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technology transfer bag 
offshore-succes i udlandet

Jens Peter Thomsen skal findes i en sær-
lig cocktail af faktorer: 

n   En stor del passion
n   Gode entreprenør- og leder-

evner
n   Gode medarbejdere, der kan 

arbejde sammen i teams
n   Skræddersyede kundeløsnin-

ger
n   Et vidensbibliotek over alle 

firmaopgaver så man kan lære 
af succeser og fiaskoer

n   og endelig den afgørende 
ingrediens for international 
succes: Technology Transfer

Begrebet Technology Transfer dækker 
over et nært samarbejde med de lokale i 
det pågældende land . Jens Peter Thom-
sen forklarer:

”Vi kender til teknologien, men de lo-
kale kender til lovgivningen og kulturen 
i landet, og hvordan man gebærder sig 
over for kunder .  Vi sælger vores viden, 
men ikke uden vi selv bliver en del af 
det. Derfor indgår vi et finansielt mak-
kerskab med lokale .”

styrke gennem lokalt 
samarbejde
oplevelsen omkring Qatar og Muham-
med-krisen fik Jens Peter Thomsen til at 
tænke i andre baner . For selvom det i 
første omgang virkede som spildte res-
sourcer i Qatar, så var det langt fra til-
fældet . Kort efter hjemkomsten til Dan-
mark fik Ocean Team en henvendelse fra 
en virksomhed i Qatar, der ønskede, at 
det danske firma skulle byde ind på de-

res projekter . Projekter, der var blandt 
de største i verden inden for olie og 
gas . Men rent politisk var det i Quatar 
besluttet, at kun firmaer bosat i landet 
kunne byde ind på nationale projekter . 
Jens Peter Thomsen måtte derfor tænke 
i andre baner:

”Jeg tænkte: Hvad nu hvis det kan lykkes 
i samarbejde med andre? Jeg fandt der-
for et lokalt firma i Qatar. Et firma, som 
også Maersk brugte, og sammen lavede vi 
et joint venture . Det lykkedes altså ikke, 
som vi i første omgang havde forestillet 
os, men igennem samarbejde med de lo-
kale, så fik vi det alligevel til at lykkedes. 
I dag er vi derfor også knap så sårbare 
over for politiske indgreb” .

de store og internationale 
firmaer lytter ikke til kunden
Passionen for offshore-industrien fik 
Jens Peter Thomsen under uddannelsen 
som landbrugs- og bygningssmed i star-
ten af 1980 érne, hvor også interessen 
for væskeføringssystemer opstod .  Men 
den store interesse for at åbne sit eget 
offshore-firma opstod først under arbej-
det som dansk repræsentant for et stort 
internationalt offshore-selskab . 

- Af Ane Struck Knudsen,  
Eksportforeningen

I september 2012 lykkedes det Jens Peter 
Thomsen og ocean Team at vinde endnu 
et internationalt udbud, der vil øge det 
danske firmas tilstedeværelse på ver-
denskortet . 

Denne gang hedder destinationen Indien, 
og Jens Peter Thomsen satser på, at op-
gaverne med rensning af indiske virksom-
heders smøre- og oliesystemer bliver så 
stor en succes, at det kan bane vejen for 
ocean Teams faste etablering i Indien .

”Hvis opgaverne i Indien bliver en suc-
ces, så er planen, at vi i samarbejde 
med to meget dygtige indiske ingeniører 
åbner et joint venture-selskab i landet,” 
fortæller han .

succes på trods af svært  
politisk klima
ocean Team er i dag succesfuldt etable-
ret i Qatar, og projekter og etableringer 
er ligeledes i fuld gang i både Holland, 
Mexico og Brasilien . Men udlands even-
tyret startede langt fra som en succes-
historie . 

Under det første etableringsforsøg i ud-
landet i 2005 brød Muhammed-krisen 
ud, og hovedsponsoren til et potentielt 
ocean Team Qatar valgte at trække sig 
fra projektet . Jens Peter Thomsen måt-
te derfor erkende, at de på daværende 
tidspunkt var for sårbare over for politi-
ske ændringer i etableringslande . 

Årsagen til at det til sidst alligevel lyk-
kedes at etablere et ocean Team Qatar 
midt under Muhammed-krisen, mener 

Offshore-firmaet Ocean Team har siden etableringen i 1995 haft international succes 
inden for offshore-branchen - en succes, som stifter og administrerende direktør Jens 
Peter Thomsen i høj grad tilskriver det, han kalder for Technology Transfer . 
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Hans op levelse var, at de store interna-
tionale firmaer ikke fulgte markedet og 
lyttede til kunderne. Det fik Jens Peter 
Thomsen til at sige sit job op .

”Hvis ikke vi i firmaet ville tilpasse vores 
udstyr og vores serviceydelser i forhold 
til kundens behov, så kunne jeg ikke se 
mig selv have nogen fremtid der”, for-
tæller han .

Med økonomisk hjælp fra Carsten Jen-
sen, o . J . Holding, åbnede han i stedet 
sit eget enkeltmandsfirma, der som 
modsvar til offshore-branchens tunge 
drenge netop er baseret på individuelt 
tilpassede pakkeløsninger inden for tek-
niske væskeføringssystemer . Her er Jens 
Peter Thomsen da også overbevist om, 
at en stor del af ocean Teams succes 
skyldes de skræddersyede løsninger, der 
både er mere rentable for kunderne og 
for ocean Team:

”Vi skræddersyr efter, hvad kunden har 
behov for - modsat de store internatio-
nale selskaber . Hos dem er løsningerne 
ofte overkill i forhold til opgavens art, 
og det bliver simpelthen for dyrt for 
kunden . Hos os er det win-win . Det er 

knap så dyrt, og løsningerne er tilpasset 
netop den enkelte kunde” . 

konkurrencemæssig gråzone
Ifølge Jens Peter Thomsen er en anden 
vigtig faktor for firmaets succes, at Ocean 
Team i 1997 fik deres første patent på en 
opfindelse af et rensevæskeføringssystem, 
der ikke kræver, at produktionen behøver 
at lukke ned under renseprocessen:

”Det er et kæmpe potentiale, at kunden 
stadig kan producere olie og gas, mens vi 
renser . Det er helt unikt,” fortæller han .

Jens Peter Thomsen mener, at netop 
kombinationen af de skræddersyede 
kundeløsninger, opfindelsen og patentet 
gør, at ocean Team har lagt sig i en grå-
zone rent konkurrencemæssigt .  

Hermed peger han på, at der findes en 
stor efterspørgsel på ocean Teams ser-
vice og løsninger, men at opgaverne 
samtidigt er for små til, at de store virk-
somheder gider koncentrere sig om dem . 
Derfor er ocean Team reelt ikke nogen 
trussel mod de store internationale offs-
hore-virksomheder, for hos ocean Team 
er tankegangen dog helt anderledes .  

Administrerende direktør Jens 
Peter Thomsen har bl .a . arbejdet 
i firmaerne Esbjerg Hydraulik, 
Transocean Drilling og det nu 
opkøbte internationale selskab 
Nowsco . I det seneste årti har 
Jens Peter Thomsen udviklet sine 
fagtekniske kompetencer igen-
nem forskellige lederkurser og 
siden en diplom i ledelse .

Kort efter hjemkomsten til Dan-
mark fik Ocean Team en henven-
delse fra en virksomhed i Qatar, 
der ønskede, at det danske firma 
skulle byde ind på deres projek-
ter. Projekter, der var blandt de 
største i verden inden for olie 
og gas. 

Her skabes der markedssucces igennem 
filosofien om, at ”mange bække små gør 
en stor å” . n




