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Executive Summary 
 

This thesis provides an analysis and evaluation of the current shipping strategies of the world’s 

three leading iron ore producers, BHP Billiton, Rio Tinto and Vale, and how these strategies have 

developed with the commodity- and transporting market. 

The results of this analysis draw the attention, to which key factors that have played a role on 

these markets, and ultimately have resulted in different shipping strategies from the iron ore 

producers. The drastic rise in demand for iron ore, from especially China since they entered the 

WTO in 2001, gave the iron ore producers good conditions on the commodity market. But with the 

simultaneous rise in the shipping market rates, their transportation costs grew as well.  

In 2008 the rates on the shipping market however took a drastic fall. Many shipowners had earlier 

tried to profit from the good market by ordering new vessels. This meant a sudden oversupply of 

capacity, at the same time as the world economy took a downfall. The iron ore producers could in 

this way see their transportation costs lowered significantly, while the demand for iron ore stayed 

at a good level. This was an ideal situation for the iron ore suppliers. 

However, certain investment commitments had been made, while the shipping market was high, 

specifically investments in internal fleets, in order to have more control of the transportation costs 

of the iron ore.  

Especially Vale had made strong investment commitments, to build an internal fleet. Compared to 

BHP Billiton and Rio Tinto that both transport their iron ore from North West Australia to primarily 

China, Vale has to ship all the way from Brazil. In the high shipping market this meant a freight 

differential of up to USD 60 per ton, compared to the Australian competitors. The decision to 

minimise this differential, hence meant that Vale now has a fleet of 35 vessels of up to 400,000 

DWT, a size which has about double the capacity of a standard Capesize vessel.  

On the other hand BHP Billiton decided to focus on the commodity market, and leave the shipping 

market which means they have a dependence on shipowners willing to transport their iron ore. 

Rio Tinto decided to build a small fleet, primarily in order to secure their customers a certain 

amount of flexibility, hence focusing more on customer service. 

The consequences on the very different shipping chartering strategies between the companies, 

depends on the future developments of both the iron ore commodity market, and the general 

shipping market. 
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This analysis concludes that in the case of falling demand, from the leading importing country, 

China, especially Vale could experience difficulties due to their shipping chartering strategy. The 

two Australian companies have secured themselves with minimised risks taken on the shipping 

market. Opposite, Vale has taken measures to drastically take more control of the transportation 

costs. Vale’s internal fleet is very specifically focused towards the carriage of iron ore from Brazil 

to China. Hence, in the case of falling demand from China, this leaves them with high risk and low 

flexibility on the investment made. 
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1. Indledning – Baggrund for opgaven 
 

Som skibsmægler i en større international mæglervirksomhed indenfor tørlastsegmentet, ACM 

Shipping, forestår jeg dagligt dialog med mange forskellige typer kunder. Virksomheden har 

mange kontorer rundt omkring i verden, og servicerer dermed kunder med forskellige produkter 

og behov. 

Som ansat i et af virksomhedens to australske kontorer, ACM Endeavour Shipbrokers, er især de 

australske kunder, naturligt i fokus. Ligesom en del af arbejdsopgaverne består i at rådgive 

skibsrederne til at tage de rigtige beslutninger når de skal navigere i markedet, består jobbet også i 

at skaffe de bedst mulige forhold for virksomhedens tætte australske lastekunder. 

En meget vigtig del af en skibsmæglers dagligdag, er at have tæt kontakt og dialog med de 

virksomheder, som sidder med lasterne. Hvis man som mæglervirksomhed har et godt forhold til 

disse virksomheder, vil skibsrederne automatisk have et større behov for at tale med netop dig. 

Dette da skibsrederne naturligvis er afhængige af at kunne sejle med laster, eventuelt fra det 

attraktive australske lastemarked. 

Markedet er typisk ekstremt konkurrencepræget, så de fordele man som skibsmæglervirksomhed 

kan opnå, kan være meget værd, både på kort og på lang sigt. 

 

Netop virksomhedens australske kontorer har formået at opnå en sådan fordel. Gennem mange år 

har kontorerne fået opbygget et forhold til de australske lastekunder, som betyder at en stor del 

af disse kunders forretning, bliver lavet i gennem virksomheden. Dette betyder højere aktivitet, og 

derved også højere profit, da en skibsmægler får provision af den forretning der bliver lavet.  

 

Som et naturligt følge til denne tætte dialog med de nævnte kunder, kommer også en interesse for 

de specifikke kunders aktiviteter. Netop dette aspekt er baggrunden for projektet. 

 

Virksomhedens to største kunder på lastesiden er de to australske minegiganter, BHP Billiton og 

Rio Tinto. Disse to virksomheder er ikke blot store i shippingsammenhæng, men kan betegnes som 

store globale spillere på råmaterialemarkedet. Desuden har netop disse to virksomheder en stor 

indflydelse på især den australske økonomi. 
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Interessen for disse to virksomheder, og deres aktiviteter, er som sagt baggrunden for dette 

projekt. Projektet vil analysere, og i visse sammenhænge sammenligne, virksomheders ageren på 

shippingmarkedet. Udgangspunktet vil være produktet jernmalm. Sammen med den brasilianske 

virksomhed Vale udgør disse tre virksomheder langt størstedelen af det globale marked for 

jernmalm. Jernmalmen eksporteres især til Kina.  

 

Projektet vil derfor fokusere på de tre virksomheders shippingstrategier og hvordan disse adskiller 

sig fra hinanden. Desuden vil jeg se nærmere på hvilke faktorer der spiller ind på disse strategier, 

altså hvorfor de agerer som de gør, og hvorfor strategierne eventuelt er forskellige. Et indblik i 

sammenhængen mellem jernmalmmarkedet og shippingmarkedet, vil blive en naturlig følge af 

analysen. 

 

En både professionel og personlig generel interesse for jernmalmmarkedet, samt nutidige globale 

økonomiske problemstillinger, fik undertegnede til at undersøge producenterne. Råmaterialet kan 

ses som en god indikator for den globale økonomiske vækst – via produktionen af stål – og 

interessen udspringer ligeledes i dette markeds relation til shipping generelt. 

Inden analysen var der en vis forventning til at forstå hvorledes denne industri, og netop 

relationen til shippingmarkedet, har gennemgået drastiske forandringer siden år 2000. Gennem 

analyse af disse forandringer, var målet i høj grad at forstå hvilken indflydelse og effekt dette har 

haft på det globale shippingmarked. 

 

Yderligere var det en tro på at en komparativ analyse af de største jernmalmproducenters 

shippingstrategier, ville give læseren et nutidigt indblik i transporten af jernmalm, og hvordan 

magtbalancen på dette marked har gennemgået forandringer siden år 2000. 

2. Kriterier for valg af empirisk objekt 
 

For at kunne undersøge og analysere forskellige aspekter indenfor International Business, er det 

vigtigt at samarbejde med enten en eller flere virksomheder, der for det første har erfaring på det 

internationale marked, men som desuden har tilgængelig viden og data. 
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Traditionelt set, vil en normal tilgang til et projekt, være at finde en relevant virksomhed med et 

problem der skal løses. Eksempelvis opstart på et nyt marked, eller introduktion af et af 

virksomhedens produkter på et nyt marked. 

 

I dette tilfælde har jeg dog valgt at gribe casen en smule anderledes an.  

Der bliver i stedet fokuseret på et kendt marked, med fokus på markedets tre største spillere.  

 

For at kunne komme omkring relevant teori indenfor International Business, samt have mulighed 

for at indsamle den nødvendige empiri til at belyse de relevante emner, er følgende kriterier 

blevet nedsat: 

 

 Nutidig relevans – Jeg vil undersøge og analysere et problem der har relevans på 

nuværende tidspunkt. Shipping- og råmaterialemarkedet er evigt skiftende, så derfor skal 

problemet have relevans i skrivende stund. Dette betyder dog ikke at historiske 

begivenheder og data ikke kan have relevans for den nutidige problemstilling. 

 

 Tilgængelighed og vidensdeling – For at have mulighed for at komme i dybden med 

analysen af de forskellige markeder og virksomheder, er det vigtigt at vælge et projekt, 

hvor der er samarbejdsvillighed, for at opnå et tilfredsstillende niveau af empiri, der kan 

bruges til casen. Anonymitet må foretrækkes frem for ingen vidensdeling. 

 

 Mutual benefits – Som en naturlig forlængelse af de to foregående kriterier, vil det for 

undertegnedes egen virksomhed, men også for de analyserede virksomheder være vigtigt, 

at få noget ud af deres vidensdeling. Projektet vil formentligt frembringe nogle resultater 

på baggrund af analysen, som de involverede virksomheder efterfølgende kan benytte sig 

af. Dette punkt, vil uden tvivl ligeledes gøre de to ovenstående kriterier nemmere at 

opfylde. 

 

 International Business – Som IB-studiet også foreskriver, er det et krav, at der er et 

internationalt aspekt i analysen. Dette krav gøres derfor ligeledes til et kriterium. Shipping 



8 
 

og import/eksport, kan naturligt opfylde dette kriterium, ligesom valg af virksomheder der 

agerer fra forskellige lande/markeder kan. 

 

 Forskellige shippingstrategier – Baggrunden for opgaven, er netop interessen for hvordan 

de store mineselskaber agerer på shippingmarkedet. Det vil derfor være relevant at finde 

virksomheder der har forskellige indgangsvinkler til shippingstrategi. 

 

Som ansat i ACM Endeavour Shipbrokers i Melbourne, har der været mulighed for forskellige typer 

problemstillinger. Mange forskellige produkter eksporteres af virksomhedens kunder, både fra 

Australien, men også fra resten af især østen, eksempelvis kul ud af Indonesien. 

 

Projektet der er valgt tager udgangspunkt i eksport af råmateriale fra Australien, med 

udgangspunkt i nogle af virksomhedens største kunder. Projektet opfylder således alle 

ovenstående kriterier, og vil komme i dybden med både forskellige virksomheder og deres 

shippingstrategier, men også indenfor andre aspekter af tørlastshipping, og fragtmarkeder.  

3. Problemidentifikation 
 

Transport af råmaterialet jernmalm, har gennemgået store forandringer gennem de seneste 10-15 

år. Den globale produktion steg især i starten af det nye årtusind kraftigt, primært som følge af 

den meget stigende efterspørgsel der kom fra Kina, efter de i 2001 kom med i WTO. Kina er 

verdens førende stålproducent, og en af de vigtigste ingredienser i produktionen af stål, er 

jernmalm. 

 

Dette betød at de tre største jernmalmproducenter, australske BHP Billiton og Rio Tinto, samt 

verdens største, sydamerikanske Vale, pludselig så et skift i magtfordelingen, hvor deres 

indflydelse blev forhøjet betydeligt.   

 

Skiftet blev tydeligt, da balancen mellem køber og sælger af jernmalmen blev ændret drastisk på 

baggrund af den høje efterspørgsel. 
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De tre mineselskaber stod derfor pludselig i en helt ny situation, med høj magt på 

råmaterialemarkedet. En situation som til dags dato endnu ikke er blevet ændret. 

Set fra mineselskaberne en ideel situation, med høj efterspørgsel, og derved en god mulighed for 

gennem kontrol af udbuddet at kunne styre prisniveauet. 

 

Med Kina som importmarked af store mængder jernmalm, opstod dog en ny situation, nemlig 

hvordan denne indflydelse på produktmarkedet blev afspejlet i transportmarkedet. 

Med en markedsandel på næsten 2/3 af det oversøiske jernmalmmarked, for de tre førende 

jernmalmproducenter, og en andel af dette på ca. 70% der går til det kinesiske marked, er det 

naturligt at fokusere på hvilke forandringer stål- og jernmalmmarkedet skabte for shipping- og 

fragtmarkedet. I en industri hvor de tre største sælgere af et specifikt produkt, kan styre 

udbuddet, i kombination med en, igennem lang tid, stigende efterspørgsel fra et specifikt marked, 

har skabt en meget konkret markedssituation, hvor magtbalancen er blevet skubbet markant i 

værdikæden. 

 

Netop det maritime aspekt i  denne værdikæde og hvordan det ellers uafhængige shippingmarked 

reagerede til den stigende efterspørgsel for kapacitet, er ligeledes et spørgsmål der har relevans i 

denne sammenhæng. 

 

Gennem brugen af forskellige befragtningsstrategier indenfor shipping, har det været muligt for de 

nævnte mineselskaber at opnå mere eller mindre kontrol over deres specifikke værdikæder, og 

udbuddet af produktet. Yderligere, med kontrol over værdikæden, har der i perioder været skabt 

en høj kontrol over shippingmarkedet, selv fra råmaterialeproducenternes side. 

Med andre ord, skabte den forhøjede efterspørgsel af et specifikt produkt, med begrænset udbud, 

en direkte mulighed for producenterne for at opnå yderligere kontrol med værdikæden, og derved 

transporten af produktet. Dette betød en direkte relation mellem magt i værdikæden og 

ændringer i råmaterialemarkedet.  

 

Projektet her, vil se nærmere på denne relation, og hvordan ændringer i råmaterialemarkedet, har 

haft en direkte indflydelse på producenternes befragtningsstrategier og værdikæder. Desuden, vil 
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jeg se nærmere på hvordan og hvorfor disse strategier er forskellige mellem virksomhederne, og 

hvordan dette kan have indflydelse på specialiseringsniveauet for producenterne i fremtiden. 

4. Problemformulering 
 

På baggrund af ovenstående problemidentifikation, vil følgende problemformulering danne 

grundlag for projektet: 

 

Hvordan har transporten af jernmalm udviklet sig, og hvilke faktorer har haft indflydelse på 

udviklingen i de tre største jernmalmproducenters shippingsstrategier, siden årtusindskiftet, samt 

hvilke konsekvenser kan de specifikke shippingsstrategier få for jernmalmproducenterne i 

fremtiden? 

 

Følgende underspørgsmål vil blive gennemgået og besvaret, for at belyse den generelle 

problemstilling: 

 

 Hvordan er transportmarkedet for jernmalm opbygget? 

o Transporten af jernmalm 

o Jernmalm og shippingmarkedet 

o Transportansvaret – Køber eller Sælger? 

o Skibsbefragtning for jernmalm 

 

 Hvordan har transporten af jernmalm ændret sig siden år 2000, og hvilke faktorer har haft 

indflydelse på jernmalmproducenternes shippingstrategier? 

o Kinas efterspørgsel for jernmalm 

o Prisfastsættelsessystemet for jernmalm 

o Den finansielle krise i år 2007 

o Porter’s Five Forces 

 

 Hvordan ser de tre største jernmalmsproducenters shippingstrategier ud? 
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o BHP Billiton 

o Rio Tinto 

o Vale 

o Kundetilfredshed 

 

 Hvilke faktorer gør at jernmalmproducenternes ageren på shippingmarkedet ikke er ens? 

o Geografi og Transportmønstre 

o Fragtmarkedet 

o Skibsmarkedets fleksibilitet 

 

 Hvilke konsekvenser kan shippingstrategierne få for jernmalmproducenterne i fremtiden? 

o Fleksibelt eller Ufleksibelt 

o Kunde eller Konkurrent? 

o Nye specialiseringsområder 

 

5. Afgrænsning 
 

Før og under processen for denne projektundersøgelse, blev nogle afgrænsninger fundet 

nødvendige og relevante. 

 

Den første var drevet af vigtigheden af at opretholde en passende og relevant bredde for 

analysen. Ved at kombinere to så store og forskellige markeder, som produktmarkedet og 

transportmarkedet, i en og samme analyse, vil det være yderst vigtigt at formå at få det rette 

perspektiv på analysen. Meget nemt ville jeg have kunnet se på markederne fra mange forskellige 

perspektiver, eksempelvis investorer, stålvirksomheder, skibsredere, skibsorganisationer osv. For 

at forhindre en for stor bredde, ses det derfor som nødvendigt at begrænse sig til at se det fra 

jernmalmproducenternes perspektiv. For at kunne gøre dette, har det været nødvendigt primært 

at fokusere på primær og kvalitativ data indhentet via interviews med personer der enten har 

direkte kontakt eller indflydelse hos de relevante mineselskaber. Desuden har jeg derefter 

underbygget data indhentet fra disse kilder via sekundær data, men husket at analysere denne 
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data set fra mineselskabernes synsvinkel, altså om en vis information er en fordel eller ulempe for 

virksomhederne mm. 

 

Netop perspektivet har altså vægtet højt i afgrænsningen, for at undgå at skabe en for bred 

analyse. Dette har så modsat haft indflydelse på troværdighed, hvilket jeg kommer ind på senere i 

opgaven. 

 

Formålet med analysen, er at forstå jernmalmproducenternes ageren på transportmarkedet, og 

hvordan og hvorfor disse ikke er ens producenterne i mellem. 

Det er dog besluttet, at fokusere analysen på industriens tre største aktører. 

Det må dog noteres, at brugen af tre virksomheder for et helt marked, ikke kan benyttes som et 

endeligt konkluderende billede for en hel industris befragtningsmetoder. En generalisering er dog 

heller ikke ønsket, men derimod et fokuseret overblik over industriens dominerende kræfter, og 

deres ageren. Disse tre virksomheder står for størstedelen af eksporten, og vil derfor være mest 

interessante at analysere. 

 

Virksomhedernes hovedmarked er råmaterialemarkedet. Dette marked har naturligvis høj 

relevans for shippingstrategierne. Denne case har transportdelen af virksomhedernes værdikæde i 

fokus. Produktion og priser på råmaterialemarkedet vil blive berørt, men kun med det formål at 

forstå hvordan dette har en effekt på transportdelen af virksomhedernes omkostningsstruktur. 

 

Konsekvensen af disse afgrænsninger vil være en fokuseret og relevant analyse, med 

udgangspunkt i transportmarkedet for jernmalm set fra mineselskabernes perspektiv.  

6. Undersøgelsesfilosofi 
 

Dette afsnit berører, hvorledes undersøgelsen generelt vil blive grebet an. 

 

Projektet tager udgangspunkt i en komparativ analyse af de tre største jernmalmproducenters 

shippingstrategier, og hvilke faktorer og begivenheder der har haft indflydelse på strategierne.  
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Filosofien vil være først at give et overblik over jernmalm- og shippingmarkedet. Derefter hvilke 

faktorer der har haft indflydelse på shippingstrategierne. Herefter hvordan disse 

shippingstrategier specifikt ser ud. Resultaterne af dette, vil så blive brugt til en komparativ 

analyse, for at forstå hvorfor disse shippingstrategier ikke er ens. Til slut vil resultaterne af den 

komparative analyse blive perspektiveret til fremtidige forhold, og hvilke konsekvenser disse 

shippingstrategier kan have for jernmalmproducenterne i fremtiden. 

 

Jeg vil altså bevæge sig oppefra og ned, startende med beskrivende forhold, hvorefter analyse og 

perspektivering af forholdene vil blive gennemført.  

Alt dette vil ske, set fra jernmalmproducenternes perspektiv. Dette for at kunne holde fokus, og 

forstå hvordan og hvorfor visse beslutninger er taget, set fra deres synsvinkel.  

 

Fremgangsmåden vil tage udgangspunkt i de såkaldte undersøgelsesløg (Research Onion 

[Saunders, Lewis & Thornhill 2011])1, som ses i figuren herunder. 

 

 

Research Onion 

 

 

                                                 
1
 ”The Layers of Research Design” – Saunders & Tosey 2012/2013 
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Dette grundlag giver en struktureret gennemgang af bl.a. de undersøgelsesfilosofier, som udgør 

det yderste lag af den analytiske fremgangsmåde. Strukturen differentierer mellem forskellige 

grader af: 

 Positivisme 

 Realisme 

 Interpretivisme 

 Pragmatisme 

 

Den valgte undersøgelsesfilosofi har været Pragmatisme. Ved brug af denne filosofi har jeg 

gennem processen kunnet sætte nye spørgsmål til problemstillingen, og derved kunne ændre 

tilgangsvinkel til undersøgelsesprocessen og metoden herunder. Dette imens information er 

blevet indsamlet, for at forsøge at have fokus så tæt som muligt på det reelle objekt, hvilket er en 

komparativ undersøgelse, analyse og perspektivering. 

7. Metode 
 

Dette afsnit vil beskrive hvilke metoder der vil blive benyttet til analysen. 

Overordnet, vil casen blive bygget op som følger: 

 

1. Et generelt overblik over jernmalm- og shippingmarkedet vil blive dannet. Yderligere vil jeg 

her forklare en række almindelige metoder der bliver brugt i handlen og den maritime 

transport af jernmalm. 

Et historisk indblik i hvilke forandringer der er sket på disse markeder siden år 2000, vil 

ligeledes blive beskrevet. 

 

2. Herefter vil jeg se nærmere på, og identificere, hvilke faktorer der har haft direkte 

indflydelse på jernmalmproducenternes shippingstrategier. Specifikt vil der blive set 

nærmere på efterspørgslen fra Kina og hvad dette har betydet, samt hvilken effekt den 

finansielle krise i 2007 havde. 
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3. Derefter vil analysen af de specifikke shippingstrategier for de tre jernmalmproducenter 

blive udformet. 

 

4. Yderligere vil resultaterne af de analyserede shippingstrategier blive gennemgået. Der vil 

blive set nærmere på hvorfor producenterne ikke følger den samme shippingstrategi, når 

deres produkt og eksportmarked i høj grad er det samme. Hvilke faktorer har indflydelse 

på dette? 

 

5. Til slut vil jeg komme med en perspektivering på de fundne resultater. En ting er det 

nutidige blik på de respektive markeder. Men et yderligere spørgsmål er, hvordan de 

beslutninger der er taget hos jernmalmproducenterne, om at følge en specifik 

shippingstrategi, kan få konsekvenser i fremtiden. Hvilken form for fleksibilitet ligger der i 

strategierne, og hvordan kan afhængigheden af et enkelt eksportmarked defineres? 

 

Fremgangsmåden vil, med udgangspunkt i ovenstående opbygning, være af den induktive art. Jeg 

ønsker at fremskaffe data, hvorefter jeg lader teorien følge denne data, og ikke omvendt som i 

deduktion. Altså en mere praktisk tilgang til de egentlige forhold. 

Jeg ønsker at analysere og perspektivere informationen, for at forstå de praktiske forhold og 

problemstillinger, som de respektive jernmalmproducenter har stået over for. Hvor den deduktive 

fremgangsmåde i høj grad vil være videnskabsteoretisk baseret, ønsker jeg modsat, at følge den 

komparative analyse, for hen ad vejen at kunne til- og fravælge teoretiske redskaber, og derved 

have mulig for at kunne finde alternative resultater.  

Benyttelse af den induktive indgangsvinkel betyder ligeledes, at jeg har kunne starte med en bred 

viden omkring emnet – søbaseret transport af jernmalm – for herefter at kunne indskrænke 

analysen i løbet af processen. 

 

I dette tilfælde blev relationen mellem jernmalmproducenterne og shippingmarkedet det primære 

fokus, hvorefter den induktive fremgangsmåde betød yderligere benyttelse af kvalitative metoder 

for at fremskaffe relevant information og data – primært ved hjælp af interviews. 
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Denne metode er yderligere reflekteret under kommende afsnit vedrørende Undersøgelsesdesign, 

hvor min egen erfaring indenfor den professionelle shippingverden, betød en klar forståelse for 

visse markedsmekanismer, som kunne give anledning til specifikke og relevante interviews.  

 

Indgangsvinklen til den komparative analyse og herunder undersøgelsesprocessen, gav anledning 

til at udforme en strategi, for at kunne få den bedst mulige forståelse af emnet. 

 

Første del af denne strategi er at se på problemet og resultaterne, som et stilbillede. Dette giver 

mulighed for at sætte de fundne resultater og begivenheder i perspektiv, og ved hjælp af 

yderligere statistisk og sekundær data, at kunne komme frem til egentlige perspektiverende 

resultater, og på denne måde give et komparativt overblik af den nuværende situation. 

Et eksempel på dette, kunne være beslutningen fra en af jernmalmproducenterne om at købe et 

skib, for at kunne transportere sin egen jernmalm. Jeg vil kunne analysere denne beslutning, og 

bakke op eller kritisere beslutningen, ud fra realiteten af shippingmarkedet. Grunden til dette, om 

at kunne kommentere beslutningerne, er at finde grundlag for de transportmæssige 

befragtningsbeslutninger der er taget af jernmalmproducenterne. Dette er en yderst vigtig 

egenskab for analysen og perspektiveringen, for at kunne give et relevant og nutidigt indblik, da 

både jernmalm- og shippingmarkedet ændres hurtigt. Derfor er et stilbillede relevant. 

På den anden side skal stilbilledet kunne sættes i kontekst. Derfor har det været relevant både at 

se nærmere på fortidens forhold, altså hvad der konkret er sket. Yderligere perspektiveres 

stilbilledet ligeledes til fremtidens eventuelle forhold. Dynamikken i transportmarkedet er vigtigt, 

og på denne måde sættes tingene i kontekst, og der kommer et relevant perspektiv på 

problemstillingerne. 

8. Teori 
 

Til analyse af problemstillingen, vil pensum fra HD 1. del og HD 2. del blive inddraget. Fokus vil 

være at supplere denne teori til de praktiske tilgange og metoder der bliver brugt på råmateriale- 

og shippingmarkedet i dag, og hos de analyserede virksomheder specifikt. 

Især næste afsnits kilder vil blive benyttet til at søge specifikke data, hvorefter perspektiveringen 

vil ske med supplement fra kendte teorier. 
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Ved første undersøgelsesspørgsmål, vil fokus primært være på den praktiske gennemgang af 

jernmalm- og shippingmarkedet. Dette for at give et overblik til læseren. Brugen af økonomisk 

teori vil her derfor være begrænset, men vil i høj grad blive erstattet af termer fra de to respektive 

industrier. Kendte risikoelementer fra transportbranchen vil blive introduceret, for at give læseren 

bedst mulige forhold til den yderlige læsning af analysen.  

Dette vil dog kort blive suppleret af teori vedrørende integration i værdikæden, da dette har høj 

relevans for analysen. Konkret har jeg valgt at benytte mig af Johnston & Lawrence2, og deres syn 

på fordele og ulemper ved vertikal integration i værdikæden. 

 

Ved underspørgsmål 2, vil en række konkrete begivenheder blive beskrevet, og hvordan disse har 

haft indflydelse for virksomhedernes ageren. Udbud og efterspørgsel, samt import og eksport vil 

have stor del i dette afsnit, ligesom en række økonomisk relevante statistikker vil blive 

gennemgået. Yderligere vil det meget branchespecifikke prisfastsættelsessystem for jernmalm 

blive gennemgået, herunder teorierne omkring dette system.  

Alle ovenstående forhold, vil til slut blive opsummeret og perspektiveret ved hjælp af Porter’s 5 

Forces. Jeg vælger således at bruge denne kendte model, som et perspektiveringsinstrument, for 

at opsamle og kategorisere de relevante oplysninger og resultater, som er blevet fundet. 

 

Specifikt for råmaterialemarkedet, vil jeg derfor gennemgå: 

 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

 Købernes forhandlingsstyrke 

 Truslen fra substituerende produkter 

 Truslen fra nye indtrængere 

 Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen 

 

Jeg vurderer at ovenstående giver læseren et relevant indblik i virksomhedernes forhold, og de 

faktorer der har fået virksomhederne til at vælge specifikke strategier på transportmarkedet. 

 

                                                 
2
 Russell Johnston & Paul R. Lawrence – “Beyond vertical integration – the rise of the value-adding partnership’’ – fra 

bogen ‘Markets, Hierarchies & Networks’ (1991) 
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Ved tredje undersøgelsesspørgsmål bliver virksomhedernes konkrete shippingstrategier 

gennemgået. Brugen af kendt teori her vil være begrænset, da de relevante informationer og 

resultater er meget shippingspecifikke. Igen vil visse shippingrelaterede risiko- og 

benchmarkinginstrumenter blive gennemgået, samt hvordan virksomhederne benytter sig af 

disse. Som supplement vil jeg inddrage teori fra HD 2. del faget, ’’International Forhandling’’. Jeg 

vil analysere virksomhedernes forhold til deres kunder på råmaterialemarkedet. Måden hvorpå 

virksomhederne anser deres kunder på har i høj grad relevans, for de valg virksomhederne tager 

på transportmarkedet. Mere specifikt hvilken form for fleksibilitet de kan tilbyde. Specifikt vil 

Horacio Falcaos teorier3 omkring forhandlingsteknikker blive benyttet som direkte underbyggende 

supplement til de interviews jeg har foretaget, og som bliver beskrevet i næste afsnit. 

 

Ved undersøgelsesspørgsmål 4 og 5, vil brugen af teori være begrænset. Jeg vil her gennemgå 

forskellene i virksomhedernes strategier, og hvorfor disse opstår. Mange af resultaterne her er 

bygget på den primære og sekundære data, som gennemgås i næste afsnit. Yderligere vil jeg 

perspektivere de fundne resultater til fremtiden, for at diskutere og vurdere, hvorledes de valgte 

shippingstrategier kan få forskelligartede konskevenser for virksomhederne, afhængigt af 

markedernes udvikling.  

Som et afsluttende opsummeringsinstrument, vil jeg samle resultaterne i en SWOT-model, hvor 

virksomhedernes respektive styrker, svagheder, muligheder og trusler opsummeres. Meningen er 

at denne model skal vise de fundne resultater fra, som er blevet analyseret og perspektiveret 

under både underssøgelsesspørgsmål 4 og 5. Alt dette vil igen være set med transportmarkedets 

perspektiv. Meningen er at modellen her bliver brugt til at fremvise tidligere gennemgået 

resultater, og skal således set som en opsamlingsfigur, for læserens overbliks skyld. 

9. Undersøgelsesdesign, herunder litteratur- og informationssøgning 
 

Indsamling og søgning af relevant data og litteratur vil ske på følgende måde. 

 

                                                 
3
 Horacio Falcao – Value Negotiation (2010) 
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Data og information til brug for denne analyse, er sket gennem indsamling af primær (interviews) 

og sekundær data (relevant litteratur og kritisk gennemgået information fra pressen). Man skal her 

være opmærksom på de sensitive oplysninger der ligger i informationen, især indhentet via de 

primære kilder. Den kommercielle værdi kan have haft indflydelse på den videregivet information, 

og som sådan må det antages, at visse data kan være mere eller mindre fordrejet af det respektive 

kilder. 

9.1 Primær data 
 

For denne analyse er den primære data der er indsamlet via relevante interviews den vigtigste 

kilde for casen. 

Dette betyder, at den specifikke position og strategi for hver af jernmalmproducenterne blev givet 

til mig som interviewer, hvorefter disse informationer kunne sammenlignes og blive kritisk 

analyseret og perspektiveret, for at finde frem til de egentlige fordele og ulemper ved de metoder 

og strategier der bliver benyttet af de respektive jernmalmproducenter. 

 

Det er ovenfor beskrevet, hvordan disse kilder muligvis, grundet kommercielt kritiske 

informationer, kan have tilbageholdt eller fordrejet visse data. Dette er en mulighed. På den 

anden side giver disse primære kilder en høj form for validitet og troværdighed, da alle 

informationer givet af de interviewede kunne opbakkes af sekundær data.  

 

En anden konsekvens af denne meget direkte kontakt med primære kilder, som er blevet mulig 

grundet min egen erfaring, og professionelle kontakt og kendskab til de respektive virksomheder, 

er graden af fortrolighed. 

 

Kilderne har alle foretrukket at gøre de informationer der er videregivet fortrolige, for det første 

grundet kommercielt sensitive informationer, men ligeledes af personlige årsager (ingen kilder vil 

hænges ud internt, for at have videregivet oplysninger de ikke skulle have gjort). 

Gennem lidt forhandling mellem undertegnede og kilderne, er løsningen blevet at gøre kilderne 

anonyme, således fortrolighed og manglende vidensdeling kan undgås. Som tidligere nævnt, 

nedsatte jeg selv under kriteriet omkring vidensdeling, at må anonymitet foretrækkes frem for 
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manglende vidensdeling eller ukorrekte oplysninger. Konskevensen af anonyme kilder er 

naturligvis en lavere grad af validitet. Modargumentet i dette tilfælde er dog, at det i langt de 

fleste tilfælde har været muligt at underbygge de informationer der er givet i interviews, med data 

fra andre kilder, herunder sekundær data. Desuden kan det argumenteres, at netop anonymiteten 

sikrer ærlige og objektive svar, da de interviewede ikke senere internt skal stå til ansvar. 

 

Det første interview blev foretaget med en nuværende ansat hos BHP Billiton i Singapore, 

telefonisk og via e-mail. Vedkommende vil fremover i casen blive navngivet som Interview1. 

Interview1 besidder en høj stilling i BHPs fragtafdeling, med ca. 7 års erfaring, og er altså med til at 

foretage beslutninger omkring BHPs transport- og shippingstrategi. Interview1s personlige 

holdning, samt virksomheden officielle firmapolitik blev videregivet, med yderligere information 

omkring hvordan markederne blev antaget, samt hvordan befragtningsstrategierne havde ændret 

sig over årene. Se Bilag 1 for referat af interviewet. 

 

Det næste interview blev foretaget med en tidligere ansat hos BHP Billiton i Singapore, telefonisk 

og via e-mail. 

Vedkommende vil fremover i casen blive navngivet som Interview2. 

Interview2 besad tidligere den selv samme stilling som Interview1 i dag besidder. 

Interview2 havde selv mange års erfaring i BHPs fragtafdeling, og var derfor med til at udforme 

nogle af de strategier, som BHPB stadig følger den dag i dag. 

Interview2 blev kontaktet, for at kunne give en grundlæggende forståelse for både de historiske 

og nutidige beslutninger og metoder, der bliver benyttet af ikke kun BHP, men også af deres 

konkurrenter fra Rio Tinto og Vale. 

Selvom Interview2 ikke længere er ansat hos BHPB, er vedkommende stadig underlagt visse regler 

omkring deling af sensitiv information, hvorfor vedkommende ligesom de nuværende ansatte 

interviewede vil være anonym. Se Bilag 2 for referat af interviewet. 

 

Det tredje interview blev foretaget med en nuværende ansat hos Rio Tinto i Melbourne, via et 

face-to-face møde. 

Vedkommende vil fremover i casen blive navngivet som Interview3. 
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Interview3 besidder en høj stilling i Rio Tintos fragtafdeling på Rio Tintos kontor i Melbourne, med 

ca. 15 års erfaring i den samme afdeling. Interview3 er derfor ligesom Interview1 med til at træffe 

nuværende beslutninger omkring strategi på fragt- og transportmarkedet, og var ligesom 

Interview2, med til i starten af det nye årtusind at opleve hvilke forandringer der er sket gennem 

de seneste ca. 14 år. Se Bilag 3 for referat af interviewet. 

 

Det fjerde interview blev foretaget med en nuværende ansat hos Vale i Brasilien, telefonisk og via 

e-mail. 

Vedkommende vil fremover i casen blive navngivet som Interview4. 

Ligesom Interview1 og Interview3, besidder Interview4 en høj stilling i Vales fragtafdeling på deres 

hovedkontor i Brasilien. Vedkommende kan derfor give det samme indblik i strategi og holdning 

overfor markedet, som Interview1 og Interview3 kunne give for respektivt BHPB og Rio Tinto. 

Interview4 har ligeledes været med til de historiske forandringer, da vedkommende har næsten 18 

års erfaring hos Vale. Se Bilag 4 for referat af interviewet. 

 

Yderligere blev der foretaget samtaler med  ACM Shippings Research-afdeling på hovedkontoret i 

London via e-mail. Dette for at få præcise svar på hvordan ratemarkedet for Capesize-skibe havde 

udviklet sig historisk. 

9.2 Sekundær data 
 
Den relevante sekundære information samlet, er primært blevet fundet gennem benyttelse af 

specialiserede finansielle og råmateriale kilder, samt transport- og shippingtidsskrifter. Historisk 

litteratur, gennem skrifter og bøger, på feltet blev benyttet, men da casen i høj grad handlede om 

nutidige og nylige specifikke forandringer og forhold, blev kritisk brug af relevante tidsskrifter 

fundet vigtig. 

9.3 Interviewmetode 
 

Som det ses tydeligt af ovenstående gennemgang af undersøgelsesdesignet, vil der blive lagt 

yderst stor vægt på information og data indsamlet via de primære kilder. Tilgangen til indsamling 
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af information der skal bygge grundstenen til analysen vil derfor i meget høj grad være at fokusere 

på kvalitative data. 

 

De interviews der er foretaget, og som er beskrevet ovenfor, har indflydelse på flere dele af 

projektets analyse og underdele. Udgangspunktet for metoden for disse interviews, har været, at 

komme så tæt på den interviewede som overhoved muligt, for nærmere at kunne forstå 

beslutninger taget fra deres synsvinkel. I nogle tilfælde har face-to-face interviews været mulige, 

og i disse tilfælde har dette naturligvis været at foretrække. Hvor dette ikke har været en 

mulighed, grundet eksempelvis geografisk distance, har der været foretaget dialog via telefon og 

e-mail. For undertegnede har det været afgørende at forstå de synspunkter som befinder sig hos 

virksomhedernes fragtafdelinger, og som derfor har haft direkte indflydelse på strategiske 

beslutninger vedrørende transport. Jo mere direkte dialogen har været desto nemmere har 

aflæsning af den interviewedes holdninger været at læse. 

 

Da der er tale om en komparativ analyse mellem tre lignende virksomheder, og hvor 

målsætningen som sådan er at forstå hvilke forskelle der er i strategier, og hvordan og hvorfor 

dette forekommer, skal der være mulighed for at kunne sammenligne resultaterne af den 

indhentede information fra dialogen. Med dette medfølger, at der har været en naturlig struktur 

for de foretagne interviews, således at der ikke blot har været tale om ustrukturerede samtaler.  

Dog har jeg foretrukket den halv (eller semi) strukturerede interviewform, frem for den helt 

strukturerede metode. Interviewene har haft samme overordnede struktur, men ønsket om at 

give de specifikke interviews mulighed for at udvikle sig i forskellige retninger, uden at blive for 

fastlåst er blevet foretrukket. Visse essentielle forskelle i virksomhedernes strategier har gjort, at 

dette er blevet en naturlig form, da de interviewede grundet disse forskelle har haft forskellige 

emner at diskutere. 
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10. Analyse 
 

10.1 Jernmalmmarkedet, og transporten af jernmalm 
 
For at komme nærmere analysen og perspektivering, er det vigtigt er der i første omgang bliver 

fokuseret på de basalle elementer og forståelsen af disse. For denne case er disse elementer 

jernmalm, og hvordan dette specifikke råmateriale transporteres. 

 

10.1.1 Transporten af jernmalm 
 

Eksport af råmaterialet jernmalm sker primært fra to lande, Australien og Brasilien. Disse to lande 

har gennem de seneste 5 år stået for op imod 80% af den globale jernmalmeksport. Den 

tredjestørste eksportør af jernmalm er Sydafrika, som i 2012 stod for ca. 5% af den globale 

eksport4. Således er det meget tydeligt, at konkludere, at der er to altdominerende kræfter på 

eksportmarkedet. 

Den globale eksport af jernmalm har generelt, gennem de seneste 15 år oplevet en gennemsnitlig 

årlig stigning på ca. 6%.  

Det helt store boom kom fra 2001 til 2003 hvor den globale eksport næsten blev fordoblet, 

primært som følge af Kinas optagelse i WTO5. 

Netop Kina har siden denne optagelse, stået for klart størstedelen af importen af jernmalm. I 2013 

importerede Kina således hele 820 millioner tons jernmalm6, hvilket betyder at Kina står for op 

imod 75% af den globale import af jernmalm.  

Kina benytter jernmalmen i deres produktion af stål, hvor Kina i 2012 stod for over halvdelen af 

den globale eksport af stål. 

 

Generelt transporteres jernmalmen på de såkaldte Capesize-skibe, hvilket jeg kommer mere ind 

på i et af de følgende afsnit.  

På nuværende tidspunkt er der især tre store spillere indenfor international eksport af jernmalm; 

Vale, BHP Billiton og Rio Tinto. 

                                                 
4
 ISSB – International Steel Statistics Bureau 

5
 OECD 2009 

6
 http://www.smh.com.au/business/mining-and-resources/steel-surge-drives-chinas-iron-ore-imports-to-record-

20140110-30lvx.html  

http://www.smh.com.au/business/mining-and-resources/steel-surge-drives-chinas-iron-ore-imports-to-record-20140110-30lvx.html
http://www.smh.com.au/business/mining-and-resources/steel-surge-drives-chinas-iron-ore-imports-to-record-20140110-30lvx.html
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Disse producenter og eksportører opererer primært deres jernmalmminer ud af henholdsvis 

Brasilien, Australien og Australien. Rio Tinto havde i 2013 en produktion af jernmalm på 266 

millioner tons, hvoraf næsten det hele, 259 millioner tons, blev eksporteret7. BHP Billiton havde en 

produktion på næsten 220 millioner tons8, imens Vale i 2013 havde eksport på 269 millioner tons9, 

altså en smule mere en Rio Tinto. 

De tre største spillere på det globale jernmalm eksportmarked stod således i 2013 for eksport på 

op imod 750 millioner tons jernmalm, hvilket betyder at disse tre stod for ca. 2/3 dele af den 

samlede søbårne eksport af jernmalm.  

 

Med så stor en del af eksportmarkedet under deres kontrol, har de tre største spillere på 

markedet i høj grad formået at monopolisere dette. Med tæt på 75% af den globale eksport der 

går til Kina, en andel som kun er steget gennem de seneste år, efter en andel på ca. 50% i 2006 og 

65% i 2009, har de tre største jernmalmproducenter en meget tydelig aftager af deres produktion. 

Som tidligere nævnt bliver næsten al jernmalm benyttet til videre produktion af stål. Altså er 

efterspørgsel på jernmalm, direkte influeret af efterspørgsel på stål. Den eneste forskel mellem 

efterspørgslen efter stål og det direkte udbud af jernmalm, kan være ønsket om lager. Dette ønske 

kan i så fald betyde at jernmalmproduktionen enten er højere eller lavere end produktionen af 

stål. 

Et ønske om varelager, kan skyldes køberens frygt for en stigning i pris for fremtiden.  

Prisen på eksempelvis jernmalm følger naturligvis på mange måder de samme strukturer, som 

almindelig pristeori om udbud og efterspørgsel. Men for at forstå prismekanismen for jernmalm 

som et råmateriale mere grundigt, og hvordan shippingmarkedet er relateret til dette, er det 

vigtigt at fokusere nærmere på begge markeder, og herved evaluere hvordan råmateriale- og 

transportpriser er grundlagt. 

  

10.1.2 Jernmalm- og shippingmarkedet 
 

Jernmalm skal transporteres fra det sted hvor udvindelsen finder sted, altså fra jernmalmminerne i 

især Australien og Brasilien, til det sted hvor produktion af stål finder sted, de såkaldte stålmøller. 

                                                 
7
 http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304149404579323182709220994  

8
 http://www.smh.com.au/business/mining-and-resources/big-three-to-boost-iron-ore-production-20131014-2vhi7.html  

9
 http://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/vales-iron-ore-exports-up-112-percent-in-2013-816773.htm  

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304149404579323182709220994
http://www.smh.com.au/business/mining-and-resources/big-three-to-boost-iron-ore-production-20131014-2vhi7.html
http://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/vales-iron-ore-exports-up-112-percent-in-2013-816773.htm
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Det betyder, at efterspørgslen efter jernmalm genererer en direkte efterspørgsel efter transport, 

da stålmøllerne typisk befinder sig et andet sted rent geografisk, end det sted hvor jernmalmen 

bliver udvindet.  

Herved kommer transport via shipping ind i billedet, da der er en geografisk forskel mellem udbud 

og efterspørgsel. 

Dette betyder derfor, at fordi der findes et marked for jernmalm som råmateriale, findes der 

ligeledes et marked for transport af jernmalm. 

Disse to markeder fungerer som sådan uafhængigt af hinanden, da udbuddet og efterspørgslen 

efter jernmalm som produkt har en helt anden form for fleksibilitet, sammenlignet med 

shippingmarkedet. 

Med andre ord, har shippingmarkedet end meget anderledes cyklus i forhold til 

råmaterialemarkedet, med et udbud og en efterspørgsel der reagerer på forskellige måder på 

deres respektive markeder. 

 

Grunden til disse forskelle ligger især i ordet fleksibilitet. Shippingmarkedet er direkte drevet af 

ønsket om at transportere et andet produkt, i dette tilfælde jernmalm. På denne måde er der en 

meget klar relation mellem shippingmarkedet og råmaterialemarkedet. Men samtidig er der en 

klar forskel i markedernes likviditet, og de arbejdsmaterialer der bliver benyttet som aktiver på 

shippingmarkedet. 

Et godt eksempel på det sidste kan være, hvordan skibe bliver brugt som investering, og naturen 

for dette aktivs livscyklus. En nyt skib, en såkaldt nybygning, tager lang tid fra bestilling til levering 

på markedet. Ligeledes har et sådant skib et langt liv, og det tager mange år før skibet bliver 

skrottet. På denne meget direkte måde, tager det tid for shippingmarkedet at rette sig præcist 

efter efterspørgsel.  

Disse periodiske rettelser er cyklusser, da den maritime transportindustri og prissætningen i denne 

industri, på denne måde går gennem perioder med for meget udbud, og andre perioder med for 

lidt udbud.  

For shippingmarkedet er der derfor naturligt en meget høj interesse for at kunne forudse 

råmaterialemarkedernes cyklusser, således at man kan komme så tæt på sandheden som muligt, 

og på denne måde undgå over- eller underudbud for markedskapacitet så godt som muligt. 
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I dette projekt, vil der blive lagt stor fokus på netop hvordan disse to markeder relaterer til 

hinanden, og hvordan spillerne i det drivende marked – jernmalmproducenterne – ser på 

indgangsvinklen til shippingmarkedet. 

 

Den maritime betegnelse for den pris der bliver givet for søtransport er ’’Fragt’’. Fragten bliver, 

ligesom de fleste andre priser, bestemt ud fra udbud og efterspørgsel efter et skib (vessel) og 

dettes kapacitet (kaldt tonnage), på shippingmarkedet. 

Det mest anerkendte indeks for shippingmarkedet, er det såkaldte Baltic Index, som bliver 

udarbejdet af Baltic Exchange10 i London.  

Dette indeks giver et indblik i de nuværende priser – de såkaldte spotpriser – på de fleste 

skibstyper, opdelt ved tonnagestørrelser og de forskellige typiske ruter der findes på 

shippingmarkedet. 

 

10.1.3 Transportansvaret – Køber eller Sælger? 
 

Gennem handlen med råmaterialer, og transporten af disse, tager enten køberen eller sælgeren af 

produktet ansvaret for transporten. I dette tilfælde vil dette altså enten være køberen eller 

sælgeren af jernmalmen. Der bliver som i alle andre henseender indgået en kontrakt mellem de to 

parter, og i denne kontrakt bliver det yderligere specificeret om det er køber eller sælger der 

påtager sig ansvaret for de praktiske forhold i forbindelse med den maritime transport af 

produktet.  

 

Valget af shipping og ansvaret for dette indgået i salgskontrakten har derfor direkte betydninger 

for ansvaret for henholdsvis køber og sælger i værdikæden.  

FOB – Free On Board – betyder at køberen af produktet står for ansvaret og de praktiske forhold i 

forbindelse med den maritime transport af det købte jernmalm. 

I de fleste tilfælde vil det være sælgeren der har adgangen og magten over afskibelsesfaciliteterne 

(loading facilities). I et tilfælde med et FOB-salg, vil dette derfor direkte betyde, at kapaciteten i 

afskibelseshavnen (loading port) bliver gjort lavere. Dette da køberen typisk vil få et tidsinterval 

hvor de kan få adgang til havnen (med et skib), som er længere en den faktiske turnaround-tid for 

                                                 
10

 http://www.balticexchange.com/default.asp?action=article&ID=45  

http://www.balticexchange.com/default.asp?action=article&ID=45
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skibet i havnen. Altså kan dette betyde at der kommer perioder hvor havnen ikke benytter sit 

potentiale fuldt ud, og på denne måde går der kapacitet tabt, grundet dårlig planlægning. 

Modsat kan der i salgskontrakten være indgået en aftale om at sælger påtager sig ansvaret for den 

maritime transport af jernmalmen. Dette er også kaldt et CFR-salg – Cost and Freight. 

Dette vil i så fald betyde, at sælgeren kan udnytte afskibelsesfaciliteterne langt mere effektivt, da 

sælger kan have fuldt overblik og kontrol med hvornår hvilke skibe kommer til havnen. På denne 

måde kan sælger fylde lasteskemaet op i eksporthavnen. Herved kan udnyttelsen være mere 

effektiv og maksimal, og sælger kan derved sikre at mest mulig jernmalm bliver afskibet til de 

lavest mulige omkostninger. 

 

Konsekvensen af dette, er at jernmalmeksportører langt hellere vil gøre CFR-priserne lavere i 

forhold til FOB-priserne, da dette naturligt betyder større udnyttelse af afskibelsesfaciliteterne, og 

derved en lavere gennemsnitlig omkostning, med mere eksport. Dette betyder så endvidere, at 

mineselskaberne opnår større magt med værdikæden, da de derved også styrer logistikken på 

transportmarkedet.  

 

Som tidligere nævnt i indledningen af denne opgave, skal det huskes at ovenstående er set ud fra 

jernmalmproducenternes perspektiv. 

 

10.1.4 Skibsbefragtning for jernmalm 
 

Som tidligere nævnt afskibes jernmalm især på de såkaldte Capesize-vessels. Capesize er de 

største skibe der findes indenfor tørlastsegmentet. Shipping ændres konstant, og hvor man for 

ikke meget mere end 3 år siden ville have sagt at Capesizesegmentet gik fra 120.000-180.000 DWT 

(deadweight) i tonnagekapacitet, er virkeligheden i dag nok nærmere at segmentet går fra 

150.000 og helt op til 400.000 DWT. 

De typiske Capesize-skibe er under 200.000 DWT, men med nye skibstyper på markedet, kommer 

der flere og flere skibe med en kapacitet på over 200.000 DWT. 

 

Indenfor segmentet Capesize findes ligeledes den mere specifikke skibstype, VLOC – Very Large 

Ore Carriers. Disse benyttes, som navnet hentyder, til transporten af netop iron ore, jernmalm. 
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Jernmalmproducenterne kan generelt sikre sig benyttelse af tonnagen på  to forskellige måder: 

 Ejerskab over skibet – Vertikal Integration 

 Betale en anden ejer for benyttelse af skibet 

 

Den første metode kræver et meget højt niveau af investering og risiko, og vil naturligt udvide 

virksomhedens omkostningsniveau væsentligt. Fordelen er naturligvis, at man ved ejerskab af 

skibet har fuld kontrol over alle parametre i forbindelse med afskibelsen af jernmalmen, og ikke vil 

være afhængig af en modpart. Ligesom tidligere nævnt, forsøger traditionelle shippingselskaber at 

følge de trends og faktorer der kan have indflydelse på produktmarkederne i fremtiden. Dette for 

at kunne følge de markedsrettelser der sker, og på denne måde være på forkant med den 

kapacitet de skal udbyde i markedet.  

 

Ved at eje skibet påtager jernmalmproducenterne sig naturligvis det selv samme ansvar. De skal 

kunne vurdere den langsigtede udvikling på deres eget produktmarked relativt korrekt. 

Vertikal Integration i værdikæden har dog den fordel, at virksomhederne kan opnå kontrol over 

logistikken og have mulighed for at effektivisere de enkelte dele, samt opnå synergier. Dette 

kommer jeg yderligere ind på senere, men som Johnston & Lawrence forklarer, ’’When 

organizations along the value chain are under one management, it is presumed that they can 

coordinate their activities and work toward a common purpose. And, of course, they can often 

realize economies of scale. 11”  

 

Den anden mulighed for jernmalmproducenterne er, at betale en anden skibsejer for benyttelse af 

deres kapacitet. Der vil derved blive betalt fragt til ejeren af skibet.  

Indenfor denne mulighed, er der 3 måder hvorpå aftalen kan laves: 

 Kontrakt – COA (Contract of Affreightment) 

 Voyage – Rejsebasis 

 Time Charter – Tidsbestemt 

 

                                                 
11

 Russell Johnston & Paul R. Lawrence – “Beyond vertical integration – the rise of the value-adding partnership’’ – fra 

bogen ‘Markets, Hierarchies & Networks’ (1991) 
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Ved en COA indgås der en kontrakt om typisk et vist antal afskibninger over en vis tidsperiode. 

Ejeren af skibet påtager sig eksempelvis ansvaret for over et år at afskibe 1,5 millioner tons 

jernmalm, fordelt på 12 afskibninger. Typisk vil afskibningerne skulle foregå med samme 

tidsinterval, i ovenstående eksempel en afskibning per måned. Kontrakten vil indeholde en fragt 

per ton for afskibning af lasten mellem to eller flere havne. I prisen er penge til betaling af 

havnefaciliteterne, brændstof (bunker) bl.a. inkluderet. I dette tilfælde styrer mineselskabet typisk 

det interval hvor shippingselskabet kan komme med et skib til lastehavnen. Dette igen for på 

bedst mulig hvis at kunne opretholde fuld udnyttelse af lastefaciliteterne. 

 

Ved en voyage er de samme regler som ovenstående tilfældet. Forskellen er dog blot at der her 

kun er tale om en afskibning. Dette kunne eksempelvis være transport af 170.000 tons jernmalm 

mellem to eller flere havne. Igen aftales der fragt per ton, og shippingselskabet påtager sig 

herefter ansvaret for transporten. 

 

Den sidste mulighed er en Time Charter (TCT). Her betaler jernmalmproducenten for at låne et 

skib for en tidsbestemt periode, mod en pris for skibet per dag. Herefter står mineselskabet selv 

for resten, inklusiv logistik med havnene og betaling af dette, samt betaling for brændstof. 

Indenfor Time Charter har låntageren mulighed for kortere eller længere perioder. Dette aftales 

med ejeren af skibet. Eksempelvis kan meningen være blot at afskibe en last, hvorefter skibet 

bliver tilbageleveret efter lasten er leveret (discharged).  

 

En anden mulighed er at låne skibet for en længere periode, eksempelvis et eller flere år. Fordelen 

ved det sidste, er at der på denne måde opnås en sikkerhed for at have kapacitet klar, og der på en 

logistisk måde kan laves rettelser i værdikæden. På denne måde kan ventetid i lastehavnene 

minimeres, og de gennemsnitlige omkostninger for eksporten kan derved reduceres.  

På den anden side, kan konsekvensen være, at selskabet bliver sårbart overfor ændringer i 

fragtraterne, da disse skifter over tid, mens prisen på skibet fastsat til det tidspunkt aftalen blev 

indgået. Dette er også det der i shippingterminologi bliver kaldt ’’Fragt risiko’’ (Freight Risk).  

Hvordan dette eventuelt kan løses kommer jeg tilbage til senere i analysen. 
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10.1.5 Opsummering 

Jernmalm er geografisk spredt mellem efterspørgselscentre (østasien, især Kina og Japan) og 

udbudscentre (især Australien og Brasilien). Jernmalm bliver benyttet til produktionen af stål, som 

er en vigtig ingrediens for væksten i de voksende økonomier som Kina. Eksistensen af 

jernmalmmarkedet og de geografiske forskelle mellem udbud og efterspørgsel efter produktet, 

har givet en mulighed for tilblivelse af et transportmarked, i dette tilfælde shipping af jernmalm. 

Der er en forholdsvis stærk relation mellem efterspørgslen mellem jernmalm, og efterspørgslen 

efter skibskapacitet for transport af jernmalm. Dette betyder dog ikke at udbuddet følges ad, bl.a. 

fordi at shippingmarkedets fleksibilitet er markant anderledes. Ansvaret for transporten af 

jernmalm tages typisk af sælgeren ved et såkaldt CFR-salg, frem for køberen. I dette tilfælde er 

sælgeren jernmalmproducenterne, og grunden til at de tager ansvaret, er primært for at 

maksimere udnyttelsen af deres eksportfaciliteter. Jernmalmproducenterne kan enten vælge at 

transportere deres jernmalm på egne eller lejede skibe. For at købe et skib, kræves der en høj grad 

af vertikal integration i virksomhedens værdikæde, mens at leje et skib betyder større risiko på 

fragtmarkedet.  

 

10.2 Faktorers indflydelse på shippingstrategier – historisk perspektiv 
 

Efter de basale elementer indenfor transport af jernmalm er blevet gennemgået, er det nu tid til at 

se lidt nærmere på de egentlige begivenheder på de respektive markeder, der har haft indflydelse 

på jernmalmproducenternes shippingstrategier. 

 

10.2.1 Kinas efterspørgsel for jernmalm 
 
Med henblik på salg af jernmalm, er det tydeligt, at Kina har haft en stor indflydelse på den 

stigende efterspørgsel, og derved også den stigende søbårne eksport af jernmalm. Som forklaret i 

tidligere afsnit af denne analyse er Kinas andel af import af jernmalm steget kraftigt siden de i 

2001 blev en del af WTO.  

Med en andel på op imod 75% af verdens jernmalmimport, er dette meget tydeligt.  

Efter optagelsen i WTO, begyndte Kinas stålproduktion at stige kraftigt, hvilket videre havde en 

kraftig effekt på landets import af jernmalm. Importtarifferne blev reduceret væsentligt på 
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råmaterialet og på denne måde steg markedet for jernmalmtransport til Kina. Som det ses i 

figuren12 nedunder, Figur1, overtog Kina allerede i 2003, 2 år efter optagelsen i WTO, 

førstepladsen fra Japan, som verdens største importør af jernmalm. 

 

 

Figur 1 – Jernmalmimport per land, 2001-2011 

 

Som det ligeledes blev nævnt tidligere, og som supplement til den ovenstående figur, havde Kina i 

2013 en import af jernmalm, på hele 820 millioner tons. Det må anses som en kraftig stigning, at 

Kina siden optagelsen i WTO i 2001, er gået fra en import af jernmalm på 92 til 820 millioner tons 

om året.  

Konsekvensen af dette har naturligvis været at de tre store jernmalmproducenter; Vale, Rio Tinto 

og BHP Billiton har haft lukrative tider, med kraftig stigende efterspørgsel på det produkt hvor 

netop disse tre virksomheder, har en meget dominerende markedsandel.  

Der kan dog stilles konkrete spørgsmål til hvorfor Kina importerer så meget jernmalm. Kina har 

selv en relativt stor jernmalmproduktion, i følge World Steel13 havde Kina en produktion i 2011 på 

322 millioner tons jernmalm, hvilket gør Kina til verdens tredje mest producerende 

jernmalmnation, kun overgået af Australien og Brasilien. 

                                                 
12

 http://www.caa-resources.com/html/industry_overview.php  
13

 World Steel in figures 2013 - http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/bookshop/Word-Steel-in-

Figures-2013/document/World%20Steel%20in%20Figures%202013.pdf  

http://www.caa-resources.com/html/industry_overview.php
http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/bookshop/Word-Steel-in-Figures-2013/document/World%20Steel%20in%20Figures%202013.pdf
http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/bookshop/Word-Steel-in-Figures-2013/document/World%20Steel%20in%20Figures%202013.pdf
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Et af svarende er naturligvis den meget høje efterspørgsel, som indenlandsk produktion ikke kan 

dække fuldt.  

 

Men et andet svar, som også er det svar der gavner shippingindustrien, og de 

jernmalmproducenter som der bliver set nærmere på i denne analyse, er at den kinesisk-

producerede jernmalm, er af en væsentligt ringere kvalitet, end eksempelvis den australske og 

brasilianske. 

Typisk vil kvaliteten på kinesisk jernmalm ligge på under 30% Fe14, mens den brasilianske og 

australske jernmalm vil ligge på en kvalitet mellem 62% og 67% Fe15. 

Efterspørgslens dominans på det kinesiske marked, har derfor betydet et større pres på udbuddet, 

hvilket over denne periode har resulteret i højere priser for jernmalm som produkt. 

 

Med en så stor stigning i den kinesiske efterspørgsel på jernmalm siden årtusindskiftet, 

resulterende i en meget kraftig tendens, i hvor de tre største jernmalmproducenter skulle sende 

deres produkt hen, var disse nødt til at indrette deres strategier herefter. Dette kommer jeg 

tilbage til senere i analysen, ved bl.a. at se nærmere på investeringer i værdikæden, for at kunne 

servicere den stigende efterspørgsel fra Kina. 

 

Det er netop blevet forklaret, hvordan de kinesiske stålproducenter er villige til at betale ekstra for 

jernmalm af højere kvalitet end den hjemlige kinesiske jernmalm. 

Yderligere kunne jeg via mit interview med Interview3, forstå hvordan den kinesiske regering i 

2010 tog et skridt, for at sikre at kun jernmalm af høj kvalitet blev importeret16. De kinesiske 

stålproducenter fik her forbud mod at importere jernmalm med en kvalitet på under 60% Fe17. 

Den stigende efterspørgsel betød for Kina, at der blev sat et meget højt pres på deres 

importfaciliteter (havne). Forbuddet betød at nu kun jernmalm af høj kvalitet kunne importeres, 

således at importfaciliteterne kunne maksimere fokus på dette. 

For de tre største jernmalmproducenter var dette en stor fordel, da kvaliteten af deres jernmalm 

typisk ligger over de 60% Fe. En fordel var derfor blevet givet fra den kinesiske regering. 

                                                 
14

 Kemisk betegnelse for jernmalm 
15

 http://www.caa-resources.com/html/industry_overview.php  
16

 Bilag 3 
17

 http://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/china-reportedly-bans-low-grade-iron-ore-imports-525311.htm  

http://www.caa-resources.com/html/industry_overview.php
http://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/china-reportedly-bans-low-grade-iron-ore-imports-525311.htm
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En yderligere fordel for jernmalmeksportørerne findes i den kinesiske metode hvorpå stålen bliver 

produceret. I følge mit interview med Interview2, er det normal praksis, at stålmøllerne mixer den 

importerede jernmalm af høj kvalitet, med den kinesiske jernmalm af lavere kvalitet18.  

 

Fordelen for jernmalmeksportørerne, og årsagen til at disse kan tage den høje eksport til Kina for 

givet i den nærmeste fremtid, ligger i, at en potentiel lavere efterspørgsel for jernmalm, i første 

omgang vil ramme det kinesiske marked. Stålproducenterne vil hellere undvære jernmalm af lav 

kvalitet, end den importerede jernmalm af høj kvalitet. Således er der ifølge Interview2 skabt en 

form for ’’buffer’’, hvor de tre jernmalmeksportører kan regne med Kina for deres salg, også 

selvom den kinesiske efterspørgsel potentielt bliver bremset lettere op i den nærmeste fremtid. 

Kombinationen af at de tre største jernmalmproducenter eksporterer jernmalm af høj kvalitet, og 

at Kina grundet den høje efterspørgsel ikke på nuværende tidspunkt ligger inde med reserverer 

eller et lager af jernmalm af høj kvalitet, betyder at de eksporterende jernmalmproducenter har 

en stor magt over værdikæden. 

Med andre ord, kan disse virksomheder sætte dagsorden, når detaljerne i salgskontrakterne skal 

aftales. Som Interview1 siger, så befinder de sig stadigvæk i høj grad på et ’’Sælgers marked’’19. 

Detaljerne i salgskontrakterne favoriserer således sælgeren, de eksporterende 

jernmalmproducenter. Som tidligere beskrevet, har dette betydet at jernmalmen nu bliver solgt på 

CFR-basis, fremfor FOB-basis.  

 

Den kinesiske efterspørgsel har således både sikret de eksporterende jernmalmproducenter magt 

over værdikæden, samt fordelagtige priser og yderligere detaljer i salgskontrakten. Desuden har 

den kinesiske stålproduktionspraksis givet de eksporterende jernmalmproducenter en ’’buffer’’, 

hvor selv en lavere kinesisk efterspørgsel, i første omgang vil gå ud over de kinesiske 

jernmalmproducenter, fremfor de eksporterende, grundet stor forskel i kvalitet på produktet. 

Kina kan således til stadighed blive anset som en sikker aftager af den eksporterede jernmalm fra 

Vale, BHPB og Rio Tinto, for den nærmeste fremtid. 

 

                                                 
18

 Bilag 2 
19

 Bilag 1 
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10.2.2 Prisfastsættelsessystemet for jernmalm 
 

Jernmalm er historisk set blevet handlet på et råmateriale-marked, som i høj grad har været 

afhængig af et prissystem baseret på ’’benchmarking’’. Jernmalmproducenterne og 

stålproducenterne har således, på årlig basis, indgået kontrakter, og på denne måde fastsat prisen 

på jernmalm20.  

Dette har betydet, at jernmalmproducenterne havde en vis sikkerhed for salg af et vist omfang, i 

det år hvor aftalen blev indgået. Naturligt, efter Kinas kraftige stigning i efterspørgslen efter 

jernmalm, har udbuddet af jernmalm oplevet at blive presset. Med det relativt lave udbud i 

forhold til efterspørgslen, blev den traditionelle prissætning ved benchmarking set bort fra, og 

priserne på produktet kunne derved få lov at stige, også på kort sigt, grundet den høje 

efterspørgsel. 

Benchmarking-systemet kollapsede derved, da jernmalmproducenterne naturligt så fordel i at lade 

priserne stige naturligt, og på denne måde skabe en større profit. 

 

I 2011 blev der skabt en slags hybrid mellem de traditionelle 1-års kontrakter, og den mere 

løsslupne spot-handel, nemlig det kvartale prissystem21. I følge mit interview med Interview3, var 

en mellemvej for mineselskaberne på denne måde blevet skabt, hvor de både kunne få gavn af 

den opadgående efterspørgsel, samtidig med at de kunne sikre deres salg et stykke ud i fremtiden. 

Dette for at hjælpe med logistik, og omkostningsstruktur22. 

Med de opadgående priser på jernmalmen som resultat af den stigende efterspørgsel, blev 

jernmalmproducenternes omsætning gjort større. Men en anden konsekvens, var at 

stålproducenterne stod overfor stigende omkostninger. Som resultat af dette begyndte Kina at 

forsøge at udvinde mere indenlandsk jernmalm, for at kunne afdække mere af efterspørgslen selv. 

Men som det kan ses af nedenstående figur23, Figur2, har kvaliteten af den kinesiske jernmalm 

været nedadgående, da den reelle udvindelse af jernmalm-koncentrat ikke fulgte den egentlige 

udvindelse af jernmalmen. 

 
                                                 
20

 http://www.macrobusiness.com.au/2013/08/a-brief-history-of-iron-ore-markets/  
21

 http://www.theaustralian.com.au/business/mining-energy/new-pricing-system-for-iron-ore/story-e6frg9df-

1226167126716  
22

 Bilag 3 
23

 http://www.caa-resources.com/html/industry_overview.php  

http://www.macrobusiness.com.au/2013/08/a-brief-history-of-iron-ore-markets/
http://www.theaustralian.com.au/business/mining-energy/new-pricing-system-for-iron-ore/story-e6frg9df-1226167126716
http://www.theaustralian.com.au/business/mining-energy/new-pricing-system-for-iron-ore/story-e6frg9df-1226167126716
http://www.caa-resources.com/html/industry_overview.php
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Figur2 – Kinas jernmalmproduktion, 2001-2011 

 

Som det ses af figuren, og som det også tidligere er nævnt, havde Kina i 2011 en 

jernmalmproduktion på 322 millioner tons. Dette til trods for en produktion af Crude Iron Ore på 

over 1300 millioner tons. 

Det kan derfor siges, at de tre store jernmalmproducenter ikke skal frygte for Kinas indenlandske 

jernmalmproduktion, netop grundet den lave kvalitet. Som tidligere beskrevet, argumenteres der 

yderligere for, at de kinesiske stålproducenter altid vil være villige til at betale ekstra for den bedre 

kvalitet af jernmalm, i forhold til den kinesiske. Så på den måde vil der ikke være den store risiko 

for Vale, BHP Billiton og Rio Tinto24. 

 

Efter prissætningen af jernmalm blev mere spot-baseret, hvor der blev gået fra de traditionelle 1-

års kontrakter, til de mere flydende kvartals-kontrakter i 2011, har de tre store 

jernmalmproducenter haft forskellige hensigter med henblik på prisfastsætning. 

 

I følge mit interview med Interview1, har BHP Billiton forsøgt at få gjort salgskontrakterne endnu 

mere flydende, til et stadie, hvor priserne følger spot-markedet. Altså hvor kontrakterne indgås, 

men hvor prisen ændres automatisk i forhold til spot-markedet25. Dette sikrer volumen, samtidig 
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med at BHP Billiton stadig får fordelen af stigende priser. Risikoen ved dette er naturligvis hvis 

priserne falder. 

 

I følge mit interview med Interview4, har Vale et lidt mere pragmatisk forhold til prissætningen, da 

Vale ønsker at opretholde et godt forhold til deres kunder, typisk de kinesiske kunder26. 

I følge mit interview med Interview3, har Rio Tinto samme holdning til prissætningen, og ønsker 

ikke på samme aggressive måde som BHPB at fastsætte en strategi, som i følge ham tydeligt kun 

vil gavne jernmalmeksportøren. I følge Interview3, forsøger Rio Tinto i langt højere grad at opnå 

dialog med de kinesiske kunder27. Både Rio Tinto og Vale synes at have samme holdning i forhold 

til at opretholde et forhold der gavner begge parter. 

Disse punkter vil jeg komme mere ind på under næste afsnit, hvor jeg ser nærmere på de tre 

jernmalmproducenters respektive strategier. 

 

10.2.3 Den finansielle krise i 2007 
 

Som nævnt blev der i 2011 indført en mellemvej på prissystemet på jernmalm, med de kvartale 

prisaftaler. Interview3 fra Rio Tinto argumenterede for at timingen af denne form for prisaftaler 

ikke var tilfældig. Den globale økonomiske nedtur havde en stor indflydelse på at 

jernmalmproducenterne gerne ville holde sig til en form for prisfastsætning, for at kunne sikre sig 

lidt ud i fremtiden. Logistik var derfor ikke det eneste argument. Disse aftaler fastholdt dog 

indtjeningsmulighederne for mineselskaberne på et niveau, hvor der argumenteres at det heller 

ikke i denne periode var uprofitabelt for virksomhederne. 

Som det ses i den tidligere figur1, steg den kinesiske import da også i denne periode, selvom der 

mellem 2009 og 2010 blev oplevet et lille fald. 

Kinesiske stimulerende vækstpakker hjalp til forsættelsen af importen. Eksporten af den kinesiske 

stål led dog et knæk, hvilket fik en stor betydning for shippingindustrien, da stålen jo ligeledes skal 

transporteres videre. 

 

                                                 
26

 Bilag 4 
27

 Bilag 3 



37 
 

Før 2008 havde mange af rederierne benyttet det boomende marked, til at opbygge ordrebøger 

på nye skibe. I tiden med Kinas kraftigt stigende efterspørgsel fra 2001 til 2008, oplevede 

shippingmarkedet gyldne tider, da efterspørgslen efter maritim transport kun steg. Stigningen i 

efterspørgslen betød en kraftig ændring i balancen mellem kapacitet-udbud og efterspørgsel, 

hvilket resulterede i stødt stigende priser for kapaciteten. Priserne på shippingmarkedet begyndte 

i følge Interview2 at have en direkte betydning på prisen på råmaterialemarkedet (jernmalm), da 

prisen på fragten pludselig blev signifikant, i forhold til prisen på jernmalm28. 

 

Da krisen ramte i 2008 blev shippingmarkedet således hårdt ramt. Med den opbyggede flåde der 

var blevet bestilt i de foregående år, samtidig med væsentlig lavere efterspørgsel efter kapacitet, 

blev der pludselig skabt et meget kraftigt overudbud.  

I følge ACM Shippings interne Research-afdeling faldt fragten på et standard Capesize-skib med 

90% mellem Maj og Oktober i 2008. Markedet har siden da haft svært ved at finde tilbage, da de 

opbyggede ordrebøger fra rederierne har betydet at mere kapacitet er kommet til markedet siden 

da. Overudbuddet af kapacitet har siden 2008 betydet et marked med meget lave fragtrater, til 

utilfredshed for rederierne. Dette har dog på mange fronter været en fordel for 

jernmalmproducenterne, da omkostningen for fragt af deres produktion er blevet holdt langt 

nede. 

Som Interview2 siger: ’’For the iron ore exporting companies, the most significant outcome of the 

financial crisis, has not been the lack of demand for the product. It has more been the sudden 

appearance of extremely cheap Capesize-vessels. This means that the iron ore mining companies 

suddenly can take chartering positions on the transport market at a very low cost. With transport 

at such a low cost, and without actual effect on the price of the product, the profit margins have 

just gone up, to the delight of the exporting iron ore companies.’’29 

 

Med andre ord, har jernmalmproducenterne på sin vis nydt godt af den finansielle krise. Med 

fortsat stor efterspørgsel for produktet, samtidig med at der pludselig blev mulighed for at 

transportere jernmalmen ekstremt billigt, grundet det store fald i fragten, har virksomhedernes 

profit kun gået op. 
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10.2.4 Porter’s Five Forces 
 

Efter jeg har gennemgået tre faktorer, eller markedsbegivenheder, der har haft stor indflydelse på 

hvordan shippingstrategierne for de tre store jernmalmproducenter har udviklet sig, vil jeg nu 

opsummere dette. Jeg vil ved hjælp af Porter’s Five Forces analysere, for på den måde at forstå 

hvordan, markedet for jernmalm, og transporten af jernmalm ser ud på nuværende tidspunkt. 

Dette for at sætte en form for delkonklusion af den hidtidige analyse, for de to markeder der er 

blevet beskrevet, og hvor jeg har set nærmere på egentlige begivenheder og faktorer, der har haft 

indflydelse. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Det er blevet gennemgået hvordan markedernes udvikling siden Kinas optagelse i WTO i 2001 er 

gået de eksporterende jernmalmproducenters vej. I dette tilfælde lader jeg betegnelsen 

’’Leverandørerne” være ensbetydende med de tre store jernmalmproducenter. 

Kinas meget kraftige stigning i efterspørgsel efter jernmalm skete umiddelbart efter landets 

indtrædelse i WTO i 2001. Allerede 2 år efter var Kina verdens mest importerende land for 

jernmalm, efter at have overtaget Japans plads. Kinas efterspørgsel er drevet af produktionen af 

stål. Med en pludselig kraftig stigning i efterspørgslen, og med en stigning i importen fra 92 til 820 

millioner tons fra 2001 til 2013, kom der naturligt en effekt på priserne. Udbuddet blev presset, og 

priserne er steget siden da, selv da den globale krise ramte markederne i 2007. Kinas efterspørgsel 

for jernmalm blev ikke ramt voldsomt, og da udbuddet i forvejen var presset, fik dette ikke den 

store effekt på priserne. Med et transportmarked der modsat faldt meget kraftigt, og som stadig 

er på et meget lavt niveau, har jernmalmproducenterne fået muligheden for at reducere 

transportomkostningerne, og på denne måde opnå højere profit. 

Yderligere har den gode forhandlingsposition betydet, at der er blevet skabt et rigtigt ’’Sælgers 

marked’’. Først og fremmest har jernmalmproducenterne haft mulighed for at lave drastiske 

ændringer i prisfastsætningen af produktet, der eller historisk set har været præget af 

benchmarking, hvor priserne typisk har været fastsat et år ud i fremtiden. Med leverandørernes 

forstærkede position, er dette blevet ændret til en mere flydende prisfastsætning, således at 

priserne har kunnet få lov at stige med efterspørgslen. Men de fordelagtige forhold er ikke kun 

tydeliggjort af de stigende priser, men også i de yderligere detaljer i salgskontrakterne.  
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Således har leverandørerne fået mulighed for at sælge jernmalmen til eksport på CFR-basis. De har 

nu fuld kontrol over transporten, og kan på denne måde kontrollere logistikken, for på bedst mulig 

vis at kunne udnytte potentialet i deres lastefaciliteter. Desuden har dette også betydet at det er 

leverandøren der har fået fordelen af et skrantende fragtmarked. Kontrol over værdikæden er 

derved blevet forhøjet. 

Således står de eksporterende jernmalmproducenter med stærke kort på hånden når der skal 

forhandles. 

Købernes forhandlingsstyrke 
Eftersom det netop er konkluderet, at leverandørernes forhandlingsstyrke er høj, må købernes 

forhandlingsstyrke betegnes som relativ lav. 

Det relativt begrænsede udbud af jernmalm, betyder at priserne går op, hvilket derved forhøjer 

købernes omkostninger.  

Som jeg også vil komme ind på senere, har køberne dog den fordel at leverandørerne naturligvis 

er afhængige af at køberne også klarer sig nogenlunde godt. Stærke forhold til leverandørerne er 

derfor tilstede, og på sin vis vil forhold der gavner begge parter i nogle tilfælde blive foretrukket. 

Dog kan mængden af købere betyde at jernmalmproducenterne blot kan gå til en anden kunde, 

hvis dette findes nødvendigt. 

Manglen af konkurrence på markedet for jernmalmproducenter, samt manglen af mulighed for 

substituerende produkter, gør køberernes forhandlingsstyrke relativt svagere. 

Købernes forhandlingsstyrke er derved relativ lav. 

 

Truslen fra nye indtrængere 
De tre største jernmalmproducenter har som tidligere beskrevet formået at tilegne sig en ekstremt 

stor markedsandel, for eksporten af jernmalm.  

Der er allerede relativt begrænset udbud, og især disse tre virksomheder har konstitueret sig som 

markedsførende. Minedrift kræver relativt store investeringer, og der er således høje 

adgangsbarrierer for potentielt nye indtrængere på markedet. 

Yderligere har virksomhederne her gennem år tilegnet sig viden og teknologi på 

minedriftmarkedet. Gennem mangeårige forhold med især de kinesiske kunder, har de tre store 



40 
 

jernmalmproducenter desuden bevist at de kan levere en høj kvalitet af jernmalm, og det må 

derfor forventes at der er en vis form for kundeloyalitet fra køberen. 

Den manglende konkurrence har på visse tidspunkter frustreret stålbranchen, som ved flere 

lejligheder har udtrykt utilfredshed med situationen i dag, hvor tre store markedsspillere har 

formået at skabe et oligopol, med ekstrem stor markedsmagt30. 

Truslen fra nye indtrængere må derfor betegnes som relativ lav. 

Truslen fra substituerende produkter 
Stålproduktion er afhængig af jernmalm. Således kan jernmalmen ikke som sådan substitueres på 

nuværende tidspunkt, hvilket naturligvis betyder en nærmest ikke-eksisterende trussel fra 

substituerende produkter. 

Jeg har dog tidligere beskrevet hvordan der indenfor jernmalmproduktionen, findes forskellige 

kvaliteter. Som sådan kan det derfor argumenteres at der findes substituerende produkter til de 

eksporterende jernmalmproducenters produkt. Den kinesiske jernmalm indegår i den kinesiske 

produktion af stål. Som modsvar på de eksporterende jernmalmproducenters forbedrede position 

på markedet, samt de forhøjede priser, forsøgte Kina at skrue op for egen jernmalmproduktion. 

Dette har dog haft lav effekt, da den kinesiske jernmalm er af en langt ringere kvalitet end den 

importerede jernmalm. Den kinesiske jernmalm bruges dog som supplement til den importerede 

jernmalm, men som tidligere argumenteret er der på nuværende tidspunkt ikke tale om en 

egentlig overtagelse. Den kinesiske jernmalm har således ikke substitueret den importerede 

jernmalm. Ved en potentiel reduktion i efterspørgslen efter stål vil stålproducenterne have en 

tendens til at bibeholde den importerede jernmalm i produktion, og i stedet fraholde sig for brug 

af den kinesiske jernmalm. Således kan de eksporterende jernmalmproducenter, selv ved en 

opbremsning i efterspørgslen efter stål vide sig sikre på at kunne sælge deres produkter. 

Truslen fra substituerende produkter må derfor betegnes som relativ lav. 

Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen 
Som i alle andre brancher er der naturligvis en vis konkurrence mellem de største virksomheder.  

Rivaliseringen har dog ikke været voldsom mellem de tre største jernmalmproducenter, da 

efterspørgslen har været mere end rigelig til at kunne opretholde høje profitmarginer for alle tre 

virksomheder, da udbuddet i nogle tilfælde ikke har kunnet følge med. Således har 
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virksomhederne kunne få afsat deres eksportprodukter relativt nemt, til fortsat stigende priser, 

uden den store konkurrence. Den store mængde af købere hjælper naturligvis på dette, da de tre 

store virksomheder ikke behøver at konkurrere hårdt for at få de samme få købere. Desuden kan 

det begrænsede udbud sikre, at der ikke behøves at være en meget kraftig rivalisering imellem 

disse tre virksomheder.  

Konkurrencemæssigt har der dog været nogle forskelle, i forhold til hvor jernmalmen kommer fra. 

At sende jernmalm fra Brasilien, som Vale gør, i forhold til at sende jernmalm fra Australien, som 

Rio Tinto og BHP Billiton typisk gør, til Kina, betyder naturligvis signifikante forskelle i 

omkostningsstruktur. Dette punkt kommer jeg tilbage til i et senere afsnit. 

 

10.3 Jernmalmproducenternes shippingstrategier 
 

Jeg har nu givet et generelt oveblik over fragtmarkedet kontra råmaterialemarkedet, samt 

gennemgået en række begivenheder, der både direkte og indirekte har haft indflydelse på disse 

markeder.  

Efter dette er det nu tid til at se nærmere på de specifikke transportstrategier, som de tre store 

jernmalmproducenter følger. Præsentationen af resultaterne for hvordan disse shippingstrategier 

er opbygget, vil blive gennemgået, og er i høj grad fundet i forbindelse med de interviews der er 

foretaget med personer der har direkte eller indirekte indflydelse på netop denne del af 

virksomhederne. En kort beskrivelse af virksomhederne vil medfølge, men det er 

transportstrategierne der er i fokus.  

 

10.3.1 BHP Billiton31 
 

BHP Billiton er en global ressourcebaseret virksomhed, som i starten af det nye årtusind blev 

oprettet, gennem en sammensmeltning af de to virksomheder BHP (Broken Hill Proprietary) og 

Billiton.  

Begge virksomheder stammer fra 1800-tallet, og har i over 100 år haft med minedrift og 

råmaterialer at gøre.  
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BHP Billiton er på det globale råmaterialemarked bredt repræsenteret, og har således minedrift 

indenfor ikke kun jernmalm, men også mange andre råmaterialer, hvilket bl.a. inkluderer kul, 

aluminium, kobber, uran, sølv mm.  

BHP Billiton er anset som en australsk virksomhed, og er også noteret på den australske børs. 

Virksomhedens globale hovedkontor er i Melbourne i Australien, men virksomheden har 

interesser på mange kontinenter, og er således også finansielt spredt ud rent geografisk. Således 

er virksomheden også noteret på børserne i London, New York og i Sydafrika. 

 

BHP Billiton er indenfor jernmalm primært aktive på to markeder. På det brasilianske 

jernmalmmarked har BHP Billiton en 50% andel af verdens andenstørste jernmalmmine, Samarca 

Alegria i Brasilien32, som de i øvrigt ejer sammen med Vale, som vi kommer tilbage til senere. Det 

skal dog nævnes, at jernmalmen fra denne mine, ikke er af højeste kvalitet33 (mellem 38-41% Fe), 

og at jernmalmen herfra altså typisk ikke benyttes til eksport til eksempelvis Kina, da kvaliteten for 

den eksporterede jernmalm, som jeg tidligere har nævnt skal være højere. 

Det andet store geografiske center for BHP Billitons jernmalmdrift, er i det nordvestlige Australien, 

i den såkaldte Pilbara-region. 

Strukturen for BHP Billitons jernmalmeksport ud af Australien, er især fokuseret omkring 

havnefaciliteterne i Port Hedland. 

I følge Interview134, er der på nuværende tidspunkt seks berths (kajer), som eksporter jernmalm i 

Capesize-størrelsen. Ud af disse seks ejer BHP Billiton de fire af dem35. Dette betyder således, at 

BHP Billiton på ethvert tidspunkt kan have fire Capesize-skibe liggende til kaj, for at laste 

jernmalm, med henblik på eksport. BHP Billitons logistiske netværk og minedrift, er således 

opbygget så de kan få jernmalmen transporteren til Port Hedland, hvorefter det lastes på skibene 

til eksport. 

 

Både Interview1 og Interview2, er enige om at shipping og fokus på transport er blevet vigtigere 

for BHP Billiton internt gennem de seneste 15 år. Skiftet kom naturligt, i forbindelse med nogle af 

de begivenheder som jeg gennemgik i tidligere afsnit. Begivenhederne gav tilsammen 
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virksomheden muligheden for at opnå højere kontrol med alle de operationelle faktorer i 

værdikæden, helt frem til skibenes ankomst til Kina.  

Med den høje efterspørgsel argumenterer Interview2 for, at BHP Billiton har haft en relativ stor 

fordel, i forhold til minefirmaerne der opererer og eksporterer ud fra Sydamerika eller Sydafrika36. 

Transportomkostningerne er således en relativt minimal del af CFR-priserne på jernmalmen for 

BHP Billiton, med en sørejse fra nordvest Australien til Kina, der ikke tager meget mere end 12 

dage. 

Vedligeholdelse af værdikædens effektivitet blev således sat i fokus, og med dette især effektivitet 

i havnefaciliteterne. Med høj efterspørgsel er det vigtigt for virksomheden at kunne udnytte deres 

havnefaciliteter i Port Hedland bedst muligt.  

 

Interview1 forklarer hvordan dette skift i fokus, betød at selskabet besluttede at leje skibe, og så 

sælge jernmalmen på CFR-basis, således at virksomheden havde fuld kontrol over værdikæden, 

lige fra jernmalmen blev udvundet i minerne, til det ankom til Kina med BHPBs lejede skibe. 

Med denne beslutning, om at leje skibe til BHP Billitons egen flåde, tog BHPB således en risiko på 

transportmarkedet, for at opnå kontrol over virksomhedens værdikæde. 

Med shippingmarkedets kollaps omkring år 2008, betød denne beslutning pludselig at BHP Billiton 

havde omkostninger for transport der ikke matchede markedet. BHPBs ønske om kontrol over 

værdikæden, betød altså at virksomheden havde taget en risiko på transportmarkedet, og dette 

betalte virksomheden nu for. 

Det var, i følge Interview2, disse forhøjede omkostninger (i forhold til konkurrenterne), der fik 

BHPB til at se nærmere på prisfastsættelsen af jernmalmen, således at der blev gået fra 1-års 

kontrakter til de mere spotbaseret priser. Således ændrede BHP Billiton kulturen for prissætningen 

af råmaterialet, primært grundet virksomhedens begrænsede succes med hensyn til positionering 

på transportmarkedet. 

 

Interview1 mener at en ændring i fokus for virksomheden nu igen kom i spil, primært grundet pres 

fra virksomhedens investorer, der med shippingmarkedets kollaps nu hellere så mere fokus på 
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råmaterialemarkedet fremfor transportmarkedet, og som samtidig krævede at lade 

markedskræfterne på jernmalmmarkedet have større indflydelse på prisen37. 

Indflydelse på prisen betød, som jeg også tidligere er kommet ind på, at virksomheden tog første 

skridt væk fra 1-års kontrakterne med de kinesiske købere. En mere aggressiv prisfastsættelse blev 

nu gennemført, til gavn for jernmalmproducenterne. Som tidligere nævnt bliver priserne på 

nuværende tidspunkt indgået på kvartals-basis. I følge Interview1 er det dog ingen hemmelighed, 

at BHPB ønsker en endnu mere spotbaseret prissætning, for at kunne udnytte stigende priser. 

Dette punkt vil jeg komme mere ind på senere i dette afsnit. 

 

Med virksomhedens risiko på transportmarkedet, følte mange investorer således at der var blevet 

taget unødvendige skridt, som nu havde forhøjet virksomhedens omkostningsstruktur i forhold til 

konkurrenterne. Således blev det nu, fra investorernes side, anset som uholdbart at tage risikoer 

på transportmarkedet. 

Interview2 argumenterer for hvordan dette, set ud fra et fragtsynspunkt, var en smule umodent, 

da der både på råmateriale- og transportmarkedet altid vil være visse risikoer når der bliver taget 

en vis position38. Således kunne transportmarkedet lige så godt være fortsat op, da BHPB havde 

lejet deres skibe, hvilket i så fald ville have været omkostningsnedsættende for virksomheden, i 

forhold til konkurrenterne. 

Interview1 mener dog, at presset fra investorerne skal ses som en naturlig del af virksomhedens 

kultur, og at presset i øvrigt kom relativt naturligt, da risikoen ikke viste sig succesfuld. Løsningen 

blev at fokus igen skulle ligges på råmaterialemarkedet. Dette betød dog ikke at BHP Billiton 

frasagde sig muligheden for kontrol over værdikæden.  

I stedet besluttede BHPB at forsøge til en vis grad at hedge deres aktiviteter på 

transportmarkedet. 

 

I følge Interview1 benytter BHP Billiton sig i dag af et mix af strategier på transportmarkedet39. 

Dette for at sprede virksomhedens fragtrisiko mest muligt, uden selv reelt at være særligt udsat på 

shippingmarkedet. 
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Interview1 forklarer således at BHP Billiton på nuværende tidspunkt har en tredelt strategi: 

 COA fixtures 

 Spot fixtures 

 Egne skibe (lejede) 

 

Ved COA fixtures skal det forstås således, som jeg også tidligere gennemgik, at BHP Billiton indgår 

en kontrakt med en modpart, typisk en modpart med en vis flåde, om transport af en vis størrelse 

af jernmalmen. Kontrakten løber typisk for et år, og består som regel af enten 12 eller 24 

afskibninger. Således bliver prisen for transporten, fragten, låst fast for alle afskibninger, når 

kontrakten indgås. 

Ved spot fixtures skal det forstås således, at BHP Billiton spiller spotmarkedet, og altså kun laver 

en aftale for en afskibning, som tidsmæssigt typisk finder sted relativt tæt på aftalens indgåelse.  

I følge Interview1 forsøger BHP Billitons fragtafdeling at opdele ovenstående 2 metoder i cirka 3/4 

spotafskibninger, og 1/4 lavet på kontrakt eller COA.  Altså en 75/25 opdeling. 

I den tredje del af strategien, finder vi Egne skibe, som BHPB lejer. 

 

Jeg nævnte tidligere hvordan selskabets investorer ellers havde frabedt sig denne form for risiko 

på transportmarkedet, efter shippingmarkedets kollaps i 2008, hvorefter BHPB stod med 

indcharterede skibe til høje priser i forhold til spot-markedet.  

Men i stedet for helt at frabede sig denne form for kontrol, fik virksomhedens ønske om fortsat 

kontrol over værdikæden fragtafdelingen til at komme med et alternativt forslag. 

I følge Interview1 fik shippingmarkedets kollaps i 2008 ikke kun den konsekvens, at BHPB stod 

med forhøjede omkostninger i forhold til spotmarkedet. En anden konsekvens blev, at flere redere 

blev villige til at indgå anderledes former for kontrakter. Således lod BHPB naturligvis først og 

fremmest kontrakterne på de skibe de havde lejet før krisen løbe ud. 

Herefter tog BHPB et nyt skridt i forbindelse med risikotagning på fragtmarkedet. Dette ved at leje 

skibe, men med såkaldte ’’floating prices’’. Den daglige pris på skibet, er således flydende og bliver 

fastsat ved at se på markedsindekset. BHPB benytter sig på denne måde af de såkaldte ’’Index-
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linked’’ deals, og sikrer sig på denne måde at prisen på de skibe de lejer følger markedet. De 

betaler altså hverken mere eller mindre end hvad markedet diktere. 

Disse skibe bliver derefter benyttet til selskabets spotafskibninger. Interview1 vurderer at 

selskabets egne lejede skibe således står for ca. 1/15 del af spotafskibningerne. Altså transporterer 

BHPB selv ca. 1/20 af selskabets samlede søbårne jernmalm. 

 

BHP Billiton har således stadig fuld kontrol over en lille del af virksomhedens eksport, efter dette 

er blevet bragt voldsomt ned efter shippingmarkedets kollaps i 2008. Fokus er således klart på 

råmaterialemarkedet, fremfor shippingmarkedet, hvor selskabet, i henhold til ovenstående, 

nærmest ikke tager risiko på nuværende tidspunkt. 

 

10.3.2 Rio Tinto40 
 

Rio Tinto er, ligesom BHP Billiton, en australsk ressourcebaseret virksomhed. Rio Tinto har også 

fokus på andre råmaterialer end jernmalm, og driver ligeledes minedrift i aluminium, kobber, salt, 

guld, diamanter mm. 

Rio Tinto har, ligesom BHPB, over 100 års erfaring med minedrift for disse råmaterialer. 

Det var dog først omkring år 2000, at Rio Tinto begyndte at investere kraftigt i minedrift af 

jernmalm, hvilket med Kinas stigende efterspørgsel kort herefter, må siges at have været god 

timing. 

Rio Tintos minedrift for jernmalm, er ligesom BHPB, især fokuseret omkring Pilbara-regionen i det 

nordvestlige Australien. I dette område ejer Rio Tinto således 10 jernmalmminer. 

Størstedelen af jernmalmen bliver transporteret til havnen Dampier41, som Rio Tinto ejer 100%. 

Havnen her har i alt 5 kajer, som alle kan tage skibe op til Capesize-størrelsen. 

Yderligere ejer Rio Tinto 53% af en anden havn, Cape Lambert, en havn der har 4 kajer. Dampier 

har på nuværende tidspunkt en årlig kapacitet på omkring 150 millioner tons, mens Cape Lamperts 

kapacitet er på lige under 140 millioner tons. Med Rio Tintos samlede eksport på næsten 260 

millioner tons ud af Australien i 2013, må det derfor siges, at havnefaciliteterne bliver udnyttet 

godt. Dette da man skal huske at Rio Tinto ikke har fuld kontrol over Cape Lampert. 
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Da Rio Tinto, ligesom BHPB, opererer deres egne miner, ligesom de har størstedelen af kontrollen 

over deres havne- og lastefaciliteter, som beskrevet ovenover, nyder de derfor mange af de 

samme fordele som BHP Billiton. Dette altså også grundet den relativt korte sørejse fra Australien 

til Kina. Rio Tinto har dog genereret mere salg og eksport end BHP Billiton, og nyder godt af at 

have to lokationer for eksporten af jernmalm, fremfor BHPBs ene i Port Hedland. 

 

I følge Interview3, har de gennemgåede begivenheder alle haft indflydelse på Rio Tintos 

transportstrategier. Han taler dog om et mere pragmatisk forhold til transporten af selskabets 

produkter, herunder jernmalm. Der har, ligesom i BHPB, været et ønske om at have fokus på 

værdikæde kontrol. Men Interview3 forklarer meget diplomatisk, hvordan dette ønske i høj grad 

er drevet af en holdning, hvor virksomheden gerne vil levere en høj service til virksomhedens 

kunder, altså typisk de kinesiske købere42. Dette var et punkt, som BHPB ikke kom ind på. Rio 

Tintos omkostningsstruktur har selvfølgelig været på dagsorden, ligesom et ønske om at forhøje 

effektiviteten i selskabets havnefaciliteter, men den vigtigste årsag til investering i transportdelen 

af selskabets værdikæde har, ifølge Interview3, været et internt ønske om at levere høj service til 

kunderne. 

 

Det nuværende shippingmarked har dog ligeledes givet Rio Tinto en god mulighed for at investere 

i transportdelen, med relativt lave priser på markedet. Dette har således medført at Rio Tinto har 

indgået langvarige lejeaftaler på optil 20 år med bl.a. rederen NYK om et Capesize-skib, ligesom 

selskabet selv ejer 6 skibe fra Panamax til Capesize størrelse43. 

I følge Interview3 forventer Rio Tinto yderligere at tage levering af 11 VLOCs (Very Large Ore 

Carriers) indenfor de næste par år, alle i Capesizestørrelsen44. 

Interview3 argumenterer at valget om at investere i transportdelen, udover at være med til at 

sikre kontrol over værdikæden og derved kontrol over den service der bliver givet til kunderne, 

også har baggrund i ønsket om at sprede risikoen. Således forsøger Rio Tinto at have fokus på ikke 

kun at være udsat på råmaterialemarkedet, men også at have interesser på transportmarkedet. 
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Risikospredning følger altså, i følge Interview3 som en fordel, af at ønske mere kontrol over 

værdikæde og service til kunderne. 

Således gør størrelsen på Rio Tintos egen flåde, at de kan afskibe en langt større del af deres 

samlede eksport end eksempelvis BHP Billiton. 

 

Interview3, forklarer hvordan Rio Tinto, ligesom BHPB også benytter sig af en tredelt strategi, med 

fokus på både COA markedet, spot markedet, og på egne skibe. Men med en flåde på snart 17 

store skibe, hvis formål primært er at sejle med selskabets egen jernmalm, vil dette punkt i 

strategien udgøre en langt større del, end hos eksempelvis BHPB. 

Interview3 forklarer, hvordan Rio Tintos strategi kort kan opsummeres, da de ønsker at have et 

’’reliable supply of cheap freight in your pocket’’. Altså ønsket om altid at have mulighed for at 

benytte eget skib, hvor de styrer omkostningsniveauet, uafhængigt af transportmarkedet. 

Altså en noget anden indgangsvinkel til risiko på transportmarkedet, sammenlignet med BHPB. 

Der bliver stadig benyttet samme metoder med henblik på hvordan transportmarkedet benyttes, 

men Rio Tinto har i langt højere grad fokus på selv at tage en risiko og position på 

transportmarkedet, med en voksende flåde af ejede eller lejede skibe. 

 

Interview3 forklarer, at Rio Tinto ligeledes forsøger at opdele den måde hvorpå de indgår aftaler, 

som cirka 50/50 mellem COA og spot45. Hvor BHPBs langtidslejede flåde kun cirka står for 1/20 af 

den samlede eksport, er Rio Tintos mål, at de med de nye skibe kan stå for ca. en fjerdedel af 

spotafskibningerne selv. Dette vil altså betyde at på ca. en ottendedel af den samlede eksport, vil 

Rio Tinto benytte egne ejede eller langtidslejede skibe, til selv at transportere jernmalmen. 

 

10.3.3 Vale46 
 

Vale har sin base i Brasilien, hvor firmaet også startede for lidt over 70 år siden. Vale er ligesom 

Rio Tinto og BHPB, et diversiviceret ressourcebaseret firma, med minedrift indenfor bl.a. kul, 

nickel, kobber, mineraler, udover jernmalm naturligvis. 
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På det brasilianske marked, har Vale en stor andel i de logistiske forhold. Vale har således andele i 

6 havnefaciliteter, hvoraf de fire bliver benyttet til at eksportere jernmalm. Ud af disse 4, bliver de 

2 udelukkende benyttet til eksport af jernmalm. Eksporten er primært fokuseret omkring det 

nordlige Brasilien, da Vales minedrift er fokuseret i dette område, bl.a. med verdens største 

jernmalmmine, Carajas47, der årligt producerer mere end 100 millioner tons jernmalm af høj 

kvalitet. Vale ejer denne mine. 

 

Med Vales producering af jernmalm fokuseret i Brasilien, betyder dette en naturlig forskel fra de 

store konkurrenter BHP Billiton og Rio Tinto. Eksportmarkedet er stadig primært Kina, og Vales 

eksporterede jernmalm, skal derfor naturligt ud på en længere sørejse, end BHPB og Rio Tintos 

jernmalm, før det når frem til sine købere. 

Med argumentet om væsentligt højere transportomkostninger, i forhold til ens direkte 

konkurrenter, kunne man diskutere hvorvidt Vale ville reagere på transportmarkedet. Fokus på 

omkostningsstrukturen af den producerende del af virksomheden er uden tvivl i højsædet, for at 

kunne konkurrere med virksomheder der naturligt har en omkostningsfordel, i form af lavere 

transportomkostninger. 

 

I følge Interview4, har dette dog ikke flyttet fokus fra transportdelen, hvor Vale har en meget klar 

strategi. Ligesom hos især Rio Tinto, er der et ønske om at have kontrol over værdikæden. Vale har 

høj kontrol i Brasilien, hvor de har en meget store ejerandele, af størstedelen af deres minedrift af 

jernmalm. Ligeledes, som gennemgået har Vale høj kontrol over de logistiske dele af transporten i 

landet, med ejerandele i 6 større havnefaciliteter, hvoraf de 4 primært bliver benyttet til 

virksomhedens eksport af jernmalm. 

Interview4 nævner hvordan effektivitet i havnene er i fokus, og hvordan Vale derfor ligeledes 

opererer med CFR-priser, således at de kan styre logistikken og dermed få mest muligt ud af 

havnefaciliteterne, i form af output48. 
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Logistikken og styring af denne, er derfor på plads for Vale, lige fra udvinding af jernmalmen i 

virksomhedens ejede miner, til at jernmalmen skal transporteres ud af landet fra Vales 

havnefaciliteter. Spørgsmålet er hvordan Vale vælger at transportere sin jernmalm? 

I følge Interview4, var det især en speciel ting, der kom til at definere og præge Vales 

shippingstrategi, også til dags dato. 

Han argumenterer hvordan Vale, siden Kinas stigende efterspørgsel siden 2001 har givet 

virksomheden en ro og en stor sikkerhed på råmaterialemarkedet. Dette markeds efterspørgsel og 

priser, har siden da givet Vale en høj profitmargin. 

 

Men indtil 2008 var den store hovedpine for Vale, at transporten af jernmalmen blev dyrere og 

dyrere. Med konkurrenterne siddende i Australien, blev fragtdifferencen kun større, og 

konkurrencedygtigheden forsvandt ligeså langsomt. Vales modskridt mod dette, var en strategi 

om at investere kraftigt i transportdelen, for at opnå kontrol over virksomhedens 

transportomkostninger. Således begyndte Vale at opbygge en flåde, for på denne måde at kunne 

minimere fragtdifferencen til konkurrenterne, ved at have fuld kontrol over egne 

transportomkostninger. 

Jeg kommer mere ind på ovenstående årsager til strategien i næste afsnit. 

 

Strategien om kraftige investeringer i at opbygge selskabets egen flåde, betød ikke kun en 

forandring for Vale, men også for shippingmarkedet generelt. Med forventninger om stadig høj 

efterspørgsel, bestilte Vale indtil 2012 helt op til 35 kæmpeskibe. Traditionelt set har 

jernmalmeksporten været fokuseret på Capesize-skibe på omkring 200.000 DWT, men Vale 

besluttede at gamble, med bestilling af skibe der er omkring dobbelt så store som disse standard 

Capesize-skibe. 

 

I 2012 ankom det første af Vales nye gigantskibe, Berge Everest, med ca. 350.000 tons jernmalm til 

havnen i Kina49. Dette markerede en ny æra i shippingindustrien, med Vales introduktion af de 

såkaldte Valemax-skibe. De største af disse er optil 400.000 DWT, og det primære formål, er at 

transportere jernmalm fra Brasilien til Kina. Kun de allerstørste havne kan tage disse skibe på 
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nuværende tidspunkt, hvilket gør investeringen meget specifik og fokuseret, og ikke mindre 

risikofyldt, set fra et objektivt synspunkt, hvilket jeg kommer tilbage til senere. 

Ved introduktionen var der på det generelle shippingmarked i stor grad måben50, men Interview4 

argumenterer for at der bør blive manet til besindighed. Han argumenterer at grundet den lange 

sørejse fra Brasilien til Kina, er dette en nødvendighed for Vale. Således forklarer han, at et 

Valemax-skib på et år cirka kan klare 4 ture fra Brasilien til Kina med jernmalm51, et punkt som i 

øvrigt også blev fremhævet af Vales ledelse i 201052. I gennemsnit altså omkring 1,5 millioner tons 

jernmalm årligt per skib. Med en flåde på 35 skibe, betyder dette transport af ca. 50 millioner tons 

jernmalm årligt, for Vales flåde af kæmpeskibe. Som tidligere nævnt eksporterede Vale i 2013 tæt 

på 270 millioner tons jernmalm.  

Derved kan Vale på nuværende tidspunkt, og med deres nuværende kæmpeflåde, ikke engang sige 

at de selv kan transportere en femtedel af jernmalmen. I forhold til BHPBs mål om 1/20, og Rio 

Tintos mål om en ottendedel, er dette naturligvis meget. Interview4 vil dog ikke udelukke, at Vale i 

fremtiden vil investere endnu mere i egen flåde for på denne måde at opnå endnu mere kontrol 

med værdikæden og transportomkostningerne. 

På området omkring kundeservice, forklarer Interview4 at dette naturligvis også har været på 

dagsordenen hos Vale, og at et godt forhold til især de kinesiske kunder bliver vægtet meget højt 

hos ledelsen53. Men han benægter ikke at den altoverskyggende årsag til investeringen i selskabets 

flåde, har været grundet et ønske om at minimere fragtdifferencen til selskabets konkurrenter i 

Australien. 

 

Interview4 forklarer hvordan Vales shippingstrategi, ligesom BHPBs og Rio Tintos, er tredelt ved 

brug af de samme metoder. Altså Spot-afskibninger, COA-afskibninger og Egen flåde. Han 

refererer til 2013, og forklarer at ud af de ca. 270 millioner tons jernmalm som Vale eksporterede, 

blev de ca. 100 millioner tons gjort på længerevarende kontrakter, altså COA. Og ud af de ca. 170 

millioner tons Spot-afskibninger, stod Vales egne skibe ca. for 50 millioner tons, som tidligere 

nævnt. Hvor BHPB og Rio Tinto begge taler om en vis målsætning for hvor meget af jernmalmen 
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virksomhederne selv vil transportere, er Vale her lidt mere udenomsnakkende. Med den 

nuværende andel på lige under en femtedel totalt, er andelen allerede relativ høj. Interview4 

forklarer dog kun, at han ikke kan udelukke at denne andel bliver større i fremtiden.54 

 

10.3.4 Kundetilfredshed 
 

Et punkt som jeg under diverse interviews med virksomhedernes repræsentanter fandt ud af 

havde forskellige former for indflydelse på shippingstrategierne, var virksomhedernes interne 

kulturer med hensyn til indgangsvinklen til råmaterialekøberne i især Kina. 

Alle parter var enige om at der i jernmalmindustrien fandtes en vis afhængighed af de kinesiske 

kunder, selvom risikoen for at disse kunder pludselig forsvandt blev anset for relativ minimal fra 

alle tre virksomheders synspunkt. I øvrigt i henhold til mine tidligere gennemgåede forhold 

omkring Leverandørers/Købers forhandlingstyrke i forbindelse med Porter’s 5 Forces. 

Men hvor der var bred enighed på deres indflydelse, var der forskellige indgangsvinkler til hvordan 

kunderne blev tacklet fra virksomhedernes side. 

 

Som jeg også kom ind på under prisfastsættelsen af jernmalmen med de kinesiske købere, har 

dette set et skift i tradition siden efterspørgslen steg kraftigt fra Kina. BHP Billiton var de første der 

brød traditionen om 1-års kontrakter på jernmalmen, da BHPBs investorer ikke mente at man fik 

nok ud af de stigende priser på råmaterialet. Således fik priserne nu lov til at stige, til BHPBs fordel. 

Med de to store konkurrenter Rio Tinto og Vale blev der dog herefter sat en ny standard, nemlig 

de kvartale prissætninger ved kvartale kontraktindgåelser. 

Mit interview med Interview1 afslørede hvordan BHPB fortsat forsøger at få gjort prissætningen 

mere spot-orienteret, da de kvartale kontrakter fortsat bremser prisernes stigende udvikling. I 

følge BHPB og deres investorer bør jernmalmproducenterne således have muligheden for at 

presse priserne op. 

Dette må anses som en relativ aggressiv strategi overfor ens kunder.  

 

BHPB har i følge Interview1 dog svært ved at få trumfet denne ændring af prissætningen igennem, 

da både Vale og Rio Tinto ikke vil ændre deres kontrakter væk fra de kvartale indgåelser55. 
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Mine interviews med Interview3 og Interview4 bakker dette op.  

Begge virksomheder har i langt højere grad fokus på forholdene til de kinesiske købere, og taler 

meget om ’’Relationships”. Især Rio Tinto nævner en af deres tætte kunder, eller som Interview3 

siger, ”Partners” – kinesiske Baosteel56. Brugen af ordet Partner, fremfor kunde/køber fortæller 

meget godt hvilken indgangsvinkel virksomheden har overfor de kinesiske købere. Set fra et 

forhandlingsteoretisk synspunkt, kan jeg referere til Falcao57, som taler meget om forholdet til ens 

modpart som en vigtig ingrediens i at kunne tilføre eller skabe værdi58 til forhandlingen, og derved 

til aftalen eller kontrakten. Hvor BHPBs indgangsvinkel til prissætningen på mange punkter kan 

anses som distributiv, eller som ’’Value Claiming’’59, nævner Interview4 fra Vale ord som 

’’constructive’’ (konstruktiv) og ’’mutual benefits’’ (gensidig værdi). 

 

Som Interview4 referer til, er der fra jernmalmproducenterne en afhængighed af at der er 

kinesiske købere der vil aftage deres produkt60. Som han siger, ”without them, where should we 

go?” – uden dem, hvor skulle virksomhederne så få afsat deres produkt. Overordnet set, refererer 

han hermed til manglen på alternativer61, som også er et vigtigt punkt i enhver forhandling. Jeg 

kom dog tidligere ind på netop dette punkt, og så længe Kinas efterspørgsel er høj, vil der være en 

lav afhængighed af de enkelte virksomheder, da der er mange jernmalmkøbende virksomheder i 

Kina. Derfor bliver manglen på alternativer kun relevant, hvis Kinas efterspørgsel bremser op. 

Han argumenterer, at jernmalmproducenterne også har et ansvar for at holde industrien i live, og 

at dette ikke bliver gjort, hvis virksomhederne overlagt bliver ved med at presse priserne i vejret. 

Hvis den kinesiske økonomi pludselig går i stå, vil køberne forsvinde, og dette vil blive dyrt for 

jernmalmproducenterne, der har investeret i både mine-, havne- og transportfaciliteter. Den 

gensidige afhængighed62 bør altså vægte højere end ønsket om en smule ekstra profit. 

Som Interview3 siger, ’’Our profit margins on the iron ore, have been high for so many years, so 

there’s no reason to push our buyers unnecessarily – we want it to keep going’’.63 
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Der er altså grundlæggende forskelle fra BHPBs til Rio Tinto og Vales indgangsvinkel til kunderne. 

Alle tre virksomheder er enige om afhængigheden af de kinesiske købere til jernmalmen, og at 

risikoen for et kollaps ikke er stor. Rio Tinto og Vale har dog en langt mindre aggressiv 

indgangsvinkel end BHPB til prissætningen overfor kunderne, og fokuserer mere på dialog og 

fælles eller gensidig værdiskabelse og holdbarhed. Så længe dette er tilfældet vil BHPB have svært 

ved at fuldføre en mere aggressiv prisstrategi, da de kinesiske købere i så fald formentligt blot vil 

foretrække at samarbejde med Rio Tinto og Vale. 

10.3.5 Opsummering/Sammenligning 
 

Jeg har nu gennemgået de tre virksomheders shippingstrategier, og derved indgangsvinklen til 

hvordan de tackler transportmarkedet, og den specifikke transport af deres jernmalm. 

Yderligere har jeg haft fokus på virksomhedernes indgangsvinkel til deres kunder, og hvordan disse 

bliver anset og behandlet, især med fokus på prisen på råmaterialet. 

 

BHP Billiton har et meget lavt fokus på at transportere deres jernmalm fra Australien til Kina på 

egne eller langtidslejede skibe. Efter et par mindre succesfulde positioneringer på 

transportmarkedet før kollapset i 2008, har virksomhedens ledelse og investorer besluttet at fokus 

skal ligge på råmaterialemarkedet, samt at få den maksimale pris for jernmalmen som mulig. De få 

positioneringer der bliver taget på transportmarkedet er hedget mod markedsindeks, og BHPB 

betaler derfor hverken mere eller mindre end hvad markedet dikterer. BHPB har ca. en 25/75 

opdeling mellem af indgå aftaler om afskibelse af lasterne, respektivt mellem COA og Spot-

afskibningerne. Virksomhedens mål er at transportere ca. 1/20 af virksomhedens jernmalm på 

egne eller langtidslejede skibe. 

BHPB har en relativ aggressiv indgangsvinkel til forhandling med deres kunder på 

råmaterialemarkedet. Det var BHPB der først brød traditionen om 1-års kontrakter, og stod det til 

dem, ville de indgå mere spotbaserede aftaler end de kvartalskontrakter der på nuværende 

tidspunkt er standard. 

 

Rio Tinto har større fokus på at transportere deres jernmalm fra Australien til Kina på egen flåde. 

Dette er grundet et ønske om større kontrol over værdikæden, og på denne måde en sikring af 
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selv at have kontrol over den service de giver til deres kinesiske kunder. Rio Tinto har i forhold til 

BHPB cirka en 50/50 opdeling af deres eksport, mellem COA og Spot-afskibninger. Målsætningen 

for Rio Tinto er dog at kunne transportere ca. en ottendedel af deres samlede eksport på egen 

flåde. Rio Tinto har således indgået en række længerevarende aftaler om at leje skibe, ligesom de 

allerede nu ejer 6 skibe i op til Capesize-størrelsen. Yderligere forventer de at tage levering af 11 

Capesize-skibe indefor de næste par år. 

Rio Tintos indgangsvinkel til deres kinesiske kunder, er markant anderledes i forhold til BHPB. Rio 

Tinto har høj fokus på forholdet til deres kunder, eller partnere, og taler om dialog og fælles 

ansvar for at opretholde industriens lukrative periode. De foretrækker en lidt lavere profit, som 

dog stadig er god, til gengæld for mindre risiko for deres kunder. 

 

Vale har højt fokus på transport af deres jernmalm fra Brasilien til Kina. Da fragtmarkedet var højt, 

havde Vale svært ved at konkurrere med Rio Tinto og BHPB, grundet de store differencer i 

fragtomkostningerne fra Australien og Brasilien. Løsningen blev en risikofuld strategi, hvor Vale 

har opbygget deres flåde. Den består i dag af 35 skibe, på optil 400.000 DWT. Vale udelukker dog 

ikke at denne flåde bliver større over den kommende periode. Grundet den lange rejse fra 

Brasilien til Kina, er indflydelsen af en stor flåde dog relativt mindre, end hvis BHPB eller Rio Tinto 

havde samme størrelse flåde. Således kan et af deres skibe i gennemsnit klare 4 ture fra Brasilien 

til Kina om året. Vale transporterede i 2013 ca. 50 millioner tons jernmalm på egen flåde, ud af en 

samlet eksport på ca. 270 millioner tons. Således transporterer de selv lidt under en femtedel af 

deres jernmalmeksport. 

Vale har nogenlunde samme indgangsvinkel til samarbejdet med de kinesiske kunder som Rio 

Tinto. De fremhæver, at hvis de kinesiske kunder forsvinder, vil alternative aftagere ikke være 

tilstede. Den gensidige afhængighed gør altså at det ikke er Vale der kommer til at presse på for 

mere spotbaserede prisaftaler. 

 

I nedenstående Figur3, har jeg sammenholdt resultaterne, for at give et komparativt overblik over 

virksomhedernes strategier, og indgangsvinkler til de forskellige forhold. 
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Virksomheder 

Strategiske Forhold BHP Billiton Rio Tinto Vale 

Indgangsvinkel til de 
kinesiske købere 

Aggressiv 
Gensidig 

dialogsøgende 
Gensidig 

dialogsøgende 

Eksport af jernmalm ca. 220 millioner tons ca. 260 millioner tons ca. 270 millioner tons 

Flådestørrelse Lav Medium Høj 

Eksport på egne skibe  ca. 5% (målsætning) 12-13% (målsætning) 
18-19% (2013 

estimat) 
Figur3 – Komparative resultater 

 

10.4 Forskelle i jernmalmproducenternes shippingstrategier – Hvorfor? 
 

Jeg har nu gennemgået hvordan de tre jernmalmproducenters shippingsstrategier kan defineres. 

Resultaterne af dette er i høj grad kommet ved hjælp af samtaler med mennesker der har direkte 

indflydelse på strategierne, og som har kunnet forklare baggrunden for de valg der er taget. 

De historiske begivenheder, som ligeledes er blevet gennemgået, har afgjort haft deres indflydelse 

på virksomhedernes beslutninger på transportmarkedet. 

Men virksomhederne er ikke nødvendigvis blevet influeret på samme måde, eller har valgt at gå 

samme vej.  

Jeg vil i dette afsnit komme nærmere ind på hvilke faktorer der har betydet, at virksomhederne 

har valgt forskellige strategier på transportmarkedet. 

10.4.1 Geografi & Transportmønstre 
 

BHP Billiton og Rio Tinto har som tidligere nævnt en temmelig tydelig fordel i forhold til deres 

største konkurrent på jernmalmmarkedet, Vale. De to australske virksomheder driver størstedelen 

af deres jernmalmoperationer i det nordvestlige Australien. Dette betyder en relativ kort sørejse, 

gennemsnitligt på ca. 12 dage, til de største kinesiske havne som eksempelvis Qingdao, en havn 

som ligger relativt tæt på Beijing. 

Omvendt har Vale noget andre forhold, når de skal have transporteret deres jernmalm fra 

Brasilien. Jernmalmen bliver typisk transporteret via Vales egne havnefaciliteter, i enten det 

nordlige, eller centrale del af Brasilien. Herefter skal skibene enten hele vejen uden om Kap Horn, 

det sydligste punkt i Sydamerika, eller Kap Det Gode Håb i Sydafrika. 
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Gennemsnitligt tager de korteste sørejser til Kina for Vale på nuværende tidspunkt ca. 33 dage i 

følge Interview464.  

Den simple geografi betyder altså at Vale har en temmelig signifikant konkurrenceulempe, i 

forhold til de to største konkurrenter, da de på alle deres transporter af jernmalmen har en ca. 21 

dage længere sørejse end konkurrenterne. 

Dette betyder naturligvis forhøjede omkostninger for Vale, og da kvaliteten af produkterne hos 

Vale, BHPB og Rio Tinto er nogenlunde sammenlignelig, har Vale heller ikke her en 

konkurrencefordel i forhold til konkurrenterne. 

 

Geografien betyder altså at Vale er naturligt dårligere sat end sine største konkurrenter. De kan 

vælge at tackle situationen på følgene måder i følge Interview465: 

 Leve med forhøjede transportomkostninger, og derved en lavere profit margin end de 

største konkurrenter 

 Forsøge at nedsætte produktionsomkostningerne 

 Konkurrere og satse mere på transportmarkedet 

 (Forlange højere priser på råmaterialet fra de kinesiske købere) 

 

I følge Interview4 er det første punkt ikke så naivt, at det ikke er blevet internt diskuteret. Han 

argumenterer for at industrien har stået så stærkt, at Vale har haft mulighed for at investere 

kraftigt i minedriften, og selv med den lange sørejse, har fået priser på jernmalmen der har givet 

gode profitmarginer, da efterspørgslen har været så relativt højere end udbuddet i gennem mange 

år. Der har derfor været interne kræfter der har sat spørgsmålstegn ved, om man har skulle stille 

sig tilfreds med situationen, med det argument, at det er svært at konkurrere med de australske 

mineselskabers profitmarginer, når deres transportomkostninger naturligt er så lave da sørejsen 

kun er på ca. 12 dage. 

Interview4 forklarer, at der på visse tidspunkter er blevet argumenteret for, at det ville være for 

stor en risiko at investere kraftigt i eksempelvis transportmarkedet, da dette potentielt kunne gå 

ud over den allerede gode profit som der lå på råmaterialemarkedet – selvom profitten var lavere 
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end hos konkurrenterne. Der blev fra visse sider internt, advaret om at tage udnødvendige risikoer 

der kunne ’’jeopardise the profits’’, altså risikere profitterne.66 

 

Det andet punkt, som Interview4 kommer ind på, er muligheden for at nedsætte 

produktionsomkostningerne ved minedriften i Brasilien. Jeg vil kun kort komme ind på dette, da 

det ligger udenfor det generelle transportfelt, og analysens omfang. Kort forklarer Interview4, at 

Vale her bør have nogle fordele i forhold til de australske konkurrenter. Dette grundet lavere 

omkostninger for minearbejderne. Vale går ind for gode forhold for deres arbejdere, men 

forholdene i Australien er præget af meget stærke fagforeninger, som sikrer at de australske 

minearbejdere både har høj jobsikkerhed, samt gode lønforhold67. I øvrigt et punkt der bliver 

bakket op af Interview268. 

Interview4 forklarer her, at Vale generelt har et lavere omkostningsniveau på produktionssiden, 

primært pga. et lavere lønniveau for de ansatte. Han forklarer ligeledes, at der ikke har været et 

ønske fra ledelsen om at sænke omkostningsniveauet på lønsiden yderligere, da man ønsker gode 

forhold for minearbejderne i Brasilien. 

Som kort bemærkning forklarer Interview2, hvordan der historisk set har været en hvis kamp 

mellem de australske minevirksomheder, og de fagforeninger der har repræsenteret 

minearbejderne6970. 

 

Det tredje punkt forholder sig til strategien på shippingmarkedet. Vi har allerede set nærmere på 

hvordan de tre virksomheders shippingstrategier udformer sig, og Interview4 forklarer, at der her 

er mulighed for at differentiere sig. Som tidligere nævnt var der interne kræfter i Vale der havde 

en vis skepsis overfor investering på shippingmarkedet. Alligevel blev der taget en beslutning om 

kraftige investeringer på netop dette punkt. Internt i ledelsen var der en tro på at man ved at 

investere i egen flåde kunne minimere den omkostningsdifference der var på transporten i forhold 
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til konkurrenterne, ved selv at have kontrol over flåden, og derved styre og effektivisere 

logistikken i hele værdikæden.  

 

Interview4 forklarer, at en af løsningerne blev at satse på størrelsen af transporterne. Traditionelt 

blev afskibningerne klaret på Capesize-skibe i størrelsen 180.000 til 220.000 DWT. De australske 

havne har ikke kapacitet til skibe der er meget større end dette (Rio Tinto har mulighed for at tage 

skibe på optil 250.000 DWT forklarer Interview371). Ved at bestille skibe på helt optil 400.000 DWT 

kan Vale på denne måde transportere næsten dobbelt så meget per afskibning, og derved forsøge 

at hale ind på konkurrenternes korte sørejser. Netop dette var er strategien.72 

Interview4 forklarer, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen grund til at se nærmere på 

muligheden for at forkorte sørejsen rent geografisk. Den korteste tur rent geografisk for Vale ville 

være igennem Panama-kanalen. Men som navnet også foreslår, er det på nuværende kun skibe i 

Panamax-størrelsen der kan komme igennem her73. Dette er typisk skibe under 100.000 DWT. Når 

de australske konkurrenter benytter sig af Capesize-skibe, vil det være spild for Vale at forsøge at 

udnytte denne transportrute, og sende væsentligt mindre skibe afsted med mindre last, for at 

forkorte rejsen marginalt. Som Interview4 forklarer, selvom Panama-kanalen er i gang med 

udbyggelser, vil der gå lang tid før kanalen kan tage skibe på størrelse med Capesize. Derfor valgte 

Vale at gå endnu større og bestille Valemax-skibe, for at hale ind på konkurrenterne da der nu er 

behov for færre rejser til Kina.74 

 

Det sidste punkt har jeg med vilje sat i parentes. Dette da Interview4 forklarer at dette egentligt 

ikke er en mulighed for Vale, eller i hvert fald ikke en mulighed som der bliver diskuteret seriøst 

internt. Prisen på jernmalm er kun gået op med efterspørgslen de seneste mange år. Prisen er 

naturligt steget, hvilket Vale ikke har sat en stopper for. Men som jeg også forklarede i tidligere 

afsnit, har Vale en holdning der betyder at de forstår at der er et vist ansvar overfor de kinesiske 

trofaste kunder. Vale har derfor ikke en strategi om overlagt at presse priser op, men lader i stedet 

markedet klare dette. Han forklarer, at BHPB på dette punkt har en mere aggressiv strategi, men 
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at selv hvis Vale ville følge med på dette punkt ville Rio Tintos – og andre jernmalmeksportøre – 

strategi, formentligt bremse for denne udvikling. 

10.4.2 Fragtmarkedet 
 

Efter jeg har gennemgået den geografiske betydning, er det tid til at se på hvordan netop 

geografien og de transportmønstre som følger heraf, får betydning på fragtniveauerne, og derved 

også de transportomkostninger, som virksomhederne arbejder med. 

En ting, er at Vale arbejder med 33 dages sørejser, i forhold til BHPB og Rio Tintos 12 dage. Men 

hvad er forskellen på fragten egentligt? Som jeg tidligere har gennemgået kommer dette 

naturligvis an på hvordan shippingmarkedet ser ud. Med den stigende efterspørgsel på mange 

råmaterialer, herunder jernmalm, op igennem 00’erne, steg markedet for skibene ligeledes. Dette 

betød naturligt højere fragtrater for de eksporterende virksomheder, herunder BHPB, Rio Tinto og 

Vale. 

Men som jeg også kom ind på tidligere skete der i 2008 et kollaps på shippingmarkedet, og raterne 

blev kraftigt sænket med en meget hurtig fart. 

 

På nedenstående Figur475, kan det ses hvordan fragtmarkedet for jernmalm udviklede sig i denne 

periode. Fra starten af 2006 steg raterne kraftigt, indtil det nævnte kollaps i 2008. Herefter var det 

en noget turbulent tid, som først begyndte at stabilisere sig, på et meget lavt niveau, omkring 

midten af 2010. 

 

 

Figur4 – Historisk fragtdifference, Brasilien vs. Australien 
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Differencen i fragtraterne er naturligvis det interessante, og forklarer i høj grad hvordan 

omkostningsniveauet for de tre virksomheder er forskellige. Fra 2006, og især fra midten af 2007 

til midten af 2008, så Vale hvordan deres omkostningsniveau på fragten eksploderede. Det gjorde 

det også for BHPB og Rio Tinto, men som det ses af figuren er der en tendens til at differencen er 

proportionelt relateret. Altså stiger og falder raterne sammen, men differencen bliver større når 

raterne bliver forhøjet. Helt generelt set, betaler Vale cirka det dobbelte i fragt, i forhold til de 

australske virksomheder. Dette betød, som det ses af figuren, at differencen gik fra omkring USD 

20 per ton i starten af 2007, til næsten USD 60 i midten af 2008, inden markedet så et kollaps. 

Det var netop i denne periode, at Vale så hvordan forskellen til konkurrenterne på 

omkostningsniveauet blev gjort mere og mere tydelig, og i følge Interview4 derfor at ledelsen i 

Vale så et behov for selv at kunne styre omkostningsniveauet. Derfor startede de deres strategi 

om at opbygge deres flåde, for at kunne minimere den nævnte difference. 

Kort efter beslutningen, ændrede shippingmarkedet sig igen markant, med det omtalte kollaps i 

2008. Differencen blev derfor gjort mindre igen, en positiv ting for Vale. Som nævnt stabiliserede 

markedet sig omkring år 2010, og som det kan ses i nedenstående Figur576, der viser de nutidige 

rater per ton, har markedet ikke ændret sig meget siden, bortset fra enkelte marginale udsving. 

Det kan tilføjes, at indekset som typisk bliver brugt for jernmalm, for rejsen mellem Australien og 

Kina bygger på raten fra Dampier, som det også ses i Figur5, der som tidligere nævnt er Rio Tintos 

havn. Raten her er dog meget sammenlignelig med de fragtrater som BHPB får tilbudt, da Port 

Hedland og for den sags skyld Rio Tintos anden havn, Cape Lampert, alle tre ligger meget tæt på 

hinanden. Den reelle forskel for rejsen til Kina er derfor minimal. 

  

 

Figur5 – Nutidige fragtpriser, per 14 april 2014 
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Vale ændrede dog ikke i deres aftalte strategi om at opbygge deres flåde. Som Interview4 siger, så 

havde 2006-2008 vist Vales ledelse, at der var behov for større kontrol over omkostningsniveauet 

for transporten77. Dette ændrede kollapset ikke på, da Vale til stadighed vil være sikre på at en 

gentagelse ikke finder sted, hvor Vale igen bliver udsat på fragtmarkedet. 

 

Det til tider volatile fragtmarked, har derfor i ligeså høj grad som de egentlige og mere naturlige 

geografiske afstande, haft en indflydelse på de shippingstrategier som virksomhederne har lagt for 

dagen. Hvor BHP Billiton og Rio Tinto i meget høj grad har de samme forhold at spille efter, må 

Vales situation anses som noget anderledes. Med ekstra omkostninger på transportmarkedet på 

helt op i mod USD 60 per ton i midten af 2008, har de på visse tidspunkter skulle forsøge at 

konkurrere mod virksomheder der har haft en noget anden, og meget lavere, omkostningsstruktur 

på transportsiden. Vales modsvar har været at investere kraftigt i at få opbygget en flåde, og på 

denne måde vertikalt integreret sig i værdikæden og ind på shippingmarkedet. Så pga. 

fragtmarkedets volatilitet, har Vale ønsket større kontrol over egne transportomkostninger, for på 

denne måde at kunne minimere fragtdifferencen til de største konkurrenter, BHP Billiton og Rio 

Tinto i Australien. 

 

10.4.3 Skibsmarkedets fleksibilitet 
 

Jeg har nu gennemgået hvordan fragtmarkedets volatilitet har haft indflydelse på 

virksomhedernes shippingstrategier, da fragtdifferencen, og derved omkostningsniveauet kan 

ændres markant. Kontrol over dette har derfor for især Vale, der eksporterer fra Brasilien, været 

vigtig, for at kunne minimere forskellen til de største konkurrenter fra Australien. 

Som nævnt har løsningen været en større investering i flåden, i langt højere grad end Rio Tinto og 

især BHP Billiton, som begge har investeret betydeligt mindre i en vertikal integration af 

virksomhedernes værdikæde på transportsiden. For BHPB har dette næsten ingen fokus, og de 

foretrækker at fokusere næsten udelukkende på råmaterialemarkedet, fremfor shippingmarkedet.  

Men hvor fragtmarkedet, som vist kan være volatilt og usikkert, hvordan fungerer fleksibiliteten så 

når investeringer i flåden laves? 
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Med især Vales meget tunge investeringer, må der stilles spørgsmålstegn ved, hvor stor en risiko 

de egentligt har taget. Har ønsket om kontrol været for stor, hvis man sammenligner med 

hvorledes et skibs livscyklus ser ud? 

Som tidligere nævnt var der en del måben fra shippingverden, da Vale begyndte at opryste, og 

bestille skibe til virksomhedens flåde. 35 kæmpeskibe, til en estimeret pris på over USD 10 

milliarder, må siges at være en signifikant investering78. Som tidligere nævnt går der lang tid fra 

bestillingen af et skib, til den egentlige levering, og netop for Vale er der også sket markante 

ændringer på markedet siden beslutningen blev taget. 

Da beslutningen blev taget havde Vale set fragtrater på over USD 100 per ton, og differencer til de 

nærmeste konkurrenter på over USD 50. Men før skibene begyndte at levere var markedet nede 

omkring USD 20 per ton for Vales afskibninger. Det er estimeret at Vale, ved at afskibe lasterne på 

sine egne skibe, har investeret således at fragtraten ligger på USD 19-25 per ton, afhængig af hvor 

konservativ den enkelte undersøgelse er79. 

Med det nuværende fragtmarked på omkring USD 20 per ton, kan der derfor sættes 

spørgsmålstegn ved, om Vale på sine egne skibe overhoved kan gøre det bedre, end hvis de 

afskibede deres laster på spot-markedets Capesize-skibe. 

Interview4 siger, at dette selvfølgelig er en del af risikoen80. Som markedet ser ud lige nu, er der 

ikke den store forskel på Vales egne omkostninger, i forhold til de fragtrater der bliver gjort på 

spot-markedet. Han argumenterer dog, og lægger vægt på, at kontrollen for Vale stadig er det 

vigtigste. Med disse investeringer har Vale sat sig ud over fragtmarkedets volatilitet, og har fuld 

kontrol over omkostningsniveauet uafhængigt af hvordan fragtmarkedet udvikler sig.  

Spørgsmålet er om investorerne og regnskabsafdelingen i Vale har samme holdning, hvis 

fragtmarkedet tager et dyk, mens Vales omkostningsbreakeven ligger på USD 20 per ton, eller 

måske mere? 

Med den størrelse flåde som Vale har opbygget, får de under alle omstændigheder svært ved at 

sige sig fri for skepsis, da skibenes fleksibilitet ikke er høj. Som Interview4 tidligere nævnte betyder 

denne skepsis dog ikke, at han vil udelukke yderligere investeringer. Han argumenterer, at selvom 

visse folk mener at Vale har låst sig fast med de massive investeringer i skibe, så udgør deres 
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kapacitet stadig kun under 20% af virksomhedens jernmalmeksport. Således er det kun en position 

ud af mange, og på denne måde en form for risikospredning for Vale. 

Selv hvis de ’’taber’’ USD 5 per ton på at afskibe lasterne på egne skibe i forhold til spot-markedet, 

har de stadig opnået kontrol over omkostningerne. Interview4 pointerer, ’’Remember the market 

was USD 110 per ton at some point. What if the market just went back to USD 40 per ton? Then I 

doubt anyone would be sceptical! And then I think we would be sorry that our fleet was not even 

bigger!” Han pointerer således at med fragtmarkedets volaitilitet, bør Vale være godt tilfredse 

med at have dækket omkring 20% af deres afskibninger ind til en hvis omkostning. De resterende 

afskibninger er stadig udsat overfor spot-markedets fragtniveau.81 

 

Et punkt er fleksibiliteten i forhold til skibenes livscyklus, og den tid det naturligt tager fra bestilling 

til levering. Især når det antal skibe der bestilles er høj og over en ganske kort periode. En andet 

forhold når man ser nærmere på skibenes fleksibilitet, er de reelle restriktioner, som der rent 

logistisk finder sted, når man har med så store skibe at gøre. 

For BHP Billiton og Rio Tinto, har de ikke nogle egentlige problemer med kanaler. Som jeg tidligere 

har nævnt kunne Vale gøre deres tur til Kina marginalt kortere, hvis de kunne komme igennem 

Panama-kanalen. Men for at gøre dette ville Vale skulle benytte sig af væsentligt mindre skibe, da 

Panama-kanalen på nuværende tidspunkt ikke passer til eksempelvis Capesize-skibe. 

Her er der altså en naturlig restriktion for Vale, der betyder mindre fleksibilitet, og en længere tur 

uden om enten det sydlige Amerika, eller Afrika. 

For BHPB og Rio Tinto har deres naturlige restriktioner været at finde i de australske havne. BHPB 

og Rio Tinto kontrollerer begge deres egne havne i Dampier, Port Hedland og Cape Lambert. Disse 

havne kan indtil videre ikke tage skibe der er større en Capesize-skibe på optil 250.000 DWT, så 

denne størrelse har derfor været normen for deres afskibninger. 

Som tidligere nævnt har Vale forsøgt at minimere fragtomkostningsdifferencen til netop BHPB og 

Rio Tinto, ved at afskibe deres laster på skibe der er væsentligt større end disse 250.000 DWT 

Capesize-skibe. Skibsmarkedets fleksibilitet, og de egentlige logistiske problemer der kan opstå 

ved benyttelse af så store skibe er dog siden opstået. For hvor Vale selv kontrollerer de 
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brasilianske havnefaciliteter der bliver benyttet til eksporten af jernmalmen, er Vale i høj grad 

afhængig af kineserne ved importen af jernmalmen, og kontrollen over havnefaciliteterne i Kina. 

Dette har skabt problemer for Vale.  

 

Kort tid efter at Vales første afskibning i denne størrelse på MV Berge Everest havde losset 

jernmalmen i havnen i Kina, indså de kinesiske myndigheder, at Vales investering på 

shippingmarkedet kunne have konsekvenser for de kinesiske rederier. De kinesiske rederier har 

historisk set haft store kunder i eksempelvis Vale, men med Vales egen flåde er de nu mindre 

afhængige af kinesiske og andre rederier. For at undgå dette, valgte det kinesiske 

transportministerium at forbyde skibe på over 250.000 DWT at komme til de kinesiske havne82. 

Forbuddet er stadig gældende, og betyder reelt at skibene ikke kan blive benyttet til deres 

egentlige formål, nemlig at fragte jernmalmen fra Brasilien direkte til kunderne i Kina. 

Dette har naturligvis været et problem for Vale, da flåden således ikke kan udnyttes maksimalt og 

ligeså effektivt som håbet. Indtil videre har Vale løst problemet ved at have såkaldte ’’hubs’’, 

eksempelvis i Malaysia83, hvor skibene går til havn og losser lasten. Herefter bliver lasten så fragtet 

videre i ’’mindre’’ skibe til havnene i Kina. 

Interview4 forklarer, at dette har været et logistisk problem, som viser hvordan restriktioner 

mindsker virksomhedernes fleksibilitet på transportmarkedet84. Han forklarer dog, at man fra 

Vales side naturligvis er i dialog med de kinesiske myndigheder. Desuden bliver skibene historisk 

set større og større, og det må derfor forventes, at de kinesiske havne i en nær fremtid får lov at 

modtage de større skibe, i Valemax-størrelsen, når andre også begynder at få større skibe85. 
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 http://www.reuters.com/article/2014/02/27/vale-earnings-valemax-idUSE5N0H901A20140227  

http://www.maritime-executive.com/article/China-to-Keep-Ban-on-Valemaxes-in-New-Port-Rules-2014-02-14/
http://www.maritime-executive.com/article/Giant-Valemax-Ship-Delivers-Iron-Ore-to-New-Malaysian-Terminal-2014-03-25/
http://www.maritime-executive.com/article/Giant-Valemax-Ship-Delivers-Iron-Ore-to-New-Malaysian-Terminal-2014-03-25/
http://www.reuters.com/article/2014/02/27/vale-earnings-valemax-idUSE5N0H901A20140227


66 
 

10.4.4 Opsummering 
 

De tre største jernmalmproducenter, BHP Billiton, Rio Tinto og Vale har forskellige strategier 

indenfor transporten af deres jernmalm. Især Vale skilder sig ud fra de to andre, og jeg har i dette 

afsnit set nærmere på hvordan dette kan forklares.  

Vales hjemmemarked er Brasilien, og rent geografisk har de altså noget andre forhold end deres to 

australske konkurrenter, der begge har størstedelen af deres jernmalmproduktion i det 

nordvestlige Australien. Dette betyder at Vale arbejder med meget anderledes transportmønstre, 

og typisk har en sørejse på 33 dage til hovedmarkedet Kina, i forhold til BHPB og Rio Tintos 12 

dage. Med en længere sørejse, har Vale derfor højere omkostninger i forbindelse med 

transporten, i forhold til konkurrenterne. 

Disse omkostninger er afhængige af det til tider meget volatile fragtmarked. Da shippingmarkedet 

var på sit højeste måtte Vale betale over USD 100 per ton for transporten af deres jernmalm fra 

Brasilien til Kina, i forhold til BHPB og Rio Tinto der på dette tidspunkt betalte omkring USD 50 per 

ton fra Australien. For at minimere denne difference, besluttede Vale at ændre strategi, og 

investere stort i at opbygge deres egen flåde, for på denne måde at have kontrol over 

omkostningsniveauet for en del af deres afskibninger, og ikke være ligeså udsatte overfor 

fragtmarkedet. 

 

Kort efter kollapsede shippingmarkedet dog, og fragtraterne faldt kraftigt, ned til omkring det 

niveau de er på i dag, hvor fragten er omkring USD 10 per ton fra Australien, og omkring USD 20 

fra Brasilien. Differencen mellem de to markeder følger hinanden proportionelt, således at 

differencen er meget stor når markedet er højt, som i 2007-2008, og væsentligt mindre når 

markedet er lavt, som det har været stabilt siden 2010. 

Vales ønske om kontrol over omkostningsniveauet fik som sagt virksomheden til at investere i 

egen flåde. Med sådan en investering følger risiko, og da shippingmarkedet faldt, var bestillingen 

på mange af skibene lavet. Skibenes livscyklus betyder at der er tale om en langvarig investering, 

og fleksibiliteten er således relativ lav med hensyn til disse aktiver.  

Skibene er så store, at der er tale om meget specifikke investeringer, hvor formålet er meget 

tydeligt – at transportere jernmalmen fra Brasilien til Kina i større skibe end konkurrenterne, for at 

kunne minimere fragtdifferencen. Men med så store skibe følger der i visse tilfælde restriktioner. 
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Dette kan være af naturlige årsager, typisk at havnene ikke har mulighed for at tage imod de store 

skibe. Kina har indtil videre ikke været villige til at modtage disse kæmpeskibe, formentligt pga. 

Kinas egne rederier, som i Vale har været vant til at have en stor kunde. Nu da Vale har opbygget 

en flåde af kæmpeskibe, er denne kunde derfor blevet mindre. Da Kina er hovedimportøren, har 

dette naturligvis været et problem for Vale. Indtil videre må skibene derfor sejle til eksempelvis 

Malaysia, for at losse lasten, hvorefter den bliver delt op i mindre skibe, og derefter sejles til Kina. 

 

10.5 Fremtiden 
 

Jeg har nu gennemgået hvilke faktorer der historisk har haft indflydelse på hvordan 

shippingstrategierne hos de største jernmalmproducenter er blevet udformet, hvordan disse 

shippingstrategier ser ud i dag, og hvorfor virksomhederne arbejder med forskellige strategier på 

dette område.  

Som det også er konkluderet er transportmarkedet på visse punkter ekstremt volatilt og kortsigtet. 

På andre områder er man på dette marked nødt til at tænke langsigtet, da især investeringer i 

aktiver, såsom havnefaciliteter, eller skibe, tager tid fra bestilling til levering, og hvor investeringen 

typisk er bygget op omkring skibets estimerede levetid.  

Derfor er det også, som forlængelse af de allerede fundne resultater, relevant at se nærmere på 

fremtiden for jernmalmproducenterne på shippingmarkedet. Nogle af de beslutninger som er 

taget, i forbindelse med virksomhedernes shippingstrategier er på mange områder langsigtede, og 

derfor er det interessant at se på hvilke konsekvenser disse beslutninger får, eller kan have, for 

virksomhederne i fremtiden. 

 

10.5.1 Fleksibelt eller Ufleksibelt? 
 

De tre specifikke virksomheder som jeg har kigget nærmere på, har forskellige indgangsvinkler til 

transporten af deres jernmalm. Hvor de australske virksomheder, med kort afstand til deres 

eksportmarked, Kina, i større eller mindre grad lader fragtmarkedet styre hvorledes 

omkostningerne kommer til at være, forsøger Vale fra Brasilien, i langt højere grad at tage styring 

over deres egne transportomkostninger. 

Dette medfører forskellige grader af fleksibilitet for virksomhederne.  
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BHP Billiton har valgt en strategi, hvor fokus ikke er på transporten, men i stedet nærmest 

udelukkende ligger på råmaterialemarkedet, og hvordan virksomheden får størst mulig profit på 

dette marked. Transporten af jernmalmen er set som en naturlig omkostning, og BHPB ønsker ikke 

at forsøge at tage unødvendig risiko på transportmarkedet, men lader i stedet dette marked styre 

sig selv, og forsøger herefter at få de lavest mulige fragtrater på deres transporteringer, primært 

ved spot-afskibninger. 

BHP Billiton har på denne måde valgt en position, hvor de ikke behøver at fokusere for meget på 

investeringer i transportaktiver, mere specifikt skibe. Til gengæld er de næsten altid afhængige af 

deres gode kontakter på transportmarkedet, og i høj grad at der er rederier der vil transportere 

deres jernmalm til fordelagtige fragtrater. Dette betyder således også en lavere fleksibilitet i 

forbindelse med specielle ønsker fra kunderne. Også i disse tilfælde vil BHP Billiton være 

afhængige af rederier, til at kunne give deres kunder de muligheder som skulle ønskes. 

 

Rio Tinto har på mange områder samme filosofi, hvilket kan forklares med det faktum, at de på 

mange områder har samme forhold, rent transportmæssigt, som BHP Billiton. Alligevel har Rio 

Tinto mere fokus på transporten af deres jernmalm. Rio Tinto har valgt at have en mindre flåde af 

egne skibe, som således kan stå for en mindre del af virksomhedens transport. Rio Tinto er stadig 

afhængige af fragtmarkedet på den største del af deres afskibninger, men kan i visse tilfælde selv 

styre transporten, og derved hele værdikæden, frem til losning af lasten i Kina, hvis de benytter 

eget skib. Rio Tinto begrunder dette valg med muligheden for også at kunne skabe værdi for 

kunden. Således kan Rio Tinto selv have ansvaret og kontrollen, helt frem til at lasten bliver 

afleveret til kunden.  

Dette betyder ligeledes at Rio Tinto i forhold til kunderne kan være mere fleksible end eksempelvis 

BHPB, som ikke har de samme muligheder. I de tilfælde, hvor kunderne har specifikke ønsker, kan 

Rio Tinto selv tage ansvaret for at opfylde disse muligheder. Rio Tinto behøver således ikke at 

være afhængige af rederier, for at give kunderne den ønskede fleksibilitet, i visse tilfælde. 

 

Vale har som tidligere nævnt noget andre forhold end deres to australske konkurrenter. Dette har 

betydet, at Vale på visse tidspunkter har haft væsentligt højere transportomkostninger. Derfor har 
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Vale ønsket mere kontrol over større dele af deres transport fra Brasilien. Dette har medført en 

kraftig oprustning af virksomhedens egen flåde. Vale er på denne måde ikke lige så udsatte, hvis 

fragtmarkedet igen skulle stige, selvom størstedelen af virksomhedens jernmalm stadig vil skulle 

afskibes på markedsskibe, fremfor virksomhedens egne. Vales eksportvolume er så stor, at selv 

med 35 af de største skibe der findes i flåden, kan Vale ’’kun’’ afskibe omkring 18-19% på egen 

flåde. Dette er dog stadig en væsentligt større del end hvad Rio Tinto, og især BHPB, selv afskiber.  

Med 35 skibe i flåden kan Vale være særdeles fleksible i forhold til kunderne. Vale bestemmer selv 

om de vil opfylde kundernes ønsker, og behøver derfor ikke være afhængige af andre rederier for 

at kunne give kunderne den ønskede fleksibilitet. 

 

Disse konkrete transportstrategier, og positioner på shippingmarkedet, kan naturligvis få 

forskelligartede konsekvenser for virksomhederne i fremtiden. 

Især Kinas rolle, som det primære marked for alle tre virksomheder, har tydeligt stor betydning.  

Således spiller Kinas fremtidige import af jernmalm en vigtig rolle for virksomhederne, og for 

hvordan shippingstrategier kan defineres som mere eller mindre succesfulde. 

Jeg har tidligere i analysen argumenteret for at virksomhederne har opnået en speciel god 

markedsposition i forhold til jernmalmmarkedet. Efterspørgslen for jernmalm i Kina har været så 

stor, at Kina selv har forsøgt at producere jernmalm, dog med mindre succes, da denne jernmalm 

er af en væsentligt lavere kvalitet end den importerede jernmalm, fra Australien og Brasilien. I 

stedet er praksis, at Kinas stålproducenter, blander den importerede jernmalm af høj kvalitet, med 

den lokale jernmalm af lavere kvalitet. Yderlige blev der argumenteret for at den importerede 

jernmalm således har fået en ’’buffer’’, da et eventuelt fald i efterspørgslen, først vil ramme den 

lokale jernmalm, før den importerede. 

Men hvad er konsekvensen, hvis der kommer et kraftigt fald i efterspørgslen? 

 

Kinas indflydelse på transportmarkedet er enormt, både grundet den store import af råmaterialer, 

men også grundet den store eksport af mere producerede produkter, især indenfor 

containershipping. 
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Ikke kun indenfor shippingindustrien, men også indenfor de generelle økonomiske markeder, er 

der en vis skepsis med hensyn til Kinas økonomiske udvikling86. I 2014 har Kinas fabriksaktivitet 

oplevet et fald, måned for måned87. Kinas økonomi oplever således ikke de samme dobbeltcifrede 

vækstrater, som de globale markeder har været vant til. Væksten er stadig et sted mellem 7 og 8 

procent, og optimister argumenterer for at dette er en naturlig stabilisering af en stor økonomi. 

Skeptikere og pessimister derimod, frygter for en kinesisk finansiel krise, og nogle ligefrem for et 

kollaps.  

De sidste to tilfælde vil under alle omstændigheder naturligvis have store konsekvenser for de tre 

virksomheder jeg har set nærmere på. 

 

BHP Billiton vil i et tilfælde med sænkende efterspørgsel fra det store kinesiske marked, ikke være 

udsat på fragtmarkedet. Deres fokus, råmaterialemarkedet, vil naturligvis lide under lavere 

efterspørgslen, men deres shippingstrategi vil i dette tilfælde formentligt være velvalgt, da 

virksomheden ikke skal bekymre sig om hvad en eventuel flåde nu skulle benyttes til. Rent 

transportmæssigt, vil et fald i den kinesiske efterspørgsel derfor ikke have stor konsekvens for 

BHPB. På denne måde må BHPBs shippingstrategi internt defineres som fleksibel, i et tilfælde med 

lavere efterspørgsel fra hovedmarkedet. 

 

Ligesom BHP Billiton, vil Rio Tinto også lide i tilfælde af lavere efterspørgsel. På shippingmarkedet, 

vil dette formentlig føles i højere grad end BHP Billiton. Med en flåde af egne skibe, kan 

konsekvensen for Rio Tinto blive, at skibene nu skal benyttes til andre formål, hvilket betyder at 

Rio Tinto skal fokusere på alternativer. Umiddelbart virker dette dog noget usandsynligt, da Rio 

Tinto stadig kun i mindre omfang transporterer lasterne på egne skibe. Med mindre at Kina helt 

stopper med import af jernmalm, bliver konsekvensen for Rio Tinto således formentligt blot, at 

andelen af afskibninger til Kina på egne skibe vil stige, da den samlede eksport potentielt vil blive 

mindre. Selvom strategien således vil være mindre fleksibel end BHPBs, i tilfælde af faldende 

efterspørgsel fra Kina, må shippingstrategien internt stadig betegnes som relativt fleksibel. 
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Det er tidligere beskrevet hvorledes Vale med oprustning af deres flåde, også har taget en 

investeringsmæssig forholdsvis stor risiko. Dette vil især ved faldende efterspørgsel fra Kina blive 

tydeligt. Med en flåde på 35 kæmpeskibe, der mere elle mindre specifikt har til formål at 

transportere jernmalmen fra Brasilien til Kina, vil faldende efterspørgsel fra netop Kina have store 

konskevenser for Vale. Flåden er som sagt meget specifikt målrettet mod Kina, og er som sådan 

derfor ikke særlig fleksibelt opbygget mod andre potentielle modtagere af jernmalmen. Som 

beskrevet ved Rio Tinto, er det usandsynligt at Kinas efterspørgsel falder så kraftigt, at flåden 

bliver ubrugbar. Således afskiber Vale stadig under 20% på egen flåde. Konsekvensen kan, ligesom 

tilfældet er ved Rio Tinto, være at denne andel bliver forhøjet. Dette faktum, kan dog have store 

konsekvenser for Vale, på shippingsiden, hvilket jeg kommer tilbage til i næste afsnit.  

En flåde på 35 specifikke kæmpeskibe må derfor vurderes som relativ ufleksibel, i det tilfælde hvor 

Kinas efterspørgsel falder. Med Vales udtalelser om potentielt flere investeringer i flåden må 

derfor betegnes som relativt risikabel. Et sådant tilfælde vil kun gøre Vales shippingstrategi endnu 

mindre fleksibel hvis Kinas efterspørgsel falder. 

 

10.5.2 Kunde eller Konkurrent? 
 

En af de store fordele for de store råmaterialeproducenter, en gruppe som de tre 

jernmalmvirksomheder hører under, er den klare anseelse som kunde i rederiernes øjne. Da 

shippingmarkedet kollapsede i 2008, måtte mange rederier i knæ for at få andel i de store 

mængder afskibninger, som eksempelvis BHPB, Rio Tinto og Vale stadig transporterede. Dette 

betød som tidligere nævnt fordelagtige forhold, både med hensyn til fragtrater, men også på 

andre parametre i kontrakterne. 

Det faktum at rederierne anser råmaterialeproducenter som rene kunder, som skal have 

transporteret eksempelvis jernmalmen fra A til B,  gør dem ekstremt værdifulde for 

shippingmarkedet generelt, men især for skibsrederne konkret. 

 

Som tidligere beskrevet har Kinas rederier ikke været tilfredse med Vale oprustning på skibssiden, 

da dette naturligt har betydet mindre last til dem, og andre rederier.  

Vales betydning som kunde er på denne måde blevet relativt mindre, med deres voksende flåde. 

Hvis Vale potentielt bliver nødt til at afskibe en større andel på egen flåde i fremtiden, grundet 
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faldende efterspørgsel fra Kina, vil deres betydning som kunde i rederiernes øjne bliver endnu 

mindre.  

Dette kan få den konsekvens at selvom Vale måske skal have afskibet 70% (i forhold til de over 

80% på nuværende tidspunkt) af deres laster på andres skibe, vil forholdet til rederierne blive 

kølnet. Dette kan betyde, at Vale ikke kan opnå de samme fordelagtige forhold, og mere specifikt 

lavere fragtrater, som det var tilfældet, da Vale ikke selv afskibede deres laster. Konkret kan 

grunden til dette være, at Vale med 35 skibe i flåden, nu mere bliver anset som konkurrent 

fremfor kunde.  

Konsekvensen har Vale allerede mærket, med Kinas forbud mod kæmpeskibe i de kinesiske havne, 

som et direkte symbol på at Vale havde gjort de kinesiske rederier mindre betydningsfulde. 

Konsekvensen er derfor allerede meget reel for Vale, og i det tilfælde at Vale skulle hæve deres 

andel af afskibninger på egne skibe, grundet lavere efterspørgsel fra Kina, vil dette utvivlsomt 

betyde at de ikke kan opnå samme fordelagtige forhold på de resterende afskibninger, da 

rederierne ikke vil være ligeså medgørlige. 

 

I det tilfælde at virksomheden bliver stemplet som konkurrent fremfor kunde, som det kan være 

tilfældet for især Vale, kan konsekvensen af at de ønsker kontrol over omkostningsniveauet for de 

20% af afskibningerne, således betyde at fragtraterne for de resterende 80% naturligt går op.  

 

BHP Billiton og Rio Tinto har i langt mindre grad dette problem. For det første er deres flåder 

væsentligt mindre end Vales, for det andet afskiber de en mindre andel af deres egne laster på 

egne skibe, og for det tredje har de ikke været så fremtrædende i medierne for at promovere 

strategier om at opbygge flåder. Den lavere aggressivitet, i forhold til at ytre ønsker om at fratage 

laster fra de traditionelle rederier, betyder at disse to virksomheder i høj grad stadig bliver anset 

som reelle kunder fra rederiernes side. Fordelagtige forhold, og fragtrater medfølger derfor, da 

rederierne gerne vil fortsætte med at afskibe deres laster, og opretholde det gode forhold, også 

for fremtidens skyld.  
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10.5.3 Nye specialiseringsområder 
 

Afhængig af hvorledes efterspørgslen på jernmalm udvikler sig, kan dette få betydning for hvilken 

grad af specialisering de respektive virksomheder har behov for. 

Som nævnt kan BHP Billiton med deres shippingstrategi, fortsætte med at holde fokus på effektiv 

profitering på råmaterialemarkedet. Både i tilfælde af højere og lavere efterspørgsel efter 

jernmalmen, har BHPB ikke behov for fokus på transportmarkedet, da de i begge tilfælde vil 

fortsætte med deres strategi om at være afhængige af at søge transport og fragtrater ved hjælp af 

rederierne. Deres specialisering vil derfor fortsat være på råmaterialemarkedet, og hvordan dette 

udvikler sig, samt hvordan de kan opnå størst mulig effektivitet og profit på dette marked. 

Det er på dette marked at virksomheden har haft succes, og som tidligere beskrevet var det med 

mindre succes, den ene gang hvor virksomheden forsøgte at tage en smule risiko på 

shippingmarkedet. Investorerne føler således at BHPB skal beholde fokus på råmaterialemarkedet, 

herunder jernmalmmarkedet, og være specialister indenfor dette område. 

 

Modsat BHP Billiton, har Vale med deres kraftige investeringer i skibe til deres flåde, påtaget sig 

ansvaret for at specialisere sig i transportdelen af råmaterialemarkedet. De har konkret fået 

bygget skibe der er specielt udviklet, til transporten af jernmalm, Very Large Ore Carriers. Således 

har Vale besluttet, at fokus ikke udelukkende skal ligge på optimale forhold på 

råmaterialemarkedet, men ligeledes hvordan omkostningsniveauet for transporten af jernmalmen 

holdes nede. Dette har naturligvis krævet, at virksomheden har specialiseret sig yderligere 

indenfor shippingmarkedet, og konkret forstår hvordan skibene bygges, da Vale nu selv ejer disse 

skibe. 

Specialiseringen indenfor shippingmarkedet har dog indtil videre været meget specifikt målrettet 

mod virksomhedens egne afskibninger af jernmalmen. Således er virksomhedens 

specialiseringsgrad på shippingmarkedet på nuværende tidspunkt relativ smal. I det tilfælde jeg 

nævnte tidligere, med potentiel lavere efterspørgsel på jernmalm, kan Vale, med deres store 

flåde, blive nødt til at specialisere sig på nye områder, og på denne måde opnå en bredere 

forståelse for shippingmarkedet. 

Med 35 skibe i flåden, kan Vale måske se sig nødsaget til at begynde at fragte andres jernmalm, 

eller potentielt helt nye type laster, for at holde skibene beskæftiget. Dette vil i så fald betyde, at 
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Vale skal agere mere som rederi, end som råmaterialeproducent og eksportør. Konsekvensen kan 

altså blive, at hvor det meste af Vales fokus på nuværende tidspunkt ligger på 

råmaterialemarkedet, og en smule på transporteringen af jernmalmen, kan fremtiden for Vale 

potentielt kræve at de tilegner sig en højere, og bredere, specialiseringsgrad på det generelle 

shippingmarked. 

 

Rio Tintos shippingstrategi placerer dem et sted mellem BHP Billiton og Vale, i forhold til 

potentielle nye specialiseringsområder. Deres flåde er større end BHPBs, men stadig væsentligt 

mindre end Vales. Yderligere består Rio Tintos flåde af mindre specialiserede skibstyper, end 

Vales, som er meget målrettet mod transporten af jernmalm. 

Dette betyder at i det tilfælde at efterspørgslen falder så kraftigt, at Rio Tinto ikke længere kan 

benytte sig af egne skibe til jernmalmafskibningerne fra Australien til Brasilien, vil Rio Tinto enten 

have mulighed for at benytte skibene til andre råmaterialer i deres portefølje. Alternativt vil andre 

shippingfirmaer måske have interesse i at overtage ansvaret for skibene, ved enten at købe dem, 

eller lave længerevarende lejeaftaler. Rio Tinto vil derfor ikke have behov for at specialisere sig i 

spot shippingmarkedet. 

 

10.5.4 Opsummering 
 
Virksomhedernes respektive shippingstrategier, kan få forskellige former for konsekvenser for 

fremtiden. På kundesiden giver en større flåde virksomhederne muligheden for at visse større 

fleksibilitet, i forhold til at opfylde kundernes ønsker. Modsat kan et fald i efterspørgslen på 

jernmalm betyde, at den virksomhed med en stor flåde pludselig ikke har den store fleksibilitet i 

forhold til ageren på markedet mere. Rederierne ser nødigt at visse laster bliver fragtet af 

råmaterialeproducenterne selv. Dette betyder mindre last til rederierne. Således kan de 

råmaterialeproducenter, som eksempelvis Vale, der har en stor flåde gå fra at blive anset som 

kunde, til nu at blive anset som konkurrent. Konsekvensen af dette bliver, at rederierne tilbyder 

mindre attraktive fragtrater og yderligere kontraktforhold på de laster, som skal afskibes på 

markedet. 
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I det tilfælde at efterspørgslen falder, kan virksomhederne med større eller mindre flåder blive 

nødsaget til at specialisere sig mere på shippingmarkedet. BHP Billiton undgår dette, da de uden 

en reel flåde kan beholde fokus på deres primære område, råmaterialemarkedet. 

 

Som et opsummerende instrument, en model som samler nogle af de forhold som 

virksomhederne respektivt står over for, og som er gennemgået i dette og tidligere afsnit, har jeg 

opstillet nedenstående SWOT-model, Figur6. Alle forholdende er tidligere beskrevet og 

gennemgået. 

 

Figur6 – SWOT-Model 
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11. Konklusion 
 

De geografiske forskelle på udbuds- og efterspørgselscentrene for jernmalm, betyder at der på 

dette råmaterialemarked, er behov for transport. Den stigende efterspørgsel fra især Kina på 

jernmalm, betød at udbyderne, typisk i Australien og Brasilien, havde behov for at effektivisere 

logistikken, for at optimere deres brug af bl.a. eksport havnefaciliteter, for at få større profit. 

Den høje efterspørgsel gav udbyderne mulighed for bedre forhold i kontrakterne, hvilket både gav 

udslag i priserne, men også i hvem der har ansvaret for transporten.  

Dette ansvar blev nu taget af sælgeren, hvilket betød at de netop fik mulighed for at udnytte 

havnefaciliteter mere optimalt. 

Ubalancen mellem udbud og efterspørgsel betød således, at leverandørernes forhandlingsstyrke 

blev forstærket, mens købernes blev forringet. Forhold der stadig er gældende i dag. 

For jernmalmproducenterne, BHP Billiton, Rio Tinto og Vale, har shippingmarkedet været 

skiftende siden efterspørgslen for jernmalmen begyndte at stige kraftigt siden 2001 hvor Kina blev 

medlem af WTO. 

Indtil 2008, og især fra 2006 til 2008, steg shippingmarkedet kraftigt. Dette fik mange rederier til 

at bestille nye skibe. I 2008 oplevede markedet dog et kollaps, i forlængelse af den finansielle 

krise. Dette betød et pludseligt overudbud af kapacitet på shippingmarkedet. Da efterspørgslen for 

jernmalm ikke faldt synderligt, betød shippingmarkedets kollaps, at jernmalmproducenterne nu 

kunne lukrere på lave transportomkostninger. Dette er stadig tilfældet i dag. 

 

Inden dette kollaps havde jernmalmproducenterne dog måtte regne med høje 

transportomkostninger, pga. det gode shippingmarked. Dette fik BHPB, Rio Tinto og Vale til at se 

nærmere på deres shippingstrategier. 

For BHPB forsøgte de at investere i en mindre flåde, men da shippingmarkedet kollapsede, 

krævede virksomhedens investorer at al fokus nu skulle være på optimal profit på 

råmaterialemarkedet, og mindre fokus på shippingmarkedet. 

For Rio Tinto blev en investering i en intern flåde også tilfældet, da shippingmarkedet var højt. 

Værdikæde- og omkostningskontrol var naturlige årsager til dette, men i lige så høj grad 

muligheden for god service til kunderne. Rio Tinto valgte efter shippingmarkedets kollaps, modsat 

BHPB, ikke at ændre denne strategi, men har fortsat en mindre flåde. 
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Hvor de to ovenstående virksomheder begge lukrerer på en meget kort afstand fra 

eksportmarkedet, i Australien, til det primære importmarked i Kina, har Vale noget andre forhold 

når det kommer til transport. Vales miner befinder sig i Brasilien, hvilket betyder at transporten er 

væsentligt længere end fra Australien. Da shippingmarkedet var højt betød dette at Vale havde 

ekstra transportomkostninger på over USD 50 per ton, i forhold til de australske konkurrenter. 

Shippingmarkedets volatilitet betød at Vale besluttede at investere kraftigt i en intern flåde, for at 

tage styring over omkostningerne for dele af virksomhedens eksport. 

Vales ønske om at tage styring over omkostningerne for at minimere fragtdifferencen til de største 

konkurrenter, betyder at de i dag har en flåde på 35 kæmpeskibe, alle med det specifikke formål at 

sejle jernmalm fra Brasilien til Australien. 

 

Afhængigt af hvordan råmaterialemarkedet og shippingmarkedet udvikler sig, kan 

virksomhedernes forskellige shippingstrategier få forskellige konsekvenser. 

Overfor kunderne giver det en bedre fleksibilitet med en stor flåde. Dette kan betyde at 

jernmalmproducenterne selv er i kontrol over hvilken service de vil tilbyde. Men hvis vi ser et fald i 

efterspørgslen, kan jernmalmvirksomhederne med en stor og specifik flåde, som især Vale, 

pludselig sidde i en dårlig position. Deres flåde er så specifik, at alternative muligheder er få, og 

fleksibiliteten vil derfor være lav. Yderligere  ser rederier nødigt at visse laster bliver fragtet af 

råmaterialeproducenterne selv, da dette betyder mindre last til rederierne. 

Råmaterialeproducenter som Vale, kan på denne måde gå fra at være rederiernes kunde til at 

blive anset som konkurrent på shippingmarkedet. Konsekvensen af dette bliver, at rederierne 

tilbyder mindre attraktive fragtrater og yderligere kontraktforhold på de laster, som skal afskibes 

på markedet. 
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Bilag 1 
 

Interview1 er ansat i BHP Billitons fragtafdeling i Singapore. 

Herunder et referat i punktform af interview med Interview1. 

 

 Jernmalmmarkedet = Sælgers marked. 

 CFR-priser for at styre havnefaciliteter, effektivitet. 

 Havnefaciliteter, Port Hedland – 6 berts hvor BHPB ejer 4. 

 Op i gennem 00’erne, shipping blev mere vigtigt! 

 Fragtpriser steg, højere omkostninger. 

 Mere styr på omkostninger og værdikæde = Investering i flåde. 

 Shippingmarkedet faldt, og BHPB tabte penge på flådeinvesteringerne. 

 Investorer utilfredse, fokus nu mindre på shipping, mere på optimal udnyttelse af godt 

jernmalmmarkedet! 

 Mere aggressiv prisstrategi, gerne så flydende som muligt. 

 Svært når konkurrenterne ikke er enige. 

 Shippingstrategi – tredelt mix: 

o COA 25% 

o Spot 75%  

o Få lejede skibe = 1/15 af spot-afskibningerne 

 Egne skibe er på index-linked deals 

Bilag 2 
 

Interview2 er tidligere ansat i BHP Billitons fragtafdeling i Singapore. 

Herunder et referat i punktform af interview med Interview2. 

 

 Jernmalm teknisk – Kineserne mixer importeret jernmalm, af høj kvalitet, med kinesisk 

jernmalm af lav kvalitet. 



81 
 

 Men de SKAL bruge den høje kvalitet. Ved lavere efterspørgsel vil det først gå ud over de 

kinesiske jernmalmproducenter. BHPB, Rio Tinto, Vale m.fl. har derfor en ’’buffer’’ i forhold 

til udsving i efterspørgsel. 

 BHPB fordel: Kort tur fra Australien til Kina, i forhold til brasilienske og sydafrikanske 

konkurrenter. 

 BHPB ulempe: Australske ansatte er dyre i drift, og relativt godt organiseret. 

 High Power Unions 

 Kragtige fragtratestigninger i 2006-2008.  

 BHPB får mere fokus på transportdelen i denne periode. 

 Dårlig beslutning, da shippingmarkedet kollapser lige efter. 

 Utilfredse investorer vil fokusere mere på jernmalmmarkedet. 

 En smule umodent, og utålmodigt.  

 Finanskrisen betød primært 1 ting for jernmalmvirksomhederne = Billig fragt! 

Bilag 3  
 

Interview3 er ansat i Rio Tintos fragtafdeling i Melbourne. 

Herunder et referat i punktform af interview med Interview3. 

 

 2010 – Kina forbyder import af jernmalm under 60% Fe, for at styre og effektivisere import 

havnefaciliteter. 

 Prisfastsættelse – kommer naturligt efter finanskrisen, da jernmalmefterspørgsel stadig er 

høj og transportomkostningerne lave. 

 Fra 1-års kontrakter til spotpriser. BHPB presser på, og er aggressive for at få mest ud af 

priserne. 

 Rio ikke så aggressive, finder mellemvej som stadig gælder = kvartalskontrakter. 

 Kunderne er vigtige! Vil hellere se dem som ’’Partners’’ 

 Dialog og ansvar overfor kunderne. Kan ikke presse priserne unødvendigt op! 

 God service og høj flexibilitet. 

 Shippingstrategi: 
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o COA 50% 

o Spot 50% 

 Har 6 egne skibe, men har bestilt 11 VLOCs 

 Mål – 1/4 af spotafskibningerne på egen flåde 

 Risikospredning, og det betyder desuden mere kontrol over værdikæden OG højere 

flexibilitet i forhold til kunderne! 

 Havnefaciliteter – max 250.000 DWT skibe: 

o Dampier 

o Cape Lambert 

Bilag 4  
 

Interview4 er ansat i Vales fragtafdeling i Brasilien. 

Herunder et referat i punktform af interview med Interview4. 

 

 Prisfastsættelse på jernmalmmarkedet – ønsker ikke samme aggresivitet som BHPB. 

 Vil gerne have godt forhold og dialog med kinesiske kunder. 

 Tilfreds med kvartalskontrakter, behøver ikke presse priserne unødvendigt op. 

 Vale er afhængige af de kinesiske kunder også klare sig godt. 

 Shippingstrategi er klar! Mere kontrol over fragtdelen. 

 Effektivitet i de brasilianske havne = CFR-priser. 

 Klar ulempe når konkurrenterne sidder i Australien. 

 Det betyder stor difference på fragten, og derved omkostningerne. 

 Ledelsen bekymret over differencen i forhold til konkurrenter, da fragten steg indtil 2008. 

 Løsninger: 

o Leve med det? Naturlig konkurrenceulempe, og profitten var ikke dårlig. 

o Nedsætte hjemlige produktionsomkostninger. Fordel ift. australske konkurrenter. 

Lavere lønninger til minearbejdere. Vil dog stadig gerne have gode forhold til 

minearbejderne i Brasilien. 

o Satse mere på transportmarkedet! Dette blev løsningen! 

 Satse på større skibe = Valemax. 
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 Valemax kan årligt klare 4 ture, Brasilien-Kina i gennemsnit – ikke meget. 

 Ca. 33 dages sørejse. (Behøver ikke kigge på Panama-kanalen, spild af tid) 

 1,5 millioner tons årligt per skib – 35 skibe = ca. 50 millioner tons... Ud af 270 millioner tons 

i 2013! Egen andel bør måske være endnu højere!? 

 Egen flåde = God kunderservice og flexibilitet. 

 Shipping i 2013: 

o COA – 100 millioner tons 

o Spot – 170 millioner tons 

 Egen flåde, ca. 50 millioner tons 

 Restriktioner? Kinas havne har forbud mod Valemax, hvilket var en overraskelse. Malaysia 

har været løsningen, med ’’hub’’-havne. 

 Det bør dog snart blive løst med de kinesiske havne. 

 Fremtiden – Lige nu er fragtmarkedet lavt, hvad med forholdet til omkostningerne på 

flådeinvesteringen?? Dette er en del af risikoen, fragtmarkedet er volatilt, så hvis det stiger 

igen er det godt at have en relativt billigere og større flåde! 

 

 

 


