen
om leveringssikkerhed og
mulighed for lager i havnen.
Etablere dialog med dem,
informere om muligheder i
havnen, win win ved et forpligtigende samarbejde.

Skibsmægler

Ønsker lav havneafgift,
mulighed for at losse meget,
omsætning.

Orientering om mulige
kunder.

Samarbejde om kunder.

Grossist

Grossisten ønsker så lette og
billige arbejdsgange i havnen
som muligt, forenkling, kan
være konkurrent mht. maritim
service.

Kan informere om nye
muligheder for nye kunder,
information, men kan også
snuppe kunder fra havnen på
serviceområdet ved at tilbyde
en pakkeløsning.

I dialog med dem, så de indser og får ejerskab gennem
et forpligtigende samarbejde
med havnen. Involver også
havnebestyrelsen, som ofte
kender grossisterne.

Fagforening

Ønsker arbejdspladser, godt
arbejdsmiljø og overholdelse
af overenskomster i havnen.

Orientering om eventuelle
ændringer om arbejdstidsaftaler.

Synlige og gode aftaler for
havnens medarbejdere.

Vognmænd

Ønsker omsætning, god aflønning og gode arbejdstider
og lette adgangsforhold.

Ved at tilbyde store mængder
gods til faste tider og faste
priser.

Ved at informere vognmændene tidligt i udvikling af prokejtet med one stop service.

Stevedore/speditør

Ønsker så få arbejdsgange
som muligt, hurtigt papirarbejde, mange kunder – er
havnens konkurrent.

Orientering om mulige
kunder.

Samarbejde om kunder.

Havnebestyrelse

Ønsker enten mere aktivitet
eller mindre aktivitet i havnen,
de er splittede for og imod.

Skaffer dem økonomi/synlighed/ mere erhvervsliv mm.

Involver dem i diskussionerne.

Kommune

Ønsker, at kommunens eventuelle ejerstrategi bliver fulgt.

Kan skaffe finansiering
og skabe ro om økonomi.
Politisk opbakning, forpligtige varmeværkerne til at
samarbejde med havnen, ro i
miljøafdelingen, mulighed for
stabilitet.

Vedvarende telefonisk kontakt om nye muligheder, nye
priser, mm. i havnen, så de
ved, hvad der foregår.
Aktiv hjemmeside.

Miljøafdeling

Positive og negative, er meget
obs, ønsker i sagens natur
bare ro og ingen vrøvl fra
naboer.

Ved at vise, hvor bæredygtigt
det nye projekt er.

Informer dem om diskussionerne.

Naboer

Splittede interesser, som regel glæde over aktivitet, men
modvilje mod larm, støj.

Ved at vise, hvor miljøbæredygtigt det nye projekt er.

Informer dem om diskussionerne.
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Skabe merværdi med andre
- Klyngesamarbejde

Også for mindre havne er det oplagt at gribe muligheden og undersøge, hvordan flere virksomheder i fællesskab
kan gå sammen og samarbejde om at udvikle havnen som knudepunkt. Måske med en win win situation for både
havn, erhvervsliv og arbejdspladser som resultatet. Eventuelt i et forpligtigende samarbejde om et fælles og med en
formel samarbejdskontrakt eller et sæt vedtægter. Eventuelt i en såkaldt klynge.
En klynge er defineret som en gruppe af virksomheder, der arbejder sammen i et fælles forpligtende udviklingssamarbejde. Et samarbejde, som gør dem i stand til at øge deres konkurrenceevne og skabe større beskæftigelse,
end hvis de opererer alene. Klynger skaber kun værdi via fokus. Nogle opstår, andre går i sig selv igen, når de har
udtjent deres formål. Der er kun mening i at kalde sig en klynge, så længe der er en mening i at samarbejde med
værdi og vækst på bundlinjen for alle deltagere.
Arbejdsgruppen brugte Hvide Sande Havn som input til manualen for klyngedannelse. En kommunal selvstyrehavn
med et relativt truet fiskerierhverv og nedgang i ordrer til tilhørende erhverv. Formålet med havnens overvejelser om
at samarbejde med erhvervsliv og organisationer var at skabe grobund for udvikling af fiskerierhvervet og sikre adgang til transport via hav for industriproduktionen i oplandet. Et projekt, som var til fordel for både by og havn. Fra
Møllelaug til total havneservice med service i en topmoderne erhvervshavn med off-shore industri.
En interessentanalyse viste, at flere visionære folk og organisationer kunne se en fordel i at få havnen til at vokse.
Det gjaldt både folk fra erhvervsliv og fra turismen, og flere viste den risikovillighed, som er nødvendig. Og havnechefen var den utrættelige og nødvendige ildsjæl, som både så en kæmpe gevinst for havnen, og samtidig selv
kunne få sin ”ildsjæl til at trives”.
Brug skemaet på højresiden her ved det første møde med alle interessenter. Alle kommer med egne ønsker og mulige bidrag i form af økonomi, kompetencer, tid mm. til projektet. Her vil mulighederne for synergi og et fælles formål
fremgå. I bilagene på nettet ses et eksempel på vedtægter i en klynge. Eksemplet stammer fra Hvide Sande ESSG.
Erfaringerne er, der skal være en åbenlys brændende platform, en ildsjæl til at bære projektet igennem, flere
toneangivende grene af erhvervslivet, som kan se en økonomisk fordel og som er risikovillige, og administrative ressourcer til at opstille de faste spilleregler og holde fast i driften.

Forum og tid:
Bestyrelsen og havnechef er de bærende i processen, som løber over år.
Gør
Saml de interessenter, som er proaktive og interesserede til et inspirationsseminar.
Fortæl om visionerne.
Spørgsmål til at komme i gang:
Hvad er din virksomheds og din egen interesse i at samarbejde i en klynge?
Hvad kan/vil min virksomhed og jeg selv bidrage med i samarbejdet?
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Skema 6

Hvordan afklarer vi, om der er fælles interesse?

Hvad vil din virksomhed gerne have ud af
samarbejdet?

Hvad vil du personligt gerne have ud af
samarbejdet?

Hvad kan din virksomhed bidrage med i
samarbejdet?

Hvad kan du personligt bidrage med i
samarbejdet?

Columbusægget!
Uddrag af vedtægter for klyngesamarbejde,
Hvide Sande
Fonden Hvide Sande Erhvervsudvikling!

Danske Havne - forretningsudvikling i
mindre havne

5. marts 2014

17

Nøgleord!
Og grundlaget for fortsat erhvervsudvikling under
nøgleordene:
•
•
•
•
•
•
•

De ”rigtige” tiltag – idéen der samler
Formidling
Forståelse
Forankring
Ejerskab
En egn af ”ambassadører”
og fælles udbytte!!

”Havnen og byen – hinandens forudsætninger”!
5. marts 2014

Danske Havne - forretningsudvikling i
mindre havne
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Udarbejde det gennemtænkte beslutningsoplæg
- Forretningsplanen/business casen

Du er kommet så langt, at dit forslag til ny aktivitet skal besluttes i bestyrelsen. Dine nye konkurrenceparametre
og ideer til at nå dem skal operationaliseres. Havnens bestyrelse skal have et gennemtænkt oplæg med tidsplan,
handlinger og økonomi som grundlag for beslutningen.
Skabelonen for en business case er særdeles velegnet som disposition for dette oplæg.
Businesscasen samler op på både havnens udfordringer, værdikæden, SWOT-analysen, konkurrentanalysen og i
overvejelser om samarbejdspartnere/klynger samt på kommunikationsplanen. En god businessplan gør det også
muligt for havnechefen at vurdere og måle, om vi nåede det, vi ville med dette projekt.
Beslutningsoplægget skal først og fremmest være enkelt at overskue for beslutningstageren (-erne). En beslutningstager har brug for at vide, hvad havnen får ud af projektet og hvad det koster.
Dernæst er beslutningstagerne typisk interesseret i at vide, hvor i havnens udviklingsstrategi projektet passer ind,
hvad forandringen går ud på og hvad det vil betyde for den daglige drift. Hvordan havnechefen vil gribe det an trin
for trin, skaffe tid og penge, og hvor havnen kan løbe ind i modstand og hindringer. En klar ansvarsbeskrivelse og
en tidsplan.
For større projekter er det vigtigt at starte med en lille bid af projektet, se om det virker og hvis det gør, så se at
komme i gang i en større målestok.
Tænk stort, start småt og være klar til at skalere.
Arbejdsgruppen har arbejdet med businesscasen og tog udgangspunkt i et nyt initiativ, som gør det nemmere for
havnens kunder at se, hvad de kan få, og hvad det koster – en pakkeløsning, hvor kunden kan vælge til og fra og
hurtigt danne sig et overblik over konsekvenserne af disse til- og fravalg.

Forum og tid:
Havnechefen udarbejder businessplanen, først og fremmest som oplæg til bestyrelsen.
Sidenhen som grundlag for orientering og drøftelser med medarbejdere om indholdet.
Spørgsmål:
Der er ikke deciderede spørgsmål. De følger skabelonen for en businesscase.
Vigtigt er det at stille sig selv spørgsmålet: hvad er det havnen er blevet bedre til, når dette projekt er gennemført? Hvad gør vi anderledes? Hvad koster det, og hvor høj er indtjeningen?
Gør
Brug skabelonen som anvist.
Gå i gang i god tid – øvelsen tager normalt længere tid end forventet.
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Skema 7

Arbejdsgruppens arbejde med businesscasen for pakkeløsninger.

Formål og kort beskrivelse

Nøgleaktiviteter

Tidshorisont

Havnens strategi er at forbedre
sin indtjening på lagerplads, og
dette er et forslag om at udbyde
havnens ydelser som pakker
med delelementer til hver sin
værdi.

Definere indholdet i pakken,
hvad indgår i enhedsprisen.

Starte med et testprojekt – et
lille forsøg, som kan vise om det
holder eller ej.

Kundens nytteværdi af pakkeløsning er, at det er nemmere
at handle med havnen: nemt,
overskueligt og til en konkurrencedygtig pris.
Produktet skal være en pakke,
som omfatter de relevante ydelser inden for havnens specialer.

Skaffe viden om markedet.
Interessenter
Viden om havnens styrker og
svagheder – kende sin havn (jvf.
SWOT).

Alle nævnt i interessentanalyse
og værdikæde.

Kende de udgifter, som indgår i
pakken.
Kende mulige samarbejdspartnere (interessentanalyse).

Forventet resultat

Budget

Kritiske succesfaktorer

Tilfredse, vedvarende, loyale
kunder.

Interne timepriser.

At kendskabet til markedet og
dets kunder er stort nok.

Fortjenstprocent.
God økonomi.

At ikke andre havne kopierer
pakkeløsningen og tilbyder den
til en konkurrencedygtig pris.
At kommunikationen og markedsføringen er grundig.
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Udviklings- og tilskudsmuligheder
Fonde, puljer, udviklingsmidler. Kært barn har mange navne, og det kan være en jungle at finde rundt i for den enkelte havn. Danske Havne har samlet en kort introduktion til de enkelte udviklings- og tilskudsmuligheder, så havnen
kan få overblik over sine muligheder for at få tilskud og medfinansiering.
Oversigten over tilskuds- og finansieringsordninger giver et kort overblik over hvem, der kan få støtte til udvikling,
hvad man kan få støtte til, hvor meget man kan få og krav om medfinansiering og samarbejdsparter, nogle eksempler
på hvem og til hvad der er givet støtte fra den pågældende ordning. Hvis det ser interessant ud, så er det nødvendigt at gå videre og læse op på den enkelte ordning. Derfor er der også link til, hvordan den videre proces er.
Danske Havne har også taget og tager gerne igen initiativ til at afholde et eftermiddagsseminar om udviklings- og
tilskudsmuligheder – hvor sekretariatet har indbudt relevante eksperter og best practice cases.
Oversigten opdateres løbende, men kontakt meget gerne Sofie Gravers Jacobsen, sgj@danskehavne.dk, hvis I
skulle finde supplerende og interessante fonde og muligheder.
Se mere på Danske Havnes hjemmeside www.danskehavne.dk under Politik & Lov – Tilskudsmuligheder.
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Planlægge orienteringen
- Kommunikationsplanen

Grundreglen i en god kommunikation er, at den er formuleret, så den både taler til ”det hele menneske”, til
modtagerens ”hjerne, hjerte og fødder”. En kommunikationsplan rummer netop disse elementer. Den angiver,
hvilke budskaber der skal kommunikeres til hvem, og hvordan de skal kommunikeres for at give mening for modtageren (hjernen). Budskaberne skal også formuleres således, at modtageren får en fornemmelse af at være en del af
projektet (hjertet). Der skal kunne ske handling, efter budskabet er givet (fødderne).
Kommunikationsplanen ligger i umiddelbar forlængelse af interessentanalysen, som gav overblik over hvem, der
er berørt af/har indflydelse på projektet.
Formålet med kommunikationsplanen er at ”ramme de rigtige på det rigtige tidspunkt og at ramme plet”, give den
rigtige information til de udvalgte rigtige og det rigtige tidspunkt. Derfor er en præcis formulering af budskab og
et valg af formidlingskanal det vigtigste i planen. Kanalerne er talrige i dag, hvor der ikke kun er tale om formidling
via regionale aviser og lokale ugeaviser, men hvor hjemmesider og sociale medier har overtaget en stor del af den
eksterne nyhedsformidling. Og hvor den interne formidling lige så ofte foregår via mails og sms’er som via telefon.
Arbejdsgruppen har udarbejdet et eksempel på en kommunikationsplan for havnens tilbud om fast pris for biobrændsel. Budskabet er, at fx ”Nu tilbyder havnen biobrændsel til en fast pris og med garanteret levering”. Det nye
er også, at havnen afregner træet til fast pris og tilbyder at overtage det direkte fra producenten, grossisten eller fra
skibsrederen. Faste priser giver kunder og leverandører budget- og leveringssikkerhed. Det er så op til havnen at
optimere processer og at eksekvere, så udgifterne i øvrigt holdes nede.
Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er vist på næste side.

Forum og tid:
Havnechefen udformer kommunikationsplanen, men
drøfter den med medarbejdere og bestyrelse.
Det tager mindst ½ dag at lave den.
Husk:
At budskaber skal gentages igen og igen
De skal være enkle
Brug gerne billeder, metaforer
Brug praktiske eksempler fra dagligdagen
Hvad sker der, hvis vi ikke følger budskabet?
Find forbilleder, som kan hjælpe med at sige budskabet
igen og igen
Hjerne, hjerte og fødder. (Tekst og tegning: Kilde: Mark
Holst Mikkelsen og Flemming Poulfelt, Strategi med mening, CfL Center for Ledelse)
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Skema 8

Arbejdsgruppens kommunikationsplan for biobrændsel til fast pris.

Målgruppe,
hvem er berørt

Hvad er udfordringen med
den berørte

Dit budskab

Ansvar for kommunikationen

Kanal

Hvornår

Grossisten.
Skibsreder.

Kundeforhold –
fastholde tilfredse
kunder.

Fast pris.
Budgetsikkerhed.
Sikkerhed for
afsætning.

Havnechef

Telefonopkald.
Møde
Havnens hjemmeside og
linkedIn profil.

Dato

Træproducent.

Lugt fra biobrændsel – problematisk.

Fast pris.
Krav om kvalitet.
Budgetsikkerhed.
Sikkerhed for
afsætning.

Havnechef

Telefonopkald.
Møde
Havnens hjemmeside og
linkedIn profil.

Dato

Varmeværk.

Just in time- behov. Leveringstid.
Oplagring.

Fast pris.
Fast kvalitet.
Budgetsikkerhed.
Leveringssikkerhed.

Bestyrelsesformand

Havnens hjemmeside – under ydelser og
forhold.

Dato

Havnekontorets
medarbejdere.

Implementering
af ny forretningsmodel.

Havnen leverer et
stærkt tilbud.

Havnechef

Interne møder.

Kommunalbestyrelsens
repræsentant i
varmeværkets
bestyrelse.

Sikre
samarbejde.

Fordele ved
yderligere samarbejde.

Bestyrelsesformand

Dialogmøder.

Andre
skovejere.

Inddrage i
forretning.

Vise fordele ved
yderligere samarbejde.

Havnechef

Havnens hjemmeside.
Lokalavisen.
Internationale
skrifter.

26

Vurdere om I nåede, det I ville
- Selvevaluering

Vi har en travl hverdag, og havnechefer i mindre havne føler sig ofte som blæksprutter, der bliver kostet rundt.
Ikke desto mindre er det afgørende for havnens succes, at de planer, der bliver sat i værk, også bliver fulgt til dørs.
Gav den nye aktivitet den værdi for havnen, som vi regnede med? Hvis den gør, hvorfor gik det så godt? Hvad kan
vi lære af det? Hvordan og med hvad roser vi vores medarbejdere og de øvrige, der har arbejdet hårdt og godt for
projektet? Feedback til de involverede er lige så vigtig, som hvis resultatet ikke var nået.
Hvis vi ikke fik den værdi ud af den nye aktivitet, som var planlagt, så vurder hvorfor. Hvad kan vi lære? Hvor hoppede
kæden af? Var tiden for knap? Levede de andre ikke op til forventningerne, eller gjorde jeg ikke?
Business casen angiver nogle helt præcise mål, for det I ville nå inden for en given tidsramme. Jo mere præcise I er
her, jo bedre kan I vurdere, om projektet virker eller ikke gør det. Mål kan enten være noget, der kan måles i fx kroner
og øre, i mængde, i antal osv. Eller i en ændret adfærd. Vi gør tingene på en anden og bedre måde, end vi plejer.
Feedback til dine medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere er vigtigt, selv om det kan være en svær øvelse.
Husk de tre K’er:
1. Kærligt/kammeratligt vil sige, at feedbacken er i modtagerens interesse, og at du siger den venligt og be		 stemt og tydeligt, gør det ordentligt.
2. Konstruktiv betyder, at det er noget, der kan ændres. Det nytter ikke noget at give feedback på ting, der al		 ligevel ikke kan gøres noget ved. Kom altid med forslag til, hvad der bør gøres for at gøre det endnu bedre.
3. Konkret betyder, at du er helt specifik og præcis på, hvad det er du synes er godt eller kunne være bedre.

Gør:
1. Sæt dig et mål om at evaluere hvert kvartal. Nåede vi det, vi ville?
2. Vær præcis med det du måler på, så dine omgivelser kender dine kriterier for succes.
3. Gennemfør medarbejderudviklingssamtaler en gang om året.
Giv feedback – og husk de tre K’er.
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Vide, hvor dine nøgletal ligger i forhold til andres
- Benchmarking

Benchmarking af havnene kan give havnene mulighed for at måle sig med sammenlignelige havne.
Samtidig giver benchmarkanalysen mulighed for at finde de individuelle forklaringer, fx som følge af forskellige aktiviteter, geografi, størrelse eller lignende.
Danske Havne udarbejder hvert år en benchmarkanalyse for de største havne, der på individuelt og aggregeret
niveau giver nøgletal for det forgangne regnskabsår.
Den interne version, hvor havnene er identificerbare for hinanden, kan bruges af de deltagende havne i deres strategiarbejde såvel som økonomistyring.
Nøgletallene, der offentliggøres på aggregeret niveau, kan bruges i markedsføring af havnen som den lokale vækstmotor. Neden for er vist et par eksempler på nøgletal, der indgår i benchmarkanalysen for de største havne. Denne
type analyse kan også udarbejdes for gruppe 33 havne.

Nettoomsætning 2012
250000
200000
150000
Nettoomsætning

100000

Gennemsnit

50000
0

Skibs- og vareafgifter pr. tons fragtskibsgods
kr. 18,00
kr. 16,00
kr. 14,00
kr. 12,00
Skibs- og vareafgifter pr. tons
fragtskibsgods

kr. 10,00
kr. 8,00

Gennemsnit

kr. 6,00
kr. 4,00
kr. 2,00
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn

kr. -
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Driftsudgifter/driftsindtægter 2012
45%
40%
35%
30%
Driftsudgifter /
driftsindtægter

25%
20%

Gennemsnit

15%
10%
5%
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn
Havn

0%
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Afslutning – manualen er IKKE færdig
Manualen er tænkt som et redskab, der kan tages i brug, når en ny strategi skal lægges. Når der skal skrives en
kommunikationsplan. Når der skal udarbejdes en interessentanalyse. Når havnechefen, eventuelt med inddragelse
af bestyrelsen, udarbejder en værdikæde for at identificere nye forretningsområder eller uudnyttet potentiale. Når
der løbende og endeligt skal evalueres på arbejdet, der er udført.
Manualen skal være med til at realisere Danske Havnes ambition. Danske Havne har en ambition om, at de danske
havne skal blive de bedste i Europa. De bedste at anløbe. De bedste at etablere sig i. Det kræver omstilling i havnene. Det kræver øget samarbejde med erhverv på havnen og i opland. Havnene er kommet tættere på kunderne end
nogensinde før. Forretningen Havnen udvikler sig hastigt. Kunden er i centrum. Manualen kan bruges til at synliggøre kundens behov og sætte fokus på havnens udviklingspotentialer. Så danske havne kan blive Europas bedste.
Manulen er derfor også et levende dokument, der hele tiden kan være i spil i større eller mindre grad.
Danske Havne vil løbende inddrage manualen på gruppe 33 møderne. Er der brug for opdateringer til manualen,
nye værktøjer eller flere gode eksempler, så supplerer Danske Havne løbende.

På Danske Havnes hjemmeside www.danskehavne.dk findes disse værktøjer klar til brug:
Skema 1. Udfordringer
Skema 2. Værdikæde
Skema 3. SWOT-analyse
Skema 4. Konkurrentanalyse
Skema 5. Interessentanalyse
Skema 6. Klyngesamarbejde
Skema 7. Businesscase
Skema 8. Kommunikationsplan
Eksempel på vedtægter for klyngesamarbejde, Hvide Sande Havn, ESSG.
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