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Executive summary 

This thesis is a case study of the Danish transport giant DSV A/S and how they should gain future 

growth. Their recent acquisition of PANALPINA, entails a new business foundation that will be 

further elaborated on in this assignment. DSV PANALPINA A/S operates in a heavily pressured 

market, which also is affected by different capacity challenges. In order to assess which approach 

and strategy DSV PANALPINA must have, in order to achieve future growth, we examine the 

demand conditions and supply conditions in more detail. This is also to assess the market's 

attractiveness for DSV PANALPINA.  

 

The Freight Forwarder market is quite fragile and exposed to many risks and challenges. The 

demand is highly dependent on global trade and GDP and follows the same growth pattern. 

Therefore, macro conditions that affect the economy are very important for the future growth of 

DSV PANALPINA. Especially the rise of protectionism from the US and Donald Trump's trade war 

with China, causing rising tariffs and a big risk to the market growth. Conditions such as rising oil 

prices and the BREXIT situation will also change the demand and dynamics of the market. In 

addition to these macroeconomic conditions, there is also a tendency for a larger regionalization 

where production is closer to the end users.  

 

The industry is highly fragmented and characterized by an incredible number of providers, where 

the 20 largest Freight Forwarders only make up 30% of the market. The products and services are 

generally very standardized, and it’s difficult for the Freight Forwarders to differentiate from their 

competition. This means that customers often consider the services as a "commodity". Customers 

are very price sensitive and their bargaining power is a threat to the Freight Forwarders’ earnings. 

The customers can relatively easily change their current supplier / Freight Forwarder, which puts 

even more pressure on the pricing. Besides the customers' pressure on prices, there is a great 

rivalry in the industry and an intense competition. The biggest competitive advantage is to 

produce at low cost, which pushes the earnings and sets high demands for Freight Forwarders 

production efficiency.  
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The harsh conditions, challenge the strategic agenda for DSV PANALPINA and the other companies 

in the industry. Despite this, this thesis shows that DSV PANALPINA can continue to secure future 

growth. From a successful integration of PANALPINA, market penetration and winning market 

shares by selling more of the current products to current markets. The synergy of the PANALPINA 

acquisition and DSV expertise in operating an efficient machine means that DSV can be 

competitive on price and act as cost leader in a number of geographical areas. The industry is 

characterized by a big amount of M&A and this must continue to be part of DSV PANALPINA's 

growth strategy, in order to maintain and increase economies of scale. 

 

1. Indledning  

 

1.2. Introduktion til ”Freight Forwarders”. 

 

Speditører eller Freight Forwarders (som det hedder på engelsk) er en virksomhed 

(transportselskab) der organiserer forsendelser fra A til B, for deres kunder. Det kan fx være fra 

produktion til kunden, handelsselskab eller lager, men mulighederne er mange. Speditørerne / 

Freight Forwarders, kan have eget materiel/aktiver typisk i form af lastbiler, varevogne, 

distributionsbiler mm. Speditørerne har dog ofte kontrakter med vognmænd og skibs rederier, 

som er indehaver af biler, chauffører, skibe som fragter speditørens opgaver (som han har fået for 

den transportkøbende virksomhed). Speditøren fragter dermed ikke godset direkte selv, men er 

typisk afhængig af en leverandør et eller andet sted i forsyningskæden. Speditørens berettigelse i 

transportmarkedet er, at de fungerer som ekspert indenfor et logistiknetværk ofte bestående af 

flere transportformer. De kan løse transporten hele vejen fra A til B, eksempelvis afhentning af 

gods i en distributionsbil på en fabrik (placering A), fragte godset til havn, få det sejlet til nyt 

marked/land og leverer med bil igen til kunden (placering B). Flere speditører/Freight Forwarders, 

tilbyder også 3. parts logistik løsninger, fx ved at drive lager for kunden på en af speditørens 

lokationer. I dag består en stor del af det moderne transportmarked af internationale 

forsendelser, hvor speditøren også sælger deres ekspertise og service indenfor klargøring af 

diverse tolddokumenter (fx eksport erklæringer og ”bill of ladings”).  
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Transport og logistikbranchen er/har været præget af en hård og bred konkurrence, bla. fordi 

mange anser transport som en ”commodity” og det dermed blot er den billigste der vinder. 

Branchen er i høj grad afhængig af den globale handel, da dette afspejler sig i efterspørgslen af 

gods. Det er de færreste produktionsvirksomheder og handelsselskaber der fragter deres gods selv 

i dag. Det betyder selvfølgelig at de skal have en leverandør til at yde denne service (speditør eller 

lign.).  

Transportmarkedet har i mange år været præget af konsolideringer i form af ”Mergers & 

Acquisitions”. Se nedenstående figur 1, der illustrere antallet af M&A, siden 2013. 

 
Figur 1: Historik af M&A i transportbranchen.1 

 
Kilde: Pwc.de, https://www.pwc.de/de/transport-und-logistik/m-und-a-in-transport-und-logistik-halbjahr-1-2018.pdf 

 

Efter rekordåret i 2017, er det første halve år i 2018 startet relativt, med antallet af ”deals” på 111.  

Værdien af de M&A er dog på rekordhøjt niveau. Tendensen er umiddelbart færre, men større 

handler. Derudover køber flere store ”ikke-transport virksomheder” sig ind hos transportørerne 

(eller decideret opkøber) til en konkurrencemæssig fordel. Dette gør de ved at eje eller delvist eje 

denne vigtige del af værdikæden. Eksempler er fx den kinesiske e-commerce kæmpe Alibaba 

(Asiens svar på Amazon.com) investering i ZTO Express. Figur 1, ovenstående illustrerer det 

samlede antal M&A i Transport & Logistik sektoren. I denne del er det stadig spedition/Freight 

Forwarders der vægter højest og udgør 46% af de samlede M&A. 

  

                                                        
1 https://www.pwc.de/de/transport-und-logistik/m-und-a-in-transport-und-logistik-halbjahr-1-2018.pdf 
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1.3. Emnegrundlag 

 

DSV’s udfordring i et presset marked med intens konkurrence og kapacitets udfordringer. 

 

1.4. Baggrund for opgaven 

Baggrunden for opgaven er, at jeg altid har været meget interesseret i globalisering og den store 

internationale verden og dets sammenhæng. Denne interesse ledte mig ind i en karriere med 

international transport og logistik. International transport, er på mange måder med til at binde 

verden sammen på kryds og tværs og er naturligvis påvirket af den globale økonomi. Jeg kom ind i 

branchen ved DHL (Verdensstørste ”Freight Forwarder”) og senere som konsulent / rådgiver 

indenfor optimering af transport/logistik for transportkøbende kunder. I min forholdsvise ”korte” 

karriere er jeg stødt på DSV utallige gange og har derfor fulgt deres spændende udvikling i en 

række år.  

 

DSV er i dag Danmarks største speditionsvirksomhed (en af de største virksomheder i DK generelt) 

og blandt de 5 største i verden. Grunden til at det netop blev dette emne, skyldtes at det 

harmonerer godt med mine interesser, transport/logistik og hvordan de makroøkonomiske 

forhold ligeså spiller en rolle. Udover dette har manglen på kapacitet (på vejtransport) været en 

del oppe at vende i medierne. Transportørerne har haft svært ved at anskaffe tilstrækkeligt med 

vognmænd og chauffører, til den rigtige pris. Det går derfor ondt på transportørerne at ansætte 

dem til den hyre, der er nødvendig. Det bidrager yderligere til problemstillingen om den hårde 

konkurrence, der gør det vanskeligt at være profitabel. 

 

1.5. Problemidentificering 

Den intense konkurrence (og nu også manglende kapacitet i Europa) udgør en risiko og problem, 

det har presset overskuddene og indtjeningsevnen generelt i branchen. DSV har været gode til at 

være profitable de seneste år, men konkurrencen bliver forsat intensiveret og der bliver 

konkurreret på pris. For at overleve kræver det størrelse og kapacitet.  
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DSV’s kæmpe køb af PANALPINA i 2019, med håb om synergi og forbedret indtjening, kan også 

vise sig at være problematisk. Hvis matchet ikke er godt nok, giver det problemer med at ”indløse” 

indtjeningsgevinsten med forøget synergi. Derudover er det et gammelt schweizisk selskab og et 

gammelt dansk selskab, der skal integreres og et køb i denne størrelse vil være udfordrende.  

Udover den intense konkurrence er transportmarkedet også præget af manglende kapacitet i 

Europa (i form af vognmænd og arbejdsdygtige chauffører). Vognmanden er 

personen/virksomheden der er ansvarlig for en række køretøjer/aktiver der benyttes 

erhvervsmæssigt. Chaufføren er ansat af vognmanden og kører i transportmarkedet hvor der 

flyttes gods, det er typisk lastbiler eller kassebil/varevogn. Udfordringen med kapacitet skyldtes 

manglen på chauffører og når der mangler chauffører, er der mangel på vognmænd der kan løfte 

diverse transportopgaver og stille biler til rådighed. Transportselskaberne og vognmændene har 

haft stor glæde og ”benefit” af de billige udenlandske chauffører (specielt fra øst-europa), som der 

nu er mangel på. Denne mangel på ”import” af billig øst-europæisk arbejdskraft er stagneret og 

det har betydet, at flere er begyndt at gå længere væk for at ansætte chauffører (der er villige til 

at arbejde for en lav løn). Senest har det været transportvirksomheden ”Kurt Bejer Transport” som 

havde ansat filippinske chauffører helt ned til 2 euro i timen (15 DKK) og som levede under 

inhumane vilkår. Denne jagt på billig arbejdskraft kommer igen fra prispresset og den intense 

konkurrence der er på transportmarkedet. Den økonomiske vækst (som har øget 

godsmængderne), den manglende kapacitet (i Europa) og omkostningspresset i en hårdt 

konkurrerende branche, danner udfordringer og problemer for speditørerne om en jagt på lavere 

og lavere driftsomkostninger. Dette er et problem/udfordring for alle i transportbranchen som 

lever og tjener penge på at løse transportopgaver. Mange speditører er nødt til at sortere i kunder 

/ gods der bliver efterspurgt og takker nej til de kunder der ikke passer ind i netværket, pga. den 

pressede indtjening. DSV står nu yderligere overfor en vanskelig og udfordrende integrering af 

PANALPINA giganten i en jagt på en mere effektiv drift, bedre indtjening og markedsandele. Hvis 

ikke de lykkedes med dette, kan det have store konsekvenser. Derudover vil det også have 

konsekvenser hvis kapaciteten i Europa ikke bliver forbedret, det vil bidrage negativt i indtjeningen 

og medføre prisstigninger i markedet (da det blivere dyrere at ansætte chauffører/vognmænd). 



   9 

Prisstigningen vil påvirke alle led i forsyningskæden/supply chain’en og forbrugsvarerne vil i sidste 

ende blive påvirket (hvis ikke selskaberne absorbere de stigende omkostninger). Specielt de små 

transportselskaber vil være presset (endnu mere end de måske er i forvejen) og ekstra sårbare.  

 

1.6. Problemformulering 

Den intense konkurrence udfordrer indtjeningen i transportmarkedet, hvor den manglende 

kapacitet (på billig arbejdskraft i Europa) yderligere skaber udfordringer. Derudover er markedet 

udsat for mange eksterne risiko, der påvirker efterspørgslen. DSV står nu overfor en vanskelig 

integrationsproces af PANALPINA. Fokusset i denne opgave vil være at analysere efterspørgsel- og 

udbudsforholdene, samt vurdere hvordan DSV PANALPINA sikrer sig fremtidig vækst. 

 

Ovenstående afklares ved følgende hovedspørgsmål. 

 

Hovedspørgsmål 

• Hvordan sikre DSV A/S sig fremtidig vækst i et presset marked med kapacitets 

udfordringer. 

 

Undersøgelsesspørgsmål 

 

1. Hvordan er forretningsgrundlaget og synergimulighederne for DSV PANALPINA A/S. 

 

2. Hvilke forhold i omverden påvirker transportmarkedet (efterspørgselsforholdene) og hvilke 

udgør de væsentligste risiko. 

 

3. Hvordan ser fremtiden ud for transportbranchen i forhold til konkurrence og kapacitet. 

 

4. Hvilken strategi/tilgang skal DSV have for at sikre sig fremtidig vækst. 

 

Ovenstående undersøgelsesspørgsmål og problemstillinger, skal bruges til at belyse 

hovedspørgsmålet. 
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1.7. Afgrænsning 

 

For at lave opgaven vil det være nødvendigt at foretage en række afgrænsninger. 

Afgrænsningerne har jeg beskrevet nedenstående. Der vil i opgaven og undersøgelsen kun tages 

udgangspunkt i offentligt tilgængelige materialer herunder artikler, årsregnskaber, statistikker og 

markedsundersøgelser. Jeg vil behandle den indsamlede data kritisk og der vil indgå materiale i et 

stort omfang. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i det globale transportmarked for DSV, da de har 

en stor global tilstedeværelse. Jeg har afgrænset undersøgelsen til at omhandle de største 

transportformer vej, jernbane, sø og luftfragt, indenfor disse segmenter er det markedet og 

branchen for det normale gods. Specialtransport som fx vindmøller, olieplatforme, håndbåret 

forsendelser osv. er ikke i ”scope”, da dette vil give et alt for bredt grundlag. Med henblik på 

kapacitetssituationen er der lagt mest vægt på vejtransport i Europa og den globale søfragt, da 

situationen på disse områder har størst indflydelse på DSV PANALPINA og branchen. I forbindelse 

med analysen af de makroøkonomiske forhold, er der lagt størst vægt på de markeder / regioner 

der er mest interessante for DSV PANALPINA og der er dermed ikke analyseret på lokalt niveau. 

Dette gøres fordi DSV er så globale som de nu engang er og har derfor delte denne del op i store 

regioner (APAC, EMEA, Americas). 2 af de væsentlige forhold i omverden der påvirker 

transportmarkedet og samhandlen, er BREXIT og handelskrigen imellem USA og Kina. BREXIT er 

svært at forudsige og det samme gør sig gældende med handelskrigen som kan blive optrappet 

eller nedtrappet, i opgaven har jeg en skæringsdato fra d. 1. Maj 2019. Dette for at sikre at en ny 

uventet drejning ikke ødelægger fundamentet for opgaven. Den fremtidige tidshorisont er i 

udgangspunktet også afgrænset til 3 år. 
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2. Metode 

Metoden i opgaven er med udgangspunkt i ”Saunders Research Onion” som består af 5 lag. Det 1. 

(eller yderste) lag viser hvilket paradigme analysen bliver baseret på og er selve rammen. Her 

tages udgangspunkt i Positivisme og har dermed en realistisk tilgang til opgaven, der beskriver 

virkeligheden så korrekt som muligt og forholder mig objektivt til opgaven/analysen. Det kan være 

svært i nogle tilfælde, så en anelse postpositivisme kunne være lidt bag kulissen, da jeg selv 

arbejder i branchen. Herfra vil jeg undersøge og analysere modeller og teori fra undervisningen og 

have en induktiv tilgang, som er det 2. lag. Opgaven og undersøgelsesdesignet er et casestudie (3. 

lag) med de konkréte hændelser/forhold som der er i DSV’s omverden som fx manglende 

kapacitet og andre makroøkonomiske forhold. I opgavens forløb benytter jeg mig af både 

kvantitativ metode og kvalitativ metode (4. lag), herunder artikler, tidligere interviews og der vil 

blive indsamlet både primært og sekundært data fra diverse databaser, årsrapporter mm. Det 5. 

lag omhandler tidshorisonten, hvor jeg benytter mig af ”cross-sectional” (tværsnit), hvor der tages 

udgangspunkt i et her og nu billede. Jeg forsøger dog stadig at give mit syn på en plausibel fremtid 

for DSV PANALPINA.  

 

Tilgangen til opgaven og dispositionen er valgt for at danne en rød tråd og danne grundlag for de 

efterfølgende undersøgelser og analyser. 

 

1. Indledning 

2. Præsentation af branchen og DSV 

3. Analyse af DSV (forretningsmodel, mål, risikoaccept, styrker og svagheder). 

4. Undersøgelse af efterspørgselsforholdene (omverden og transportmarkedet) 

5. Analyse af udbudsforholdene (konkurrencesituationen) 

6. Markedets attraktivitet (sammenstilling af DSV PANALPINA styrker / svagheder, med 

resultaterne fra efterspørgsel- og udbudsforholdene) 

7. Fremtidig vækst for DSV PANALPINA A/S (integration, vækst og konkurrencestrategi) 

8. Konklusion. 
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2.1. Teori og model valg. 

Der er en række modeller og teorier til rådighed for at belyse min problemstilling og 

hovedspørgsmål. Inden jeg kommer til analyserne og undersøgelsen der skal svare på 

problemstillingerne. Kræver det en bedre forståelse for DSV. Derfor vil der indledningsvis til være 

en konkret analyse af DSV, dette skal give en god base til at underbygge undersøgelsen af 

problemstillingerne. I analysen af DSV, er der fokus på deres forretningsmodel, organisation, 

vision, mål, risikoaccept og styrker og svagheder. Efter dette kan jeg lave en vurdering af det ”nye” 

forretningsgrundlag og synergi i forbindelse med opkøbet af PANALPINA. 

 

 

1. Hvordan er forretningsgrundlaget og synergimulighederne for DSV PANALPINA A/S. 

Dette undersøgelsesspørgsmål er med til at danne et grundlag for undersøgelsen og selve 

analysen. Det er vigtigt at have en fornemmelse for det nye forretningsgrundlag som DSV opnår 

ved købet af PANALPINA. Her sammenstiller jeg deres styrker og svagheder for at identificere 

fælles styrker og svagheder og eventuelle forhold der formegentligt vil udligne hinanden. 

 

 

2. Hvilke forhold i omverden påvirker transportmarkedet (efterspørgselsforholdene) og hvilke 

udgør de væsentligste risiko. 

For at kunne analysere yderligere om konkurrencesituationen og hvordan DSV PANALPINA sikre 

sig vækst i fremtiden, er det vigtigt at have kendskab til markedet. Transportmarkedet bliver i høj 

grad påvirket af omverden og man kan sige at transportmarkedet er ret fragilt. Det betyder, at det 

er vigtigt at undersøge hvilke risici der er og kan være fremadrettet. Undersøgelsen af denne 

problemstilling er ud fra et makroøkonomisk niveau og transportmarkedet (for speditører) som 

helhed og ikke udelukkende fra et DSV perspektiv. Dette gøres ved brug af en PESTEL analyse, hvor 

de 5 eksterne forhold politiske, økonomiske, sociale og kulturelle, miljømæssige og lovmæssige vil 

beskrive hvilke risici der er væsentligst, samt påvirker efterspørgslen i transportmarkedet og for 

DSV PANALPINA A/S. 
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3. Hvordan ser fremtiden ud for transportbranchen i forhold til konkurrence og kapacitet. 

Efter analysen af transportmarkedet og de eksterne efterspørgselsforhold, undersøger vi 

udbudsforholdene i forbindelse med konkurrencen og kapacitet. Udgangspunktet i denne analyse 

er for DSV PANALPINA A/S og branchen for ”Freight Forwarders”. Her kommer jeg ind på 

konkurrenceformen i branchen, barriere, red / blue ocean og analysere branchen og 

konkurrencesituationen ved en ”Porters 5 Forces” analyse. ”Porters 5 Forces” analysen beskriver 

truslen/kræfterne fra hhv. nye indtrængere/udbydere, kundernes forhandlingsstyrke, 

leverandørernes forhandlingsstyrke, truslen fra substituerende produkter og rivaliseringen blandt 

de etablerede ”Freight Forwarders”. ”Porters 5 Forces” er i udgangspunkt statisk og ikke dynamisk, 

den samlede opgave fortæller om samspillet og dynamikken af de forskelige kræfter/trusler. Til 

slut vil jeg vurdere markedets attraktivitet ved en sammenstilling af DSV PANALPINA’s styrker og 

svagheder med efterspørgsel- og udbudsforholdene. 

  

4. Hvilken strategi/tilgang skal DSV have for at sikre sig fremtidig vækst. 

Dette spørgsmål er med til at samle op af de foregående analyser, samt tilføre nye perspektiver og 

kritiske succesfaktorer i forbindelse med fremtidig vækst for DSV PANALPINA. Herunder 

integrationsstrategi (M&A teori), ”human vs. task integration”. ”Ansoff vækstmatrice” til at 

beskrive hvorfra væksten skal komme, i den forbindelse også den udvidede med fokus på 

horisontal integration. I forbindelsen med nye opkøb, en kort beskrivelse af de 3 kriterier for FDI 

(Dunning OLI) som er ”ownership advantages”, ”locational advantages” og ”Internationalization 

advantages”. Udover vækststrategi, også hvilken konkurrencestrategi de skal benytte sig af, til 

dette benytter jeg mig af ”Porters generiske strategier”. 
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3. Beskrivelse og analyse af DSV A/S 

For at kunne besvare undersøgelsesspørgsmålene og dermed hovedproblemet, har vi brug for et 

bedre billede af DSV, nedenstående er en kort beskrivelse af DSV. 

 
3.1. Beskrivelse af DSV A/S 

Denne del giver en kort beskrivelse af DSV, dette for at skabe et overblik og bedre kendskab til 

virksomheden. Dette vil skabe et bedre grundlag og baggrundsforståelse for analyserne i opgaven, 

bla. deres historik med succesfulde ”Mergers & Aquisitions”. 

 

DSV Historie og udvikling fra 1989 til 2019. 

DSV blev stiftet i 1976 af 10 selvstændige vognmænd under navnet, ”de sammensluttede 

vognmænd af 13-7 1976 A/S”. I 1987 blev DSV noteret på den københavnske fondsbørs og i 2003 

skiftede de navn til DSV A/S, som vi kender dem som i dag. Deres historie har været præget af 

konsolideringer i form af ”Mergers & Aquistions” (herefter M&A), allerede i 1989 opkøber DSV 

adskillige danske konkurrenter. I 1997 køber DSV deres større danske kollega ”Samson Transport” 

og i 2000 opkøb af ”Dan Transport koncernen” fra DFDS. I 2006 opkøb af den hollandske ”Frans 

Maas” som er første gang at DSV køber en større udenlandsk kollega. I 2008 belgiske ”ABX 

Logistics” der styrker DSV position i Sydeuropa og i 2016 ”UTI Worldwide” en amerikansk 

virksomhed, der styrker DSV indenfor sø- og luftfragt2. 2019 nyeste og hidtil største opkøb (30,5 

mia. DKK) af schweiziske Panalpina3. Ovenstående er blot et oprids af de vigtigste/største opkøb i 

DSV Historien. DSV er Danmarks absolutte største speditionsvirksomhed og har i dag ca. 47.000 

ansatte og omsatte for ca. 79 mia. DKK i 2018 og primært driftsresultat på 5,45 mia. DKK. med 

opkøbet af Panalpina, bliver DSV, ca. 62.000 ansatte og en samlet årsomsætning på 118 mia. DKK. 

DSV og verdens 5 største ”Freight Forwarder” (4. med opkøbet af Panalpina)4.  

 

                                                        
2 http://www.dk.dsv.com/om-dsv/Vision/Historie 
 
3 Hagemann-Nielsen, M. (2019, April 01). Milliardkøb falder på plads: DSV og Panalpina-bestyrelse enige om pris på 
30,5 mia kr.  https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/379236/dsv_og_panalpina-
bestyrelse_enige_om_pris_paa_305_mia_kr.html 
 
4 BØRSEN d. 2. april 2019, Side 10-11. Artikel/Interview m. Jens Bjørn Andersen. 
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DSV tilbyder transport og logistikservices både nationalt og internationalt, de er etableret med 

egne lokationer i mere end 80 lande, fordelt i Europa, Nord- og Sydamerika, Asien, Mellemøsten, 

Afrika og Australien. DSV har derudover et veletableret netværk af partnere/agenter der gør at 

DSV er i stand til at levere ydelser i hele verden og er en af de stærke spillere på det globale 

marked, hvor DSV er i top 5 og ”one of the big five”  (bliver 4. størst når Panalpina købet er kørt 

igennem)5. DSV vurderes til at have en markedsandel på 2% og de 20 største aktører udgøre 

sammen ca. 30% af markedet, hvilket gør det til et stort og meget fragmenteret marked6. 

 

Nedenstående tabel (Figur 1.) som illustrerer DSV udvikling i omsætning, samt primært 

driftsresultat (EBIT).  

 
Figur 2: DSV, Omsætning og resultat af primært drift i DKK mio. fra 2014-2018 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Omsætning i DKK mio. 79,053 74,901 67,747 50,869 48,582 

Primært drift (EBIT) i DKK mio. 5,450 4,878 3,475 3,050 2,624 

 

 

3.2. Forretningsmodel 

DSV har en forretningsmodel der er baseret på at de ikke selv skal eje aktiver, i form af fly, biler, 

skibe osv. En såkaldt ”asset-light” model. Det betyder at DSV benytter underleverandører til at 

udføre de faktiske opgaver/transporter. DSV’s kerneprodukt er værdiskabende serviceydelser de 

kan føre til processen, fx konsolidering af gods, afhentning og levering, ordrestyring, 

tolddeklaration, forsikring, tracking osv. Ved at have overblik over hele kundens distributionskæde 

kan DSV dermed komme med værdiskabende ”input” og disse serviceydelser udgør ca. 75% af DSV 

bruttofortjeneste, hvor ca. 25% kommer for de almindelige transportydelser7. 

                                                        
5 DSV Årsrapport 2018, https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
 
6 DSV Årsrapport 2018, https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
7 DSV A/S, årsrapport 2017. http://investor.dsv.com/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2018/06/25/5-11-
52/DSV_AR17_DK_UDDRAG_FINAL.pdf 
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3.3. Organisation og ”Business Units” 

DSV er listet på NASDAQ Copenhagen (den danske børs) og er i ”C25 index”, indekset over de 25 

hyppigst handlede aktier på den københavnske børs. DSV A/S fungerer som ”hovedselskabet” men 

er delt i de 3 divisioner, ”DSV Air & Sea”, ”DSV Road” og ”DSV Solutions”. I spidsen for DSV A/S, 

sidder Jens Bjørn Andersen som CEO (Adm. Direktør)8. Jens Bjørn Andersen er en populær og 

kompetent direktør (bla. kåret til Danmarks dygtigste direktør i 20169). Han er speditør ”ind til 

benet” og en god DSV-ambassadør. Han begyndte som elev hos Samson Transport (som senere 

blev til DSV). Nedenstående er de 3 DSV-divisioner beskrevet yderligere, ens for dem alle er at 

divisionerne har en decentral struktur, dvs. der er en lokal ledelse i hvert land der varetager den 

daglige drift og administration. Det lokale budget bliver fulgt både af den lokale ledelse, men også 

at ledelsen fra den overordnede DSV-division. 

 

DSV Air & Sea 

DSV Air & Sea er fragt med fly og skib med ruter til og fra alle destinationer i verden. Søfragt bliver 

typisk klassificeret som hele containere (FCL = full container load) og stykgods (LCL = less than 

container load). Luftfragt er typisk stykgods der bliver konsolideret, til hele verden. Her er ansat 

ca. 12.000 i mere end 80 lande, suppleret med partnere og agenter. Air & Sea divisionen 

håndterer samlet 1.400.000 TEU (Twenty foot container equivalent units) med søfragt og ca. 

700.00 ton luftfragt. Air & Sea divisionen omsætter for 36,9 mia. DKK (47% af samlet DSV-

omsætning) og bidrog størst til det samlede driftsresultat med 3,69 mia. DKK (67% af DSV A/S, 

EBIT) i 201810. Med det nye og hidtil største opkøb af Panalpina, vil DSV virkelig forøge deres 

position og markedsandel indenfor sø og luftfragt. Panalpina er en de førende aktører i dette 

segment.  

                                                        
8 http://www.dsv.com/About-DSV/management/executive-board 
 
9 Mortensen, S. W., Biografi, Mortensen, S. W., & Ledelse. (2016, March 14). Her er Danmarks dygtigste direktør.  
https://finans.dk/finans/karriere/ECE8505918/dsvboss-vaelter-lars-rebien-af-tronen/?ctxref=ext 
 
 
10 DSV Årsrapport 2018, https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
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Med opkøbet af PANALPINA vil DSV mere end fordoble deres årlige søfragts volume. PANALPINA 

havde i 2018 lidt over 1,5 mio. TEU11 og DSV vil formegentligt blive verdens 3. største ”Ocean 

Freight Forwarder”, når købet er blevet implementeret. Det samme gør sig gældende på luftfragt. 

Panalpina håndterede ca. 1 mio. luftfragts ton i 2018 og dermed vil DSV blive verdens 

næstestørste luftfragts speditør, kun overgået af DHL12. 

 

DSV Road 

DSV Road yder, klassisk vejtransport. Dette betyder at DSV opererer med ”full loads” (hele lastbil 

læs), ”part loads” (”del partier” typisk 3 paller og op) og stykgods (enkelte paller og kan også være 

gods der ikke er palleteret). Da der ikke er nogle konkrete definitioner på hvornår det er ”part 

load” kontra stykgods, bliver de ofte blandet sammen. I udgangspunktet er der også en forskel i 

hvordan det bliver ”produceret”, part loads er typisk dør-til-dør fra afsender direkte til modtager 

(sammen med et par andre part load partier, fra andre kunder til samme område). Hvor stykgods 

typisk bliver hentet af en distributionsbil og kørt på en terminal, hvor DSV derefter ”samler” en 

lastbil med andet stykgods til modtagers område. Ydelserne bliver primært ”produceret” igennem 

DSV eget netværk, hvor DSV er repræsenteret i mere end 30 lande. DSV har ca. 13.000 fuldtids 

ansatte og mere end 20.000 lastbiler på vejene. Europa er det vigtigste marked for DSV Road og 

90% af omsætningen stammer her fra13. Udover at servicere DSV’s kunder, fungere DSV Road også 

som underleverandør til de andre divisioner, dette i forbindelse med terminal- og 

distributionskørsel for sø og luftfragt (Air & Sea divisionen) og ”Solutions”. Som beskrevet under 

”forretningsmodel” og DSV ”asset-light” bliver den operationelle del af transporterne udført af 

underleverandører / vognmænd. Road divisionen omsætter for 31,24 mia. DKK (ca. 40% af den 

samlede DSV-omsætning) og bidrog med 1,14 mia. kroner til det samlede driftsresultat (21% af 

DSV A/S, EBIT) i 2018.  

                                                        
11 2018 Top 50 Ocean Freight Forwarders. (2019, January 22).  https://hub.controlpay.com/controlpay-scm-logistics-
en/2018-top-50-ocean-freight-forwarders 
 
12 2018 Top 50 Ocean Freight Forwarders. (2019, January 22).  https://hub.controlpay.com/controlpay-scm-logistics-
en/2018-top-50-ocean-freight-forwarders 
 
13 DSV Årsrapport 2018, https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
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DSV Solutions  

DSV Solutions består af logistikløsninger, som afdækker alle aspekter virksomheder kan have i 

forbindelse med transport. Fx fragtstyring, oplagring, tolddeklaration (typisk lagerhotel). Flere 

kunder vælger at have eksternt lager hos DSV, for at opnå en fordel af DSV know-how. DSV 

Solutions omsætter for 13,2 mia. DKK og beskæftiger 20.000 medarbejdere, der driver mere end 

300 lagerbygninger på i alt 4.700.000 m2. Divisionen har været præget af væksten i detail og e-

handel, divisionen opnåede en vækst i EBIT på 44,1% og bidrog med 709 millioner DKK på 

driftsresultatet i 2018. 

 

3.4. Vision 

DSV vision er simpel og ambitiøs, nedenstående citat er deres vision fra deres hjemmeside som 

har været den samme i en årrække. 

 

”Vi ønsker at være en førende global leverandør af transport- og logistikydelser, der opfylder 

kundernes behov. Vores mål er at fastholde en vækst og lønsomhed, der ligger over 

brancheniveau, så vi selv kan bestemme udviklingstempoet og -retning og samtidig være en 

attraktiv forretningspartner.”14  

 

DSV-vision er dermed at udvikle deres markedsposition, da de ønsker at vokse hurtigere end 

markedet (vækste mere end markedet) og dermed erobre markedsandele fra konkurrenterne. 

Dette gøres ved at fastholde deres vækst og lønsomhed. Ved at fastholde lønsomheden, betyder 

det at de skal erobre markedsandele uden at gå på kompromis med lønsomheden, det skal være 

økonomisk fordelagtigt. I DSV’s årsrapport for 2018, er der tilføjet et par noter til deres vision. 

Hvor der er fokus på lønsomheden, ”DSV skal være blandt de bedst profitable i ”Freight 

Forwarder/speditør branchen”. Større vækst end markedet, skal drives af organisk vækst, men 

stadig via M&A15.  

                                                        
14 http://www.dk.dsv.com/om-dsv/Vision 
 
15 DSV årsrapport 2018, side 9.  https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
 



   19 

Mht. visionen er DSV allerede en førende global leverandør af transport- og logistikydelser, der 

opfylder kundernes behov. Kundernes behov ændrer sig dog hele tiden, så DSV skal forsat være på 

forkant og aktivt undersøge markedet. Fx er der en trend i at supply chains bliver til ”demand 

chains”, hvor det er kundernes efterspørgsel, der driver køb og vareflowet. Virksomheder forsøger 

at holde deres lagerbeholdning minimal og dermed også minimere risiko. Dette ligger pres hos 

transportørerne, hvor der kræves en effektiv logistik service, med fx realtime tracking og 

leveringer til aftalt tid.  På samme vis er der et stort e-commerce/e-handel boom, der vækster 

voldsomt. Dette er igen en type kunde, DSV skal forsøge at adaptere til, hvilket de i høj grad har 

gjort med deres Solution division, mht. lager, pick & pack, returforsendelser osv.  

 

3.4.1. Visionens fokusområder. 

DSV har 5 strategiske fokusområder. 

 

Kunder 

Vil sætte kunden først og har ambition om at skabe værdi i kundens distributionskæden. Skal 

kunne understøtte hele distributionskæden, fra købsordre til endelig levering. DSV definerer de 

vigtige indsatsområder som ”regelmæssig dialog med kunderne, oprettelse af kundepleje program 

og kunde succes program”. Dette skal give både positiv og negativ feedback til intern udvikling. 

DSV har en bred kundebase, hvor de små og mellemstore virksomheder (SME) udgør 70% af 

omsætningen og store globale virksomheder (MNE) udgør 30% af omsætningen. DSV har fokus på 

at vækste organisk i begge kunde segmenter. 

 

Vækst 

Mål om at vokse mere end markedet (og dermed erobre markedsandele fra konkurrenterne). Det 

skal opnås via en organisk vækst eller opkøb (har dog ambition om ikke at være afhængig af vækst 

via opkøb). Fra 2010 til 2017 har DSV opnået en årlig vækst i bruttofortjenesten på 9%, dette 

tilskrives i stor grad opkøbet af UTi Worldwide i 2016. Integrationen af UTi er opnået og i løbet af 

2018 har DSV været klar til nye opkøb, hvis en interessant og værdiskabende mulighed skulle 

opstå. ”Opkøb er en integreret del af vores vækststrategi. Vi har stor erfaring og ekspertise på 
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området, og vores organisation og infrastruktur er udformet med tanke på skalerbarhed”16. 

Opkøbet af PANALPINA kan igen bevise at DSV i højgrad jagter vækst via M&A. 

 

Organisation og HR 

DSV er organiseret og opdelt i de 3 divisioner, der understøttes af en række koncernfunktioner. 

Koncernen er kendetegnet ved en flad organisationsstruktur, hvilket er en kvalitet DSV ønsker at 

fastholde. Den overordnede organisatoriske strategi har og vil forsat være at forsøge at 

centralisere en række funktioner i ”shared service centers”, som omfatter administrative 

funktioner, hvor salgsaktiviteter udføres af medarbejdere der er tættere på kunden på de lokale 

markeder. 

 

Processor og IT 

DSV har et strategisk fokus på IT, ved at arbejde i et skalerbart ”univers” som er konsolideret og 

standardiseret. Formålet er at have ét overordnet system for hvert enkelt forretningsområde. 

Derudover er der stor fokus på den store globale trussel om cyberangreb og her skal der forsat 

bruges store ressourcer på at forebygge og blive førende i branchen indenfor cybersikkerhed. 

 

3.5. Mål, kvantitative og kvalitative. 

DSV kvalitative mål for fremtiden, er i takt med deres vision. Målet er, at være en af de største 

globale aktører i branchen og vokse mere end markedet, ved at fastholde deres vækst og 

lønsomhed. Dermed kan DSV være med til at diktere udviklingen og retningen i branchen og 

samtidigt være en attraktiv forretningspartner overfor leverandører, kunder og stakeholders.  

Mht. de kvantitative mål har DSV en række finansielle mål mod 2020. For DSV totalt (alle deres 3 

divisioner), skal de opnå en overskudsgrad på minimum 7,5%, Konverterings ratio (andel af 

primært driftsresultat i bruttofortjenesten) på minimum 30% og ROIC (return of invested capital) 

på minimum 20%. DSV forventer et primært driftsresultat i niveauet 5,9 – 6,3 mia. DKK. DSV følger 

planen mht. konverterings ratio og ROIC, hvor begge mål var opfyldt i 2018.  

                                                        
16 http://investor.dsv.com/system/files-encrypted/nasdaq_kms/assets/2018/06/25/5-11-
52/DSV_AR17_DK_UDDRAG_FINAL.pdf, side 11. 
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Overskudsgraden lå i 2018 på 6,9%, dvs. det er ikke nok for DSV kun at fastholde lønsomheden, 

denne skal også forbedres, hvis de skal ramme deres finansielle mål for 202017. 

 

3.6. Risiko og ”Risk Management” 

DSV har accepteret, at man som speditør (Freight Forwarder) i en global transportbranche er 

udsat for mange forskellige typer af risici, både direkte og indirekte. Det er kritisk for DSV at 

håndtere de her risici på bedst mulige vis og bliver behandlet af direktionen hvor det er en vigtig 

del af deres aktivitet. DSV ”risk management” handler om at forsøge at reducere chancen for 

effekten opstår og hvis den gør, om at minimere den finansielle effekt til et acceptabelt niveau. En 

af DSV’s forudsætninger for effektiv ”risk management” er en flad organisations struktur, som 

sørger for hurtig eskalering og respons på risiciene som kan have effekt på produktivitet, 

indtjeningen og lign. DSV arbejder med 2 typer af ”risk management”, operationel og strategisk 

risiko. Operationel er risiko fra deres normale dag-til-dag operation (typisk mangelfulde interne 

procedure og menneskelige eller systemfejl). Deres strategiske ”risk management” er et niveau 

dybere og analyserer bredere på hele DSV og vurderer hvilke risikoområder der har den største 

indflydelse og hvilke konsekvenser de indebærer. Nedenstående figur 3, illustrerer de 6 største 

risiko som DSV har identificeret18.  

  

                                                        
17 DSV årsrapport 2018, side 9. http://investor.dsv.com/da/news-releases/news-release-details/dsv-736-arsrapport-
2018 
  
18 DSV årsrapport 2018, side 29 http://investor.dsv.com/da/news-releases/news-release-details/dsv-736-arsrapport-
2018 
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Figur 3: "Heat-map" over risiko. X-akse = sandsynlighed for hændelse, Y-akse = Finansiel effekt.  

Kilde: DSV-årsrapport 2018, side 2919. 

 

 
 

IT & Teknologi. 

IT er en kritisk del for mange virksomheder i dag, specielt i transportbranchen er det vigtigt. Det 

gælder både for den daglige operation, hvor det hele er koblet op på IT. Fra scanning af 

afhentning, distribuering af stykgods på diverse terminaler osv. Det er en vigtig del af deres 

produkt, derudover er som mange andre virksomheder alle deres analyse værktøjer, fakturering 

osv. også IT. Det gør DSV sårbarer overfor systemnedbrud, cyber-attacks og dårlig implementering 

af nye systemer. Transportselskaberne er allerede blevet mål for cyber-attacks, med Danske A.P. 

Møller Mærsk i Juni 2017, oprydningen fra Maersk som gik på at minimere indvirkningen af 

angrebet for deres kunder, har kostet minimum 1,6 Mia. DKK20.  

                                                        
19 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-0bf1d67939fc 
 
20 https://www.dr.dk/nyheder/indland/maersk-cyberangreb-har-slaaet-indtjeningen-tilbage 
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Angrebet låste computere og it-systemer, det medførte at A.P. Møllers containerhavne verden 

over stod stille i flere dage. Kurér selskabet TNT, blev ligeledes ramt af et cyber-attack i 2017 som 

endte med at koste ca. 2 mia. DKK. TNT var ligeledes låst og måtte håndtere alt manuelt, hvor de 

var vant til at håndtere alt med IT-systemer. Det havde store omkostninger for TNT, da de ikke 

kunne servicere deres kunder på ordentlig vis og mange valgte at forlade dem i denne periode. 

Mange af systemerne og data der blev angrebet, vil formegentlig aldrig blive inddrevet igen21. 

Udover at beskytte sig imod cyberattacks, er det også vigtigt for DSV at deres systemer er 

skalerbare (bla. grundet deres mange opkøb). De skal være på forkant med innovationen og ny IT-

teknologi, så de bliver ved med at kunne levere en konkurrencedygtig service. Specielt 

digitalisering og optimering af processerne, prisforespørgsel, booking, tracking, 

notificering/rapportering og fakturering er i fokus. Forbedring af disse processer, vil forøge 

produktiviteten (positivt ifht. lønsomhed), men også servicen og konkurrenceevnen. Det udgør 

derfor også en risiko, ikke at være med på ny teknologi. Derfor monitorerer DSV nye digitale og 

teknologiske løsninger for at sikre sig overblik over mulighederne i branchen. 

 

Mennesker 

De ansatte hos DSV er måske den vigtigste ressource for virksomheden og deres succes. 

Her er risikoen for DSV, at de ikke kan tiltrække nye talenter, eller beholde nuværende. Derudover 

har DSV mange erfarne ansatte, som anses som specialister. Hvis disse skifter DSV ud med anden 

arbejdsgiver, kan det have konsekvenser på den lange bane både operationelt, strategisk og 

finansielt. For at minimere risikoen, har DSV skabt en performance kultur hvor der er helt klare 

karriere planer. Disse planer åbner muligheder for talenter, dybere inde i organisationen. DSV 

tilbyder ligeså uddannelse fra elev-niveau til ledelse. 

  

                                                        
21 https://www.bbc.com/news/technology-41336086 
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Compliance 

Grundet DSV globale tilstedeværelse er der både nationale og internationale love og regulativer 

der skal følges. Fx ifht. skat, told og konkurrenceloven (i forbindelse med deres størrelse og mange 

M&A). Tendensen i disse regulativer er, at i forbindelse med at DSV bliver større, øger det også 

kompleksiteten i disse forhold. Det er derfor vigtigt at DSV har compliance regler og ”code of 

conduct”, som de ansatte ligeså følger. Brud på reglerne kan medføre store bøder, fængselstraf og 

kan påvirke DSV omdømme negativt. Det gør sig også gældende når DSV opkøber nye 

virksomheder, at den pågældende virksomhed har holdt sig til ”spillereglerne” og DSV går i dybden 

med dette. Fx en lidt grov sammenligning/perspektivering til de udfordringer Danske Bank i 

forbindelse med finske Sampo Bank og dermed også estiske Sampo og dernæst Danske Banks 

estiske filial. DSV mener dog at med deres implementering af UTI, er de godt rustet i forhold til 

compliance, men med stigende kompleksitet og stigende størrelser af bøder, er det stadig en 

risiko der bliver monitoreret22.  

 

Makroøkonomi 

Transportbranchen er i højgrad drevet af økonomien globalt og lokalt. En økonomisk recession vil 

påvirke DSV aktiviteter i høj grad og dermed også deres finansielle resultater.  Det samme vil 

formegentligt gøre sig gældende med protektionisme hos de store verdensøkonomier, som kan 

have negativ indflydelse på verdensøkonomien. Der er dog en modvægt i mindre handel på tværs 

af landegrænser, vil øge transporten nationalt/indenrigs i stedet. Det er dog stadig negativt, da der 

sjældent er den samme avance på nationale transporter kontra internationale. For at minimere 

risikoen for disse udsving, holder DSV fast i deres ”asset-light” model, hvor de i høj grad har 

variable omkostninger i stedet for faste, hvilket er en fordel i en evt. recession. Asset-light 

modellen gør DSV mere agile og kan tilpasse sig på individuelle markeder ligeså. 

  

                                                        
22 DSV årsrapport 2018, side 30.  https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
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M&A 

DSV historie og vækst har været præget af mange opkøb og er en fundamental del af DSV 

historiske og nuværende strategi. DSV omfattende globale netværk er i store udtræk en 

sammensætning af historiens mange opkøb. Jeg anser disse opkøb for at være de største risici for 

DSV, af dem de selv kan påvirke. Statistisk bidrager opkøb (acquistions) sjældent med værdi. 

KPMG-undersøgelse i 1999 viste at 83% af opkøb, ikke bidrog med værdi og 53% af dem forringer 

værdien23. ”Harvard Business Review”s undersøgelse i 2016, viste at 60% af opkøb forringer 

værdien24. Risikoen ved disse opkøb er primært ”en ikke succesfuld integration” som ikke skaber 

de formodede omkostningssynergier og stordriftsfordele. Et forsøg på at implementere ”et forkert 

opkøb”, koster mange penge, tid og menneskelige ressourcer, som kunne være brugt andetsteds. 

Selvom den generelle historik på tværs af brancher viser at opkøb sjældent bidrager med værdi, 

viser DSV’s opkøb at de historisk set, må være en af undtagelserne. 

 

3.6.1. Risikoaccept. 

Det er vigtigt at komme ind på DSV risikovillighed / risikoaccept. Særligt indenfor M&A har DSV en 

stor risiko accept, de er villige til at ”satse” lidt. Det viser at de har høje ambitioner og tillid til egne 

kompetencer, om at de nok skal lave en succesfuld implementering. Deres risikoaccept ses tydeligt 

i 2000 hvor de opkøbte ”DFDS Dan Transport” som på daværende tidspunkt var 4 gange større 

end DSV. De opkøb DSV har foretaget sig i nyere tid er store virksomheder (fx Amerikanske UTI 

worldwide for 9 mia. DKK i 2016) og senest Panalpina i 2019, som skal implementeres. Opkøb af 

større virksomheder (og dermed større beløb) udgør naturligvis en større risiko.  

 

3.7. Styrker 

For at få et bedre overblik over DSV og grundlag for analyserne i opgaven, giver det mening at 

kigge på DSV’s primære styrker. 

  

                                                        
23 CBS – International ledelse & strategi, lecture 5, Internationale M&A. 
24McKone, A. L. (2016, May 10). So Many M&A Deals Fail Because Companies Overlook This Simple Strategy.  
https://hbr.org/2016/05/so-many-ma-deals-fail-because-companies-overlook-this-simple-strategy 
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Integration af M&A og kompetent ledelse. 

DSV mestre den svære disciplin i at opkøbe virksomheder og integrere dem succesfuldt i DSV. 

De er med deres mange opkøb blevet en af Danmarks største virksomheder, og top-5 på det 

globale marked. DSV har bevist adskillige gange at deres opkøb skaber værdi til virksomheden og 

dens aktionærer. M&A er en del af deres nuværende vækststrategi, men de har også en 

disciplineret tilgang til opkøb, de er tålmodige og sikre sig at der er et match (en god business 

case) der kan skabe værdi. ”Opkøbsmålene” har været mindre rentable selskaber og DSV har 

kunne udnytte synergierne og deres ekspertise til at hæve EBIT-marginen (indtjeningen), for det 

opkøbte selskab. Deres succes med diverse opkøb, skyldtes nødvendigvis ikke en speciel formel. 

DSV har dog historisk haft den samme fremgangsmåde, med at betale ”kontant” og sætte sig i 

førersædet og køre integrationen under DSV-navnet benhårdt for at udnytte synergierne25. DSV-

ledelse har et særligt talent i et få integreret en virksomhed ordentligt, de ved hvad der skal 

standardiseres og hvad der skal skæres fra. Fx i forbindelse med opkøbet af DFDS Dan Transport i 

2000, hvor de gik ud og afskedigede omkring 1000 ansatte, da det var afgørende at 

lønomkostningerne skulle ned. En del af DSV’s succes med M&A, kommer også fra deres 

medarbejdere, der er dygtige til at tjene penge på transport. Det hjælper selvfølgelig når der skal 

integreres en mindre rentabel virksomhed og DSV’s medarbejdere og kultur kan påvirke den 

opkøbte virksomhed. 

 

Tidligere adm. Direktør og nu bestyrelsesformand for DSV, fortæller ”Selskabet (DSV) har et eller 

andet specielt DNA, og vi er gode til det her. Vi er endnu ikke kommet til at gøre det forkert. Vi ved 

godt, at mange opkøb ikke skaber værdi, og de statistikker kender vi også, men på en eller anden 

måde er vi navigeret uden om”26. 

M&A er ikke et ”must” da der allerede er fundament for organisk vækst og mål om at vækste 

hurtigere end markedet. M&A skal ikke forhastes, men skal anses som en mulig accelerator på 

væksten. 

 

                                                        
25 BØRSEN, Tirsdag d. 2. April 2019 ”size matters” artikel med Jens Bjørn Andersen (CEO, DSV). Side 10-11. 
26 Friis, L. (2019, January 25). DSV er verdensmestre i opkøb.  https://www.berlingske.dk/virksomheder/dsv-er-
verdensmestre-i-opkoeb 
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Nedenstående ”figur 3”, viser en graf over DSV investeret kapital og ”ROIC” ”return of invested 

capital”, med andre ord afkast af den investerede kapital.  

 

Figur 4: Værdi igennem opkøb.27 

 

DSV har været i stand til at øge afkastet af deres investerede kapital over tid. Dette kommer af 

udnyttelsen af deres M&A synergier indenfor stordrift, større operationelt netværk, større ”buying 

power”, bedre udnyttelse af kapacitet osv. 

 

Stordrift 

DSV’s styrke og kompetencer indenfor succesfuld M&A, bidrager til stordriftsfordele. Selvom DSV 

ikke er den største på markedet, har de stadig et stort og etableret internationalt netværk, og kan 

dermed udnytte kapaciteten bedre end mange af de mindre aktører. I transportbranchen, er det 

normalt at de store aktører sælger overskydende kapacitet til mindre aktører, der måske ikke er 

ligeså stærke i et pågældende område. 

 

DSV har en bred vifte af kunder og qua. deres størrelse meget gods, at transportere. Typisk 

medfører stordriftsfordele faldende omkostninger pr. produceret enhed, når man øger antallet af 

enheder (input omkostninger falder og indtjeningsmarginalerne stiger). Ved fx større køb af 

                                                        
27 DSV årsrapport 2018, side 13 ”Value through acquistions”. https://ml-
eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-0bf1d67939fc 
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råvarer (mængderabat) eller mere effektiv produktion af større mængder (fx produktion af et 

passagerfly med mange dele). Måden man opnår stordrift i transportbranchen, er i høj grad 

netværkets størrelse og volumen af gods. Ved et stort netværk, kan man ”lukke” kunderne af for 

konkurrenter, ved at servicere mange lokationer (import som eksport forsendelser), samtidigt kan 

man på samme vis vinde kunder fra konkurrenterne.  

Større netværk, gør det også nemmere at tiltrække underleverandører som vognmænd, da der et 

stort udvalg af ”ture” som de kan få/byde ind på. Det er vigtigt at kunne tiltrække 

underleverandører for DSV’s asset-light model.  

 

Volumen af gods også kritisk i forbindelse med at opnå stordriftsfordele. Med en høj volumen af 

gods, både import og eksport, medfører det mange lastbiler, skibe og fly der bevæger sig på tværs 

af landegrænserne. Det betyder at de ofte har materiel i position, fx lastbiler osv. i nærheden af 

nye potentielle kunder. Det handler om at skabe den bedste kombination, og opnå den bedste 

indtjening. Fx når DSV prøver at vinde en ny stor kunde i fx Düsseldorf, Tyskland. Er der en stor 

chance for, de allerede har adskillige lastbiler i position (dette tilfælde lastbiler, men kunne også 

være resterende plads på skibe). Dvs. biler der allerede kører til Düsseldorf, med dansk eksport 

gods og dermed kan trække gods med retur til DK. Ved at have mange biler konstant i position, 

opnår man en større sandsynlighed for en god kombination og dermed en konkurrencemæssig 

fordel overfor konkurrenterne. DSV vil i dette tilfælde allerede have dækket størstedelen af 

omkostninger i en ”linehaul” fra DK -> Düsseldorff, på eksportgodset, og med import gods den 

anden vej, kan de byde ind med priser, der ligger under konkurrenternes. Da konkurrenten i dette 

eksempel ikke tjener penge på DK -> Düsseldorf, DE fragten.  

 

For at tjene penge som speditør handler det om kombinationerne, større netværk og stigende 

gods volumen giver speditørerne flere muligheder for at kombinere. Større volumen på søfragt og 

luftfragtsdelen, giver DSV en bedre ”buying power” når de køber containere hos rederierne og kan 

dermed sælge dem billigere. Derudover kan speditøren stadig kombinere på forskelligvis af sø og 

luftfragts stykgods og dermed opnå en konkurrencefordel og en bedre indtjening end de mindre 

konkurrenter. Høj volumen af gods hjælper også med at tiltrække underleverandører. Specielt i 

vanskelige økonomiske tider, da de er sikret gods at transporterer, på de destinationer de ønsker.  
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Asset-Light 

DSV’s asset-light model med få aktiver, er i mange tilfælde en fordel. Det gør dem agile og 

mulighed for at skalere op og ned for at matche efterspørgslen i markedet. De fleste af DSV’s 

terminaler, varehuse og operationelt udstyr er lejet på relativt korte leasingkontrakter. Det gør 

DSV i stand til at kunne sænke farten (nedskalerer) på individuelle markeder, såfremt der skulle 

være nedgang i det pågældende marked. Dette gør at DSV er i bedre stand til at opretholde deres 

lønsomhed og overskudsgrad, da en stor del af omkostningerne er variable omkostninger. Ved at 

gøre disse omkostninger variable, har DSV i høj grad taget risikoen for overkapacitet ud af 

ligningen og risikere dermed ikke at have materiel der står stille eller kører, sejler, flyver uden 

gods. Hvor der med egen kapitalbinding og eget ejerskab ville være tydelige konsekvenser på 

indtjeningen og driften.  

 

Asset-light modellen giver DSV finansiel styrke, da de ikke har bundet store mængder kapital i 

aktiver i form af materiel (de skal hellere ikke afskrive og investere i nye biler osv.). Det ruster dem 

til fremtidige M&A, hvor de kan sætte sig i førersædet og konsolidere. Dette påvirker også deres 

kapital allokering og medvirker i deres ”free cash flow allocation strategy”.  Her prioriterer de 

følgende.  

 

1. Afdrage på gæld  

2. M&A  

3. Aktietilbagekøb og udbytte.28 

  

                                                        
28 DSV årsrapport 2018, side. 13 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
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3.8. Svagheder. 

Afhængige af leverandører. 

En af DSV’s største styrker, deres forretningsmodel asset-light, som de er tro mod, har også en 

række ulemper. Ved at ”outsource” den basale transport og dermed ikke have ejerskab over 

materiel og aktiver, er DSV afhængige af en stor gruppe af underleverandører. DSV opererer med 

over 200.000 leverandører globalt29, hvilket er et meget højt antal. Da denne proces er outsourcet, 

kan der ved leverandør svigt opstå mangel/huller i værdikæden. Det har historisk været en fordel 

for DSV at have outsourcet den basale transport til fx vognmænd, da de har kunne nedskalerer 

hvis markedet ikke performer som ventet. Udfordringen på vejtransport er nu, at der er en 

knaphed på chauffører og biler (manglende kapacitet). I dette tilfælde ville kapaciteten være 

bedre sikret, ved at have egne aktiver. Derudover kan det ved deres asset-light model, være svært 

at realisere en 100% udnyttelse af de mulige stordriftsfordele, sammenlignet med fx DHL som i 

højgrad ejer egne aktiver. I det store billede, har deres asset-light model dog været en af deres 

klare styrker og bidraget til den udvikling DSV har haft.  

 

Afhængig af Europa + Større indtjening i Americas og APAC. 

DSV er meget afhængige af de Europæiske markeder, da største delen af deres omsætning 

stammer herfra. Ca. 70% af DSV samlede omsætning kommer fra EMEA (Europa, Mellemøsten og 

Afrika). Derudover er indtjeningen større udenfor Europa, hvor EBIT-marginen (overskudsgraden) i 

”Americas” er 9%, i APAC (Asia-Pacific) er på 13%. Til sammenligning er den på ca. 5% i EMEA30. 

  

                                                        
29 http://www.dsv.com/About-DSV/media/latest-news/2019/03/sustainability-is-a-collective-responsibility 
 
30 DSV årsrapport 2018, side 53. https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
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4. Forretningsgrundlag og synergi, DSV PANALPINA A/S 

DSV’s største opkøb til dato, PANALPINA for 30,5 mia. DKK (4,6 mia. USD), booster DSV’s 

arbejdsstyrke fra ca. 47.000 til over 60.000 ansatte og en omsætning fra 79 mia. DKK i 2018 til en 

sammenlagt omsætning på 118 mia. dkk (DSV + Panalpina omsætning). Det er en voldsom 

størrelse at skulle opsluge og integrere.  

I det store Freight Forwarder marked som er meget fragmenteret (top-20 Freight Forwarder, 

udgør ca. 30% af markedsandelene), er stordrift en af de absolutte vigtigste konkurrencefordele, 

da de bidrager med driftsmæssige og kommercielle fordele. Dette har også har været motivet bag 

opkøbet (stordrift og markedsandele), det er et såkaldt horisontalt køb da PANALPINA befinder sig 

i samme led i distributionskæden.  

 

4.1. PANALPINA31 

PANALPINA er en gammel schweizisk ”Freight Forwarder” fra 1935 og fik navnet PANALPINA i 

1960. Hovedkvarteret er placeret i Basel, Schweiz og PANALPINA kom på ”SIX Swiss stock 

exchange” i 2005. De er en af de førende Freight Forwarders indenfor logistik ydelser med fokus 

på luft og søfragt (hvor de er i top 5 i begge segmenter)32. Deres vision er at være den mest 

kundefokuseret udbyder af global fragt og logistik, ” Be the most customer focused global provider 

of freight forwarding and logistics solutions – a trusted, valued and respected partner”. Det vil de 

opnå ved at udnytte deres globale tilstedeværelse og kompetencer inden for sø og luftfragt og 

have et dybdegående samarbejde med kunderne. De skal i et samarbejde med kunderne skabe 

smarte og effektive løsninger, der bidrager med værdi til deres supply chain33.  

  

                                                        
31 https://panalpina.com/www/global/en/home/AboutPanalpina/History.html 
 
32 PANALPINA annual report 2018. Side 
4.https://www.panalpina.com/content/www/global/en/home/investors/annual_report/_jcr_content/contentParSys/
download/downloadList/panalpina_integrated.spooler.download/Panalpina%20Management%20Report%202018.pdf 
 
33 https://www.panalpina.com/www/global/en/home/AboutPanalpina/vision.html 
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4.2. PANALPINA styrker der vil forbedre DSV’s forretningsgrundlag. 

Størrelse og kapacitet. 

Den vigtigste styrke DSV opnår i forbindelse med konsolideringen af PANALPINA er stordriften i 

form af væsentligt større netværk, volumen og kapacitet. Specielt DSV Air & Sea division som har 

en væsentlig større indtjening end DSV Road divisionen, står til at blive styrket og blive en af 

absolutte største indenfor dette forretningsområde globalt. DSV går fra ca. 1,4 mio. TEU (søfragt) 

og 689.000 Tonnes luftfragt34 i 2018, til ca. 3 mio. TEU (søfragt) og 1,5 mil. Tonnes luftfragt 

(PANALPINA volumen sammenlagt med DSV). Udover en styrket position i Air & Sea divisionen, 

bidrager PANALPINA også med 500.000 m2 i ekstra lagerkapacitet35, hvor der generelt har været 

knaphed med kapaciteten i DSV-regi. Omvendt styrker DSV vejgodsnetværk PANALPINA’s 

eksisterende tilstedeværelse / ydelser, da DSV er mere veletableret på dette segment. Opkøbet 

medfører også en større tilstedeværelse for DSV i APAC og Americas, hvor Europa vægter klart 

tungest i dag. Det betyder en mere balanceret fordeling, hvilket er positivt da DSV ligeså har en 

væsentligt bedre EBIT-margin i APAC og Americas, kontra Europa. Den mere balancerede 

tilstedeværelse fungerer også som en form for risikospredning, da transportmarkedet i højgrad er i 

udsat for eksterne forhold der udgør en risiko.   

 

12 kerneindustrier36 

PANALPINA har fokus på 12 kerne industrier og differentiere sig i markedet, ved at have 

dybdegående kendskab og erfaring fra disse brancher. PANALPINA udvikler it-systemer specielt til 

de 12 industrier (Aerospace, Automotive, Chemicals, Consumer & Retail, Energy, Fashion, 

Government Aid & Relief, Healthcare, Manufacturing, Perishables, Hi-tech og Telecom). Det 

dybdegående kendskab og de “skræddersyede” løsninger er en af de få muligheder for at 

differentiere sig i transportmarkedet og øger kundernes loyalitet.  

  

                                                        
34 DSV årsrapport 2018, side 19. https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
 
35 https://www.euroinvestor.dk/nyheder/2019/04/01/dsv-741-panalpina-og-dsv-enige-om-
sammenlaegning/14000029 
 
36 https://panalpina.com/www/global/en/home/industry_verticals.html 
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Flere transportselskaber ”sælger” sig selv med branchespecifik viden, men få gør det så 

dybdegående som PANALPINA der tilpasser operationen til den specifikke industri, fx i forbindelse 

med ”Perishables” (kan være grøntsager, blomster osv). FDA-registreret kontoret og lager, 

specielle containere, temperatur datalog, re-labeling / re-packaging, dedikeret indfortoldnings 

ansatte med speciale i ”perishables”.  DSV opnår adgang til denne unikke branchespecifikke viden 

på tværs af 12 store industrier og nye unikke relationer og kundeforhold. 

 

Innovation. 

PANALPINA har et større fokus på innovation og ”disruptive trends” i transportmarkedet. Det er 

deres afdeling ”Digital Hub” der blev sat i værk for at opfinde og teste nye systemer. ”Digital Hub” 

referer direkte til CEO’en. Det er primært teknologier som ”Internet of things (IoT)”, ”Cloud 

Computing”, ”Predictive analytics”, kunstig intelligens (AI robotter) mfl. Systemer der er kommet 

herfra i 2018 er bla. nye værktøjer for at give en hurtig og konkurrencedygtig pris, på luftfragt og 

real-time track and trace (som normalt kun er noget for kurér / express fragt)37. 

 

4.3. PANALPINA svagheder / ulemper som kan påvirke DSV forretningsgrundlag. 

PANALPINA sløv vækst 

PANALPINA har en EBIT-margin, der ligger under markedet og deres direkte konkurrenter.  

PANALPINA overskudsgrads / EBIT-margin var i 2018 = 1,96%, 2017 = 1,86% og i 2016 = 1,57%38. 

Sammenlignet med en af deres direkte konkurrenter Kuehne & Nagel (Top 5 størrelse Freight 

Forwarder), har deres margin i samme periode ligget over 4% i alle månederne39. Det bliver en 

stor opgave for DSV at løfte indtjeningen, som i store træk har været skuffende.  

 

                                                        
37 PANALPINA annual report 2018, side 20. 
https://www.panalpina.com/content/www/global/en/home/investors/annual_report/_jcr_content/contentParSys/do
wnload/downloadList/panalpina_integrated.spooler.download/Panalpina%20Management%20Report%202018.pdf 
 
38 PANALPINA annual report, five year overview side 
12.https://www.panalpina.com/content/www/global/en/home/investors/annual_report/_jcr_content/contentParSys
/download/downloadList/panalpina_integrated.spooler.download/Panalpina%20Management%20Report%202018.pd
f 
39Side 18, Income statement K&N.  https://www.kn-
portal.com/fileadmin/user_upload/documents/about_us/Investor_Relations/documents/2019/FY_2018_Analyst_Con
ference_Presentation.pdf 
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PANALPINA kultur og ledelse. 

PANALPINA har været anklaget for dårlig ledelse og i November 2018, fortalte Peter Ulber, 

formand og tidligere CEO for PANALPINA at han ikke stillede op for genvalg. Det kan være svært at 

bekræfte den dårlige ledelse, men deres lave vækst og indtjening samt et uddrag af udtalelser 

støtter op om anklagen. Der er flere interviews og udtalelser der støtter op om dette. Fx Lars 

Forberg fra kapitalfonden ”Cevian Capital (ejede 12,3% af PANALPINA)” var ude og fortælle i et 

interview med ”Bilanz, the Swiss business publication”, hvor han fortæller ”we had a lot of 

patience for a long time. It’s now used up” og “This is the typical case of a poorly managed 

company, of which we have seen many in the last 30 years” mod PANALPINA’s ledelse I 201840. 

Udover udtalelsen fra “Cevian Capital” har David Samra fra ”Artisan Partners (12% af PANALPINA)” 

ligeledes tvivlet på ledelsen og bestyrelsen41.  

 

PANALPINA blev i 2010 ramt af en stor korruptionsskandale, som ligeså har lagt yderligere pres på 

PANALPINA’s kultur, medarbejder og specielt ledelsen. PANALPINA indrømte at have betalt 27 

mio. USD i bestikkelse til ”officials” i hhv. Angola, Azerbaijan, Brasilien, Kazakhstan, Nigeria, 

Rusland og Turkmenistan i en periode fra 2002 til 2007. Bestikkelsen gik primært til 

indfortoldnings agenter der skulle fremme importprocessen, for en række af PANALPINA’s store 

olie og gas kunder42. PANALPINA endte med en enorm bøde på 70,6 mio. USD43. 

Korruptionsskandalen har sandsynligvis også været med til at skærpe tilliden mod ledelsen og en 

problematisk medarbejder kultur. Den store udfordring bliver at få ryddet op i kulturen og 

ledelsen, således at der opnås tillid og lign. scenarier ikke opstår i fremtiden. 

 

  

                                                        
40 https://www.ti-insight.com/briefs/strategic-disagreements-on-the-board-of-panalpina/ 
 
41 https://www.ti-insight.com/briefs/strategic-disagreements-on-the-board-of-panalpina/ 
 
42 https://www.swissinfo.ch/eng/business/panalpina-fined-millions-in-bribery-case/28713696 
 
43 Panalpina to Pay $82 Million in Penalties For Bribery. (2010, November 04).  https://www.joc.com/air-
cargo/panalpina-pay-82-million-penalties-bribery_20101104.html 
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Udfordret på søfragt.  

PANALPINA har været udfordret på søfragten de seneste år, selvom de haft vækst i volumen i takt 

med markedet på ca. 3%. Dette skyldtes ineffektivitet i forbindelse med produktiviteten og lave 

driftsmarginer. Cevian Capital stor aktionær i PANALPINA (ejede 12,3%) var ude i 2018 og fortalte 

om håbet om en overtagelse af PANALPINA. Han var bekymret for deres udfordringer på søfragt 

og tilbagegang i deres vigtige industrier ”oil & gas”, samt en vækst der var ringere end deres 

konkurrenter fx Kuehne & Nagel44. Iflg. PANALPINA skulle der være lavet et ”turnaround” i 

søfragts forretningen (ved årsskiftet 2019), ved at implementere nyt it-system og eliminerer 

tabsgivende kontrakter. Spørgsmålet er om det er tilstrækkeligt og det kræver fokus fra DSV at få 

forbedret produktiviteten og effektiviteten.  Udover dette er luft og søfragt i højere grad udsat for 

risiko i forbindelse med makroøkonomiske forhold, kontra vejtransport (+ jernbanetransport). Der 

er store udsving i prisniveauet forskelligt fra måned til måned, disse udsving er blevet svære at 

identificere og stiller store krav til indkøbet fra DSV PANALPINA hos rederierne. 

 

Synergier og mål. 

Købet af PANALPINA og dermed sammenlægningen til DSV PANALPINA A/S, forventes først lukket 

i Q3 201945. En sådan sammenlægning skal naturligvis skabe synergi og der skal realiseres en 

række mål. DSV udkommer først med de nye finansielle mål når sagen er lukket og integrationen 

kan begynde. Nedenstående har jeg opstillet en række styrker og svagheder overfor hinanden hos 

hhv. DSV og PANALPINA, dette for at illustrere at flere af dem kan ”udligne” hinanden ved en 

vellykket integration og andre er fælles. 

 

 

 

                                                        
44 Danish freight firm DSV floats $4 billion bid for Panalpina. (2019, January 16).  
https://www.euronews.com/2019/01/16/danish-freight-firm-dsv-floats-4-billion-bid-for-panalpina 
 
45 Kragballe, S., Biografi, Kragballe, S., & Continental. (2019, April 30). DSV dropper forventninger indtil Panalpina-
opkøb er gennemført.  https://finans.dk/erhverv/ECE11345740/dsv-dropper-forventninger-indtil-panalpinaopkoeb-er-
gennemfoert/?ctxref=ext 
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DSV A/S PANALPINA 

Styrker: 

• Kompetent ledelse og dygtig til at 

integrere M&A. 

• Høj EBIT-margin (får meget ud af 

toplinjen / omsætningen). 

• Asset-Light 

Svagheder: 

• Afhængig af leverandører 

• Ledelse og kultur 

• Presset på EBIT-marginen (lavere 

end konkurrenterne og lille vækst). 

 

Svagheder: 

• Afhængig af leverandører 

• Afhængig af Europa (Større 

indtjeningsmuligheder i APAC og 

Americas) 

• Vanskeligt at differentiere sig. 

 

Styrker: 

• 12 kerneindustrier, unik brancheindsigt 

• Innovative og skræddersyede 

løsninger. 

• Stort netværk og kapacitet (Sø og 

luftfragt) og global tilstedeværelse. 

• Asset-light 

 

Ambitionen for sammenlægningen skal være at hæve PANALPINA’s indtjening op på DSV niveau, 

dvs. fra ca. 2% til ca. 7%. DSV’s har en kompetent ledelse med en succesfuld historik i, at integrere 

opkøb i DSV kulturen. Omvendt har PANALPINA’s ledelse leveret relativt skuffende resultater de 

seneste år og mangler måske en mere aggressiv tilgang i et marked med intens konkurrence.  

Godt match på dette punkt, da DSV er stærke i denne disciplin. Nogle af DSV’s svagheder er at de 

har været meget afhængige af det Europæiske marked og specielt vejtransport, som både 

geografisk og produktmæssigt er disse der har haft den laveste indtjening. PANALPINA 

sammenlægningen kommer til at styrke denne position betragteligt hos DSV, samtidigt kommer 

der en større balance geografisk. DSV driver Air & Sea forretningen effektivt og har en relativ høj 

EBIT-margin (10% for DSV Air & Sea divisionen46). DSV er dygtige til at strømline og få mest mulig 

profit ud af omsætningen, derfor vil de naturligvis gerne have en ”indsprøjtning” på toplinjen og 

det vil PANALPINA konsolideringen i den grad bidrage med.  

                                                        
46 DSV årsrapport 2019, Air & Sea side 19. https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-
4093-92ca-0bf1d67939fc 
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En af PANALPINA’s væsentligste styrker (udover størrelsen og netværket), er deres unikke 

brancheindsigt og skræddersyede løsninger og value-added services, der kan skabe en form for 

præference hos kunderne. Transportmarkedet har været præget af en vanskelighed ved at 

differentiere sig fra konkurrenterne (commoditization), som også er gældende for DSV. Disse 12 

kerneindustrier og aktiviteterne bag er vigtigt for DSV at få integreret i sammenlægningen, så de 

kan differentiere sig så meget som muligt for konkurrenterne. Både DSV og PANALPINA benytter 

sig af ”asset-light” modellen47, som har en lang række fordele, ulempen/svagheden er dog en form 

for sårbarhed og afhængighed af deres underleverandører.  

 

5. Analyse af DSV’s efterspørgselsforhold (transportmarkedet). 

Før analysen af efterspørgselsforholdene og udbudsforholdene på DSV’s marked, kræver det en 

klar definition af dette. DSV er en international ”Freight Forwarder” (speditør) som opererer på 

det globale transportmarked, både Americas (Nord- og Syd Amerika), EMEA (Europe, Middle East, 

Asia) og APAC (Asia Pacific). Transportmarkedet består af vejtransport, luft og søfragt som de 3 

primære søjler, men indeholder også ”Rail” (jernbane / tog) og 3PL (fx DSV Solutions). Indenfor 

disse discipliner er det primært stykgods og ”full loads” jeg kigger nærmere på, som også er DSV’s 

primære godstype. Det er derfor også dette jeg har fokus på i opgaven når man taler om 

transportmarkedet for speditører. Dvs. tørlast/bulk transport fx en åben trailer med korn eller grus 

og andet specialtransport som vindmøller osv. ikke er inkluderet. Kunderne/Målgruppen i 

Transportmarkedet, er private og offentlige virksomheder i alle størrelser fra en lille lokal 

virksomhed, til store multinationale selskaber (MNE). 

 

 

 

 

 

                                                        
47 Panalpina annual report 2017, side 26, asset-light. http://annualreport.panalpina.com/build-
report/pdfs/Panalpina_2017_Integrated_Management_Report_COMPLETE.pdf 
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5.1. PESTEL – Analyse48 

For en organisation/virksomhed, er der en række forhold i omverden der påvirker markedet og 

dermed virksomheden. Det er alt andet lige den eksterne omverden, som har den største 

indvirkning på en given virksomhed. Disse forhold er vigtige at analysere, da det kan klarlægge 

eventuelle trusler/risici og muligheder. PEST-analysen er et strategisk værktøj/model til at vurdere 

hvilke makroforhold der i særlig grad har påvirket/påvirker/kunne tænkes at påvirke 

transportmarkedet i fremtiden. Dette gøres ved at vurdere de politiske, økonomiske, 

sociokulturelle og teknologiske forhold i relation til transportmarkedet.  

 

5.1.1. Politiske og Lovmæssige forhold. 

De politiske forhold spiller en rolle for transportmarkedet, der kan påvirke den langsigtede 

indtjening på lokale som globale markeder. Transportmarkedet er i en cyklisk branche, hvor 

konjunkturen i høj grad præger efterspørgslen på transport. Derfor er det naturligvis vigtigt, at der 

bliver drevet en ansvarlig økonomisk politik i diverse markeder og der er en hvis form for stabilitet.   

 

Regeringernes handlingskraft ved ustabilitet og kriser er vigtigt. Finanskrisen i 2008 påvirkede den 

globale økonomi i høj grad og der var trussel for total kollaps i flere nationer. For at forsøge at 

redde/hjælpe samfundet og økonomien, iværksatte mange nationer hjælpepakker (herunder USA 

og Europa). Hjælpepakkerne skulle bla. redde produktionen, ved at opretholde forbruget i 

markedet. Der blev brugt værktøjer som nedsættelse af centralbankernes renter, for at tiltrække 

forbrugerne til lån og dermed forbrug. Derudover flere mia. i statsstøtte til de private banker, 

nedsættelse af skatter osv. Hjælpepakkerne var umiddelbart med til at forhindre en total 

nedsmeltning af de globale markeder efter krisen i 2008. Hjælpepakkerne medførte dog store 

konsekvenser i de offentlige budgetter, hos diverse lande i de efterfølgende år.49  

 

                                                        
48 Strategic Management side. 104. 
49 Ibog, International Økonomi A1 – Den Globale Økonomi – Den globale finanskrise 2007-2010 – Hjælpepakker. 
https://ioa1.systime.dk/index.php?id=188 
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Den globale økonomi og samhandel har stor indflydelse på transportbranchen, nedenstående figur 

5. viser en graf over den samlede vejgodstransport registreret i EU og EFTA for lastkøretøjer. Her 

kan man se et stort dyk i tonkm. Efter krisen i 2008. 

 

Figur 5: Samlet vejgodstransport i tkm. (ton-Kilometer50). i EU og EFTA, fra 2004 til 2012. 

Kilde: Danmarks Statistik – dst.dk51 

 

 
 

Vi ved at international handel har en stor indflydelse på den globale efterspørgsel af transport af 

gods og dermed det globale transportmarked. Derfor er politiske konflikter og tiltag der påvirker 

den international handel et forhold som skal overvåges, specielt når de store 

markeder/økonomier er i offensiven. 

Stigende protektionisme er en risiko for den internationale samhandel og transportmarkedet, da 

det hæmmer den efterspurgte transportvolumen ind og ud af landene.  

Handelskrigen imellem USA og Kina er meget oppe og vende og er måske den største handelskrig i 

nyere tid. USA og Kina er de to største økonomier i verden og landenes samhandel er verdens 

                                                        
50 Ton-Kilometer: Enhed til at måle fragt, vægt af gods multipleret med transport distancen i km.  
51 https://www.dst.dk/-/media/Kontorer/08-Konjunkturstatistik/Statistisk-analyse-af-vejgodstransporten-2014-
endelig-version-revideret-11-03-2015.pdf?la=da 
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største52. Den amerikanske præsident Donald Trump, mener at USA i højere grad har været taber i 

den internationale økonomi, for at modvirke dette går han ind for en større protektionisme. 

Protektionisme beskytter nogle af USA’s erhverv ved at bremse eller regulere importen af varer fra 

udlandet, som (ud)konkurrere USA’s egen produktion. Donald Trump prøver i høj grad at udpege 

varer der bliver importeret fra Kina. Dette har han gjort ved at indføre toldsatser på specifikke 

importvarer fra Kina, men også import af solpaneler, vaskemaskiner, stål og aluminium. 

Toldsatserne for stål og aluminium (25 og 10 procent) påvirker også EU, da der bliver eksporteret 

den vej. Toldsatserne vurderes til at have en værdi af 250 mia. USD53. Dette accepterer Kina 

naturligvis ikke og modsvarer med at indføre told på Amerikanske varer (fx biler, kul, fedt, 

vaseline, asfalt og plastprodukter). EU har ligeledes indført nye toldsatser på flere amerikanske 

varer54.  

Da Kina importerer langt færre varer fra USA, end omvendt kan det være svært for Kina at matche 

USA’s toldsatser og ”power” i handelskrigen og USA må klart have overhånden/styrken i 

konflikten. Derfor er det specielt Donald Trump og den amerikanske handelspolitik, 

transportselskaberne skal overvåge. Den stigende protektionisme fra USA, kan anses som et 

paradigmeskifte fra tidligere amerikansk handelspolitik, hvor den politiske dagsorden har været 

præget af større frihandel (modsat af protektionisme). Man kan fornemme at Donald Trump og 

USA er bange for at blive ”overhalet” af den store Kinesiske økonomi som har været i stor 

udvikling. Der er tale om en handelskrig der er blevet og formegentligt bliver optrappet fortsat, 

dette skaber usikkerhed om den fremtidige samhandel i verden og har naturligvis en indflydelse 

på det globale transportmarked55.  

 

                                                        
52 http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-08-08-kina-svarer-igen-paa-usas-ekstratold 
 
53 http://atlant.dk/media/1567/analyse-af-handelskrigen-mellem-usa-og-kina.pdf 
 
54Kina svarer igen på USA's ekstratold. (2018, August 08).  http://nyheder.tv2.dk/udland/2018-08-08-kina-svarer-igen-
paa-usas-ekstratold 
 
55 Bryan, B. (2019, May 10). Trump just ramped up tariffs on $200 billion worth of Chinese goods. Here are all the 
products that will get hit.  https://nordic.businessinsider.com/trump-china-trade-war-list-of-goods-tariffs-2018-
9?r=US&IR=T 
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Udover landes told, skat og afgifter på pågældende varer, kan transportbranchen også blive 

påvirket af skatter i forbindelse med deres aktivitet. Et godt eksempel er den tyske ”Maut” som er 

en vejskat/gebyr lastbiler skal betale for at kører på de Tyske motorveje og udvalgte hovedveje56. 

En rigtig stor andel af alt vejtransport krydser Tyskland i forbindelse med godsets transit, pga. den 

geografiske placering som landet har. Derfor er det typisk den tyske ”Maut” der bliver overvåget, 

når det drejer sig som om vejskatter. Der er dog en række andre lande der ligeså har vejskat for 

lastbiler. Det kan godt være vanskeligt for de transportkøbende kunder at gennemskue disse 

vejskatter, når transportselskaberne viderefakturere dette til kunden. Dette skyldtes at skatten er 

anderledes alt efter hvilken EURO-norm, dieselmotorerne har og strækningen der er kørt i landet. 

Den Tyske ”Maut” steg d. 01.01.2019 op mod 60% (38,52% for EURO Norm 6, den mest 

udbredte)57, afhængigt af hvilken EURO norm lastbilerne går indunder (grad af forurening).  

 

Udover frygten for at blive overhalet af den Kinesiske økonomi, kan formålet også være at få Kina 

til at ændre sin handelspraksis. Mange mener at Kinas ageren og opførsel på det internationale 

marked er ulovlig eller manipulerende. Den Kinesiske valuta (Yuan) værdi menes at blive svækket 

med vilje og dermed øge konkurrencekraften internationalt. En valutapolitik med fokus på 

devaluering og de Kinesiske varer bliver dermed billigere i udlandet og importvarer til Kina dyrere. 

Valutapolitikken på vigtige transportmarkeder med meget eksport eller import, har ligeså en stor 

indflydelse på efterspørgslen af transport. Hvis et land devaluerer deres valuta, vil eksporten stige 

og ved revaluering vil importen stige (da importvarer bliver billigere, men eksport dyrere). Hvis 

transportselskaberne kan forudsige eventuelle skifte i dette, inden deres konkurrenter vil de 

kunne nå at opruste kapacitet og bringe materiel i position og få en konkurrencemæssig fordel. 

 

BREXIT er også et varmt taleemne for den internationale samhandel og transportmarkedet. 

Næsten 2 år er gået siden en snæver sejr banede for vejen for Storbritanniens udgang af EU. 

Alligevel er ingenting klart endnu, tværtimod ved vi stort set ingen ting om udgangen endnu. 

                                                        
56 http://dtl.eu/raadgivning/forstaa-reglerne/maut-i-tyskland/ 
 
57 https://www.lauri.dk/nyheder/regulering-af-tysk-vejskat/ 
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 Storbritannien og EU har endnu ikke nået til enighed om en exit aftale, det skaber stor usikkerhed 

om konsekvenserne for en ”no-deal” BREXIT. Uanset resultatet af BREXIT er det vigtigt for 

transportselskaberne at forberede sig så godt som muligt. En udgang for Storbritannien af EU, må 

antages at have en kæmpe indflydelse for handelsmiljøet i Storbritannien og samhandlen med de 

andre nationer, uanset om de får lavet en aftale eller ej. Udgangen af EU vil generere 

problematikker i virksomhedernes ”supply chain”, både virksomhederne i UK, men i høj grad også 

eksporten dertil. Det vil betyde vanskeligere grænseovergange med checks i havnene og 

indfortoldningsprocedurer. Der er også en usikkerhed mht. med grænsen med Irland og Nord 

Irland, Nord Irland er en del af UK og vil med udgang af EU have en landegrænse der skal 

kontrolleres og en stigende kompleksitet i transporten fra Nord Irland til Irland. 

 

Storbritanniens farvel til EU vil hæmme udviklingen af transporten til/fra UK og specielt de mindre 

transportselskaber må være udfordret, grundet den stigende administration og kompleksitet, fx 

ekstra kapacitet i forbindelse med indfortoldning og know-how for de nye formaliteter. Omvendt 

kan det også vise sig at være en mulighed for de dygtige (og større) transportører, ved at kunne 

tilbyde en form for differentiering i ”value-added-services”.  

 

Andre politiske konflikter hvor der bliver indført sanktioner, eksempelvis Rusland og Ukraine 

krisen, påvirker ligeså samhandelen og transporten. I dette tilfælde blev Rusland pålagt flere 

sanktioner af USA, EU og andre nationer for at medføre en ”økonomisk konsekvens” for Rusland. 

Baggrunden for dette skyldtes det Russiske militære tilstedeværelse på den Ukraineske halvø, 

Krim. Rusland svarede igen med sanktioner mod USA og EU ved at indsætte et forbud mod import 

af madvarer fra EU, USA, Norge, Canada og Australien. Konsekvenserne af disse sanktioner 

vurderes dog ikke til at være ligeså kritiske som når to førende økonomier, som USA og Kina 

bruger værktøjer til at få den økonomiske overhånd58. 

 

                                                        
58 (2017, February 22). Russian import ban on agricultural products.  https://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-
ban_en 
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Et andet forhold som ikke blot påvirker efterspørgslen, men også kan ændre en stor del af 

dynamikken i transportmarkedet. Diverse politiske ”statement” og tiltag om at skifte gods fra 

vejtransport til jernbane / railway. Dette er et forsøg på at gøre det transporteret gods mere grønt 

og få det fjernet fra vejnettet. På klimatopmødet COP24 blev målet for jernbanetransport at opnå 

en markedsandel på 30% inden 2030, hvor jernbanetransport i dag udgør 18%59. Før at dette kan 

lade sig gøre kræver det store investeringer i at udvide og forbedre det allerede pressede 

jernbanenetværk (specielt i Europa), så det kan tage imod denne stigning. ”The New Silk Road” 

med Kina som primær driftkraft forbinder Kina med Europa (men også Mellemøsten og øst- og 

sydøst asien). Kæmpe projekt, som skal fungere som alternativ til det dyre men hurtige luftfragt og 

det langsomme (til dels utilregnelige) søfragt. ”The New Silk Road” byder også på mange mulige 

problemstillinger, fx Europa kapacitet på jernbanenettet, men også processer i forbindelse med 

told (mange lande med forskellige procedurer godset skal igennem). 

 

Transportmarkedet er også sårbart overfor korruption. Korruption har nemmest ved at være 

tilstede i lande og regioner hvor det demokratiske fundament er svagt. Flere lande har svært ved 

at kontrollere korruption og det bidrager til vanskelige forhold, der underminere de institutioner 

der er i landet. Den mindst korrupte region er ”Western Europe & European Union” og den mest 

korrupte ”Sub-Saharan Africa”. Iflg. ”Transparency International” skal man holde øje med 

”Americas” og ”Asia Pacific” som begge har en korruptions score på 44, sammenlignet med 

Europas gennemsnit på 66 (jo højere desto bedre, under 50 er skidt, til sammenligning er Danmark 

på 88). USA er gået tilbage sammenlignet med tidligere år60. I ”Asia Pacific” er landene generelt 

udfordret (hvis man ser bort fra New Zealand, Singapore og Australien) med at bekæmpe 

korruption og bliver nødt til at intensivere indsatsen for at forhindre en stigende korruption61. 

                                                        
59 European transport authorities seek shift of cargo from road to rail. (2019, March 26).  
https://www.freightwaves.com/news/railroads/freight-masterplan 
 
60 E.V., T. I. (n.d.). Americas: Weakening democracy and rise in populism hinder anti-corruption efforts.  
https://www.transparency.org/news/feature/cpi-2018-regional-analysis-americas 
 
61 Little to no progress on anti-corruption.  
https://www.transparency.org/news/feature/asia_pacific_makes_little_to_no_progress_on_anti_corruption 
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”Americas” og ”Asia Pacific”, er de mest lønsomme regioner for DSV, med en EBIT-margin på hhv. 

9% og 13%. 

 

Transport af gods bliver reguleret i høj grad, for at undgå ulovlige vare/produkter og eventuelt 

farligt gods. Godset bliver typisk overvåget af told agenter (som kan være ansat af 

transportselskabet selv) med formål om, at opretholde de pågældende love der måtte være fra 

land til land. Regelmæssigt bliver der lavet ”stikprøvekontroller” hvor myndighederne også er til 

stede, men i højgrad bliver disse kontroller udført af agenter eller ”officials”. I modsætning til flere 

andre industrier finder korruptionen typisk ikke sted fra øverste ledelse og beslutningstagerne, 

men på det operationelle niveau. De personer der står for at få godset igennem tolden, kan være 

drevet af organiseret kriminalitet. Det er heller ikke uhørt at bestikkelse kan ”speede” en eventuel 

toldproces op eller en ”forlomme” i søfragts køen ved fx panamakanalen62.  

 

Hvis et transportselskab bliver sat i forbindelse med korruption, kan det have store konsekvenser. 

Det er derfor vigtigt at transportselskaberne har fokus på deres ”code of conduct” og compliance, 

specielt når transportmarkedet allerede er sårbart overfor dette. DSV har oprettet et ”whistle-

blower progamme” for at prøve at forhindre korruption i DSV aktiviteter og transportbranchen63. 

 

De politiske og lovmæssige forhold har en stor indflydelse på det globale transportmarked, hvor 

det er de enkelte regeringer der kan påvirke den globale økonomi og samhandel via forskellige 

politikker, men også lovmæssige indgreb. Skatter, afgifter på import hæmmer samhandlen og 

efterspørgslen af international transport. Nye køre/hviletids bestemmelser i forbindelse med 

vejtransport og chaufførerne, spiller også en rolle og kan vanskeliggøre eller forbedre 

transportørernes muligheder. Et andet eksempel er lovgivningen omkring brug af modul-vogntog, 

modul-vogntog, er i princippet en lastbil med en ekstra trailer/anhænger. Et modul-vogntog øger 

mængden af gods en lastbil og chauffør kan have med og dermed også enhedsomkostningerne. 

                                                        
62 Beattie, A. (2019, March 12). Why These Industries Are Prone to Corruption.  
https://www.investopedia.com/articles/investing/072115/why-these-industries-are-prone-corruption.asp 
 
63 http://www.dsv.com/responsibility/CSR 
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Modul-vogntog bliver brugt meget i Sverige og Norge, men i Danmark må det kun benyttes 

imellem transportlokationer (typisk ”linehauls” fra terminal til terminal). En mere lempelig 

holdning til modul-vogntog i resten af Europa, vil ændre dynamikken og hjælpe med at udnytte 

kapaciteten af chauffører, da de kan have ca. 50% mere gods med.  

 

Da branchen er præget af en stor del af ”mergers & acquistions” og i højgrad DSV, er lovene 

omkring selskabsretlige forhold ligeså vigtigt at være ”up-to-date” med og konkurrencelovene på 

de pågældende markeder. Store opkøb skal godkendes og kan koste store mængder ressourcer, 

hvis et aftalt opkøb skulle blive forhindret. Et godt eksempel er transportselskabets UPS (United 

Parcel Service) forsøg på opkøb af TNT i Marts, 201264. Det blev forhindret af den Europæiske 

kommission i 2013, grundet frygt for opkøbet ville reducere udvalget for kunder og drive priserne 

op. UPS og TNT var 2 af de ledende kurértransportselskaber på det Europæiske marked, foruden 

DHL Express. UPS konkurrent FedEx opkøbte TNT i 2016, for at udvide deres europæiske netværk 

(Hvor FedEx, var en af de mindre spillere)65.  

 

5.1.2. Økonomiske forhold 

De økonomiske makroforhold i forbindelse med det globale transportmarked og DSV, er yderst 

vigtigt. DSV og de resterende transportselskabers omsætning er afhængige af økonomien og 

indtjening i de enkelte lande og regioner. Vi har set og oplevet nogle af konsekvenserne i 

forbindelserne med finanskrisen i 2008 og den effekt den havde på transportbranchen. 

Produktionen påvirker naturligvis mængden af gods der skal transporteres og dermed 

efterspørgslen. Der er flere forhold der påvirker produktionen fx forbrug og investeringer.  

For at måle produktionen og analysere denne og fremtidsudsigterne, kigger vi nærmere på BNP-

udviklingen i diverse regioner.  

  

                                                        
64 European Commission torpedoes UPS acquisition of TNT Express. (n.d.).  https://cargofacts.com/european-
commission-torpedoes-ups-acquisition-of-tnt-express/ 
 
65 UPS seeks $2.14 billion from EU over blocked TNT merger. (2018, February 26).  
https://eu.usatoday.com/story/money/business/2018/02/26/ups-seeks-2-14-billion-eu-over-blocked-tnt-
merger/372796002/ 
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BNP 

BNP sætter farten for transportmarkedets vækst, i de seneste år er den globale handel udviklet sig 

i forhold til væksten i den globale BNP66. BNP-væksten varierer fra region til region og der er flere 

globale trends der påvirker den globale handel, se nedenstående sammenligning med den globale 

vækst i BNP og Global Handel. 

 

Figur 6: Vækst i Global BNP og Global handel67. 

 
DSV’s omsætning er delt op i de geografiske regioner EMEA (Europe, Mellemøsten og Afrika), 

Americas (Nord & Syd Amerika) og APAC (Asia – Pacific).  

 

                                                        
66 Global Trade: The show must go on.  https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-research/insights/global-
trade--the-show-must-go-on0.html 
 
67 DSV Årsrapport 2018, side 10. https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
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Figur 7: Største DSV markeder i Omsætning DKKm. og Omsætning pr. Region i DKKm.68 

 
Som man kan se ovenstående i Figur 7, er DSV’s største enkeltmarkeder USA, Danmark, Tyskland, 

Sverige og Italien, som tilsammen udgør lidt under halvdelen af DSV samlede nettoomsætning. Vi 

vælger at kigge nærmere på Europa og Centralasien, USA (da USA udgør ca. 80% af ”Americas 

omsætningen”) og Østasien og Stillehavsområdet (APAC). Nedenstående figur 9, viser BNP 

væksten i % fra 2006 tom. 2017 for de udvalgte. Grunden til valget er ”BNP vækst i %” og ikke 

”BNP pr indbygger i USD”, skyldtes vi gerne vil se udviklingen i iht. Produktionen (da det er vigtigst 

ifht. transportmarkedet). BNP pr. indbygger, er dog mere sigende og vigtigere hvis der skal 

vurderes hvor vidt verden og menneskerne bliver rigere (da den også tager højde for vi bliver flere 

mennesker). Et eksempel er at der i 2016 var 24 lande med positiv BNP-vækst, men negativ hvis 

der måltes pr. indbygger69.    

                                                        
68 DSV årsrapport side 53, https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
 
69 Kopf, D., & Kopf, D. (2018, February 22). Stop obsessing about GDP growth-GDP per capita is far more important.  
https://qz.com/1194634/the-world-bank-wont-stop-reporting-gdp-instead-of-gdp-per-capita-and-it-is-driving-me-
crazy/ 
 



   48 

Figur 8: Figur 8: BNP-vækst i %, for Europa og Centralasien, Nordamerika, Østasien inkl. Stillehavsområdet og verden. 

Kilde: Worldbank70. 

 
 

Fælles for alle er den faldende vækst i 2009, grundet finanskrisen og det overophedet 

boligmarked, hvor markederne kollapsede. Derefter en stigning, bla. grundet de før nævnte 

hjælpepakker.  

 

Europa og Centralasien’s nedgang fra 2011 til 2013, skyldtes bla. EU redningspakker til økonomier 

hvor den offentlige gæld steg kraftigt og der var frygt for statsbankerot. Fx Grækenlands gæld på 

113% af deres BNP (EU’s loft er på 60%). Hjælpepakkerne var på mere end 3.700 Mia. DKK. Hvor 

ca. 25% gik til Grækenland, men Irland, Portugal og Spanien var ligeså i vanskeligheder. Efter de 

hårde år har der været en forholdsvis stabil BNP-vækst i Europa og Centralasien. BNP’en har 

naturligvis påvirket transportmarkedet og den fragtede volumen, se bilag 1 for eksempel på 

europæisk vejtransport i ton-km. I 2018 faldt BNP væksten til 1,9% fra 2,4%. Den europæiske 

kommission forventer en mere moderat BNP-vækst med 1,3% i 2019, 1,6% i 2020 i Europa71.  

                                                        
70 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=US-Z4-EU 
 
71 Commission publishes Winter 2019 Economic Forecast. (2019, February 08).  
https://ec.europa.eu/commission/news/commission-publishes-winter-2019-economic-forecast-2019-feb-07_en 
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Den Nord Amerikanske økonomi, er primært drevet af USA, som ligger med den stort set samme 

BNP vækst i hele perioden som Nord Amerika (80% af DSV-omsætning i for hele Amerika stammer 

fra USA). De har haft relativt stabile år efter finanskrisen, i 2018 landede USA på en BNP-vækst på 

2,9% (0,1% under Donald Trumps 3% target)72. Q1 i 2019 bød på en BNP vækst på 3,2% hvilket var 

større end den ”forecastede” vækst på 2%. Forecastet for 2019 er på 2,7% i vækst og 2020 2,1% 

iflg. OECD73. Der er en væsentlig forskel i vækst prognosen i Nord Amerika (og USA), sammenlignet 

med prognosen for det europæiske marked. Det er positivt for DSV, da de har en høj EBIT-margin 

(9%) på ”Americas”, kontra de 5% i Europa. 

 

Økonomien i Øst-Asien og Stillehavsområdet (APAC), ligger med væsentligt højere BNP vækst. 

Dette skyldtes at flere af landene hører til de såkaldte ”emerging markets” hvor der har været 

fundament for eksplosiv vækst. Kina, verdens næstestørste økonomi påvirker selvfølgelig denne 

region voldsomt. På trods af finanskrisen kom BNP væksten ikke under 0% for Kina eller ”APAC”-

regionen. Specielt Kina er interessant at kigge på i denne sammenhæng, da det er et afgørende 

marked i ”APAC” og kan fungere som en form for benchmark fra de resterende lande, specielt de 

”emerging markets” der er i regionen. Den voldsomme vækst har primært været en ekstensiv 

vækst. Ved Ekstensiv Vækst menes der vækst i de simple input- arbejde/labour (+L), kapital (+K), 

råmaterialer (+R). Konvertering af mange farmere/bønder og lign i landbrug til billig arbejdskraft i 

fabrikker der laver varer til hele verden (øger også teknologien / kvalitet af kapitalen (+T)). Har 

medført en eksplosivvækst (en BNP-vækst i Kina på mere end 8% fra 2000 til 2012 og højest på 

over 14% i 2007 taler for sig selv.) De senere år har budt på en mere moderat vækst i ”APAC” og 

Kina, som stadig er høj sammenlignet med resten af verden. Dette skyldtes primært et skifte fra 

ekstensiv vækst til intensiv vækst, hvor væksten kommer fra en bedre udnyttelse af de 

tilgængelige ressourcer. Fx via nye produkter, teknologi og dygtigere arbejdsstyrke.  

                                                        
 
72 Mutikani, L. (2019, February 28). U.S. economic growth in 2018 misses Trump's 3 percent target.  
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy/u-s-economic-growth-in-2018-misses-trumps-3-percent-target-
idUSKCN1QH0HO 
 
73 https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm 
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Udover vækstens indflydelse på transportmarkedet og dermed efterspørgslen på transport, har 

skiftet i vækst type (ekstensiv til intensiv vækst) påvirker det også handelsbalancen i landene. 

Flere af udviklingslandene og ”emerging markets” er gradvist begyndt at skifte imod forbrugs-

baseret økonomi/vækst, i stedet for de tidligere typisk investering. Dette gør at flere af de 

klassiske eksportlande fx Kina, Indien, Taiwan mfl. er begyndt at importere mere, hvilket 

balancerer det for transportørerne. Prognosen for APAC og Kina, er vanskelig at vurdere med 

sikkerhed, grundet den nuværende handelskrig imellem USA og Kina. Yderligere optrapning kan 

have konsekvenser for væksten og dermed også for transportmarkedet. Derimod vurderes BNP 

væksten stadig til at være robust og ”forecastes” til 6% i 2019 og samme niveau i 2020. Væksten i 

”APAC” skal udnyttes af DSV, det er deres mindste geografiske forretningsområde (af EMEA, 

Americas og APAC), men mest lønsomme med en EBIT-margin på ca. 13%. Det betyder også, at det 

er og bliver et attraktivt marked for diverse selskaber på transportmarkedet.  

 

Væksten i det globale transportmarked, har de seneste år fulgt BNP væksten i %, dette er også 

DSV’s forventning til den fremtidige prognose for transportmarkedet74. DSV forventer at 

transportmarkedet vil stige med 3%, dette stammer fra deres årsrapport for 2018, der blev 

udgivet som selskabsmeddelse d. 7. februar 2019. Prognosen for den globale BNP vækst i 2019 er 

dog blevet nedjusteret fra IMF (International Money Fond) i April 2019, den forventede global BNP 

vækst er 3,3% for 2019 og 3,6% i 2020. En global BNP-vækst på 3,3% vil være den svageste vækst 

siden 200975. Nedjusteringen skyldtes hovedsagligt usikkerheden med USA vs. Kina handelskrigen 

og et BREXIT uden overgangsaftale ”no-deal scenario”. 

 

Udover at kigge på den generelle makroøkonomi i diverse regioner, giver det også mening at kigge 

på væksten i de brancher som DSV har som ”fokus” industrier. I deres årsrapport bliver ”pharma” 

industrien fremhævet som en vigtig branche/industri. Til dels fordi det kan have en øget 

kompleksitet (som transportørerne godt kan lide, da det er en mulighed for at differentiere sig en 

smule fra konkurrenterne.  

                                                        
74 DSV årsrapport 2018, side 10.  
75 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-09/imf-cuts-global-growth-outlook-to-lowest-since-financial-
crisis 
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Pharma industrien bliver vurderet til at være i vækst og vokse med gennemsnit 5,8% fra 2018 tom. 

2021, dette er en forbedring fra de seneste år på 5,2%. En del af væksten skyldtes at brugerne 

bliver ældre og ældre og dermed bliver efterspørgslen på langsigtede behandlinger for diverse 

sygdomme stigende. Derudover er flere udviklingslande og ”emerging markets” bedre adgang til 

diverse pharma-produkter76. DSV fokuserer på denne vækst i pharmaindustrien og har allerede 

specialiserede pharma-varehuse og protokoller til at fragte det på rette vis. Der er mange 

forbehold der spiller ind med pharmaprodukter, som fx temperaturregulering, strenge krav til 

renligheden, tøris (farligt gods), strenge krav til transittiden mfl. Derudover skal transportørerne 

også være forberedt på en større diversitet i geografien for eksporten af pharmagodset. I 2017 

tilhørte 56% af pharmamarkedet Nord Amerika og Vest Europa, men den fremtidige vækst er 

primært drevet af større efterspørgsel fra ”APAC”-regionen, hvor forventingen er en vækst på 

8,4% om året indtil år 202177. Dette skyldtes primært høj vækst i landene og større urbanisering 

(nemmere adgang til doktorer og apoteker). Dette bliver en industri der er interessant for mange 

af transportørerne på markedet, derfor er det vigtigt for transportselskaberne at være på forkant 

og have den fornødne kapacitet. 

 

Da transportmarkedet er meget følsomt over for den globale og regionale økonomi, er 

oliepriserne også en væsentlig faktor. Først og fremmest fordi den globale økonomi bliver påvirket 

massivt af fald/stigninger i olieprisen, men også fordi det meste materiel (biler, fly, skibe) 

transportørerne benytter sig af, kører på benzin, diesel eller olie. Kraftige fald i oliepriserne 

betyder voldsomme ændringer i makroøkonomien. Et fald i oliepriserne vil typisk lede til vækst i 

den globale BNP, grundet stigning i forbruget og virksomhedernes investeringer. Vækst i den 

globale BNP lyder umiddelbart positivt, men fordelingen er ikke ligeligt fordelt i hele verden.  

                                                        
76 Business Research Company. The Growing Pharmaceuticals Market: Expert Forecasts and Analysis.  
https://blog.marketresearch.com/the-growing-pharmaceuticals-market-expert-forecasts-and-analysis 
 
77Business Research Company. The Growing Pharmaceuticals Market: Expert Forecasts and Analysis.  
https://blog.marketresearch.com/the-growing-pharmaceuticals-market-expert-forecasts-and-analysis 
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Et fald i oliepriserne er ”bad news” for de olieeksporterende lande, primært mellemøsten (og 

Rusland). Flere af landene har stortset hele deres økonomi bundet op på olieeksport og derfor vil 

BNP’en falde i disse lande.  

Det betyder at transportmarkedet ikke kun bliver påvirket af en stigning eller fald af den 

efterspørgsel på transport, men også hvor det geografisk finder sted. Et fald i oliepriserne, vil dog i 

langt de fleste tilfælde være positivt for transportørerne, da det vil betyde vækst i de 

olieimporterende lande fx Europa og USA (DSV’s største markeder). Derudover vil det også være 

billigere at ”drifte” deres aktiviteter, da diverse transportformer bruger forskellige former for olie. 

Selvom DSV i udgangspunktet ikke ejer egne lastbiler osv. (asset-light modellen), rammer dem det 

indirekte da de skal betale en højere pris hos vognmændene, flyselskaber eller skibsrederierne. 

Det er kutymen i transportbranchen at transportselskabet i størstedelen af tilfældene sender 

denne olieomkostning videre til deres kunder i form af et olietillæg. Dette gør de selvfølgelig for at 

mindske risikoen, da indtjeningen generelt er presset i transportmarkedet. Transportselskaberne 

regulerer typisk ”olietillægget” hver måned iht. priserne på diesel, benzin og olie. I nyere tid er 

flere af transportselskaberne begyndt at være kreative eller måske vil de bare være 110% sikre på, 

ikke at tage en risiko med prisudsving i olien (diesel, benzin) og dermed gøre det til et 

avanceskabende tillæg. Olietillæggene kan også være forskelligt fra selskab til selskab, og 

forskelligt fra produkt til produkt (afhængigt af om det er en Pakke, Palle på vej, eller søfragt osv.). 

Fx er olietillægget for DHL i april måned 2019 på vejtransport til UK på 35,4%78 og hos Blue Water 

Shipping 36,4%79.  

 

Forventninger til de fremtidige oliepriser, er påvirket af en form for usikkerhed. Der er risiko for 

højere oliepriser, pga. Donald Trumps og USA’s sanktioner imod de olie eksporterende lande Iran 

og Venezuela. Donalds Trumps, stramninger af sanktioner har medført en kraftig stigning siden 

december på råolien (se figur 9, længere nede). Torsdag d. 2. maj 2019 ophæver USA 

undtagelserne fra sanktioner mod Iran, det betyder at de store aftager af Iransk olie fx Kina og 

Indien, vil blive ramt af Amerikanske sanktioner, hvis de køber iransk olie.  

                                                        
78 https://www.logistics.dhl/dk-da/home/vores-afdelinger/fragt/kundeservice/tillaegsgebyrer.html 
 
79 https://www.bws.net/da/surcharges-fees/road 
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Det betyder også at lande med tilknytning til den amerikanske handel og handelsmarkeder, vil 

stoppe olieimporten fra Iran. USA’s sanktioner vil på kort sigt fjerne 700.000-800.000 tønder olie 

om dagen fra olieproduktionen. Udover ovenstående tiltag mod Iran, har Donald Trump ligeså 

indført embargo mod Venezuela, som også er en stor olieproducent, det betyder at Venezuela 

ikke kan sælge olie i USA (fra. D. 28 april 2019), men forsat i resten af verden. USA’s pres på Iran, 

kan i værste tilfælde (hvis andre lande ligeså stopper med at købe olie af Iran) fjerne 1,3 mio. 

tønder råolie fra den daglige iranske olieeksport. Dette kan Saudi-Arabien næsten lukke ved at 

skrue op for produktionen og dermed øge udbuddet med 1,24 mio. tønder om dagen, derudover 

har Rusland, Kuwait og Emiraterne mulighed for at skrue op til yderligere 590.000 tønder om 

dagen. Udfordringen med dette er, at der ikke er plads/kapacitet til endnu et ”chok” i 

olieforsyningen hos andre olieproducerende lande fx Nigeria og kan potentielt medføre til 

merkant dyrere olie. Den Iranske reaktion på ovenstående nedgang i olie og USA’s stramme 

sanktioner, er ligeså usikker og kritisk. Iran har truet med at forhindre søtransporten gennem 

”Hormuzsstrædet” (strædet fra Oman bugten, til den persiske golf), dette vil være kritisk for 

transportmarkedet og den globale økonomi. Hormuszstrædet er den eneste søvej til Qatar, 

Kuwait, De Forenede Emirater og Irak (svarende til 18,5 mill. Tønder olie om dagen). Det kan ende 

i militæremanøvre (USA har allerede den femte flåde placeret i området), som ligeså vil være 

negativt for den globale økonomi80. 

 

                                                        
80 BØRSEN ”Voksende risici for markant dyrere olie” d. 1. Maj 2019, side 21. Artikel, m. Oxford Economics og Goldman 
Sachs forventninger. 
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Figur 9: Råolie pris pr. tønde. Kilde: Tradingeconomics.com81. 

 
 

Som man kan se af ovenstående graf (figur 9) over råoliepriserne pr. tønde, har det været præget 

af volatilitet. Der er forbundet en stor usikkerhed i den fremtidige udvikling, nye politiske 

omstændigheder kan påvirke priserne på relativ kort tid. Det gør det enormt svært at ”forecaste” 

på nuværende tidspunkt, grundet de specielle omstændigheder. Det er dog sikkert at de 

fremtidige oliepriser kommer til at have indflydelse på den globale BNP, forbruget og 

transportmarkedet.  

 

Valutaudsving spiller en rolle i transportmarkedet ligeså og specielt for DSV er den amerikanske 

dollar vigtig og kan være ret afgørende. Det er forholdet imellem den amerikanske dollar (USD) og 

DKK / EUR (dansk fastkurs politik ifht. euroen, så spiller ikke den store rolle om det er USD/DKK 

eller EUR/DKK). Grunden til USD’ens styrke/svaghed i relation til DKK er vigtig for DSV, er at en 

pæn andel af deres indtægter er i USD. Når USD stiger i forhold til DKK, giver det en større gevinst 

for DSV, omvendt hvis USD bliver svækket giver det en mindre gevinst. Det fremgår af DSV’s 

årsrapport for 2018, på side 14. ”Revenue – primarily in Air & Sea – was negatively impacted by a 

DKK 1,786 million currency translation effect in 2018. This was mainly due to USD”.  

                                                        
81 https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil 
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Grunden til det primært er Air & Sea divisionen, skyldtes naturligvis at størstedelen af deres 

vejtransport er i Europa. Den negative indflydelse påvirkede ligeså driftsresultatet (EBIT) med 404 

millioner DKK82. En anden grund til at den amerikanske dollar (USD) er vigtig i transportmarkedet, 

skyldtes at olie bliver handlet i USD. ”Shanghai Containerized Freight Index”, som regulerer en stor 

del af alt sø fragt, er ligeså i USD. Den amerikanske dollar bliver anset som verdens stærkeste 

valuta, 65% af alle USD bliver brugt udenfor USA. Mange lande foretrækker at handle i USD, for at 

sikre værdien. Det har bla. noget at gøre med at 40% af hele verdens gæld er i USD, det betyder at 

mange banker har brug for USD for at gøre forretning83.  Nedenstående figur 10, viser forholdet 

imellem USD / DKK, i øjeblikket er 1 USD = 6,66 DKK. DSV økonomiske målsætninger er ud fra 

forventningen om et USD / DKK konvertering på 6,56 DKK (6 Februar 2019)84. 

 
Figur 10: USD/DKK valutaforhold, kilde:valutakurser.dk85 

 

                                                        
82 DSV Årsrapport 2018, side 14 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
 
83 https://www.thebalance.com/world-currency-3305931 
 
84 DSV Årsrapport 2018, side 12 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
 
85 https://www.valutakurser.dk/currency/showgraph.aspx?valutaid=638311 
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Det er svært at spå om fremtiden i forbindelse med forholdet imellem den amerikanske dollar og 

den danske krone eller euroen. De fleste prognoser peger lidt i samme retning om en anelse 

stærkere USD i løbet af 2019 og 2020.  

 

5.1.3. Sociale og kulturelle forhold 

De sociale og kulturelle forhold kan også have en indflydelse på transportmarkedet og DSV. 

Specielt er forbrugerne og virksomheder generelt blevet mere miljøbevidste i dag. 

Transportbranchen har en stor indflydelse på det globale co2 udslip. Co2 udledning i forbindelse 

med fragt udgør ca. 40% af den samlede co2 udledning fra transportsektoren (i dette tilfælde inkl. 

Private biler, Passager fly, offentlige tog, bus, færger osv.). Der er derfor et stort ansvar for 

transportbranchen i at mindske drivhusgasserne. Det gør at, de store transportselskaber, herunder 

DSV bliver nødt til at agere rollemodeller og har derfor ansvar for den 3 dobbelte bundline (profit, 

planet & people). Transportørerne har derfor stort fokus på CSR (Corporate Social Responsibility) 

og flere bruger det strategisk som en del af forretningen. Dette kan påvirke forbrugerne og de 

transportkøbende kunder når de skal vælge leverandør fremadrettet.  

 

Den forbedrede levestandard i flere af de såkaldte ”emerging markets” betyder en større 

middelklasse (dermed mindre fattigdom, større og hurtigere urbanisering samt en større 

købekraft). Det medfører også et større forbrug i disse lande og betyder en øget efterspørgsel 

efter transport. Forbruger adfærd og kulturen i de diverse regioner påvirker ligeså efterspørgslen, 

nogle kulturer er mere tilbøjelige til at spare end at forbruge. Kulturforskelle er ligeså værd at 

nævne fx Danmarks tabte eksport i forbindelse med mohammedkrise, hvor eksporten til de 

muslimske lande faldt med 11,2%86. Et andet eksempel er at transportselskaber som FedEx og 

UPS, begge amerikanske selskaber som arbejder med ekspres forsendelser (tidskritiske 

leverancer), har vanskeligere ved at levere hurtigt i fx Iran / Irak grundet det tager dem længere 

tid at indfortolde varerne sammenlignet med fx tyske DHL87.  

 

                                                        
 
86 Muhammed-krisen ramte Danmark hårdt på eksporten.  https://www.dr.dk/nyheder/penge/muhammed-krisen-
ramte-danmark-haardt-paa-eksporten 
 
87 Erfaring fra 5 år i kurérbranchen. 
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Forbrugerne forventer at modtage deres varer hurtigere og hurtigere, sandsynligvis pga. 

udviklingen i kulturerne. Hvilket presser produktionsvirksomhedernes ”leadtime” som kan ende 

med at presse på til nye løsninger og hurtigere leverancer i transportmarkedet. Verden er blevet 

mere globaliseret og der er ikke samme ”frygt” for at handle ved fx udenlandske webshops i dag, 

som der var for 10 år siden. Det har påvirket e-commerce branchen enormt, som er en af de store 

vækstområder for transportselskaberne og transportmarkedet. Det har også betydet at der er en 

tendens for virksomheder (specielt i retail/detail) at bringe lageret ned, og mindske risikoen i 

aktiver på lageret. Det bidrager til en øget kompleksitet i transportmarkedet.  

 

5.1.4. Teknologi & Miljø 

Den øgede miljøbevidsthed i verden, øger også presset på teknologien. Mere miljøvenlige 

transportformer kan ændre dynamikken i markedet. Fx Tesla elektriske lastbil er i den tidlige 

udviklingsfase. I nærmere fremtid er det udviklingen af primært dieselmotorerne der kører 

længere og længere på literen og bliver ”renere og renere”. Det har ligeså fokus hos 

flyproducenterne og når der bygges nye store skibe. Derudover er teknologi en vigtig del af den 

mulige differentiering i transportmarkedet. Selve transporten bliver hos mange kunder set som en 

”commodity”, ny it-teknologi kan give en konkurrencemæssig fordel. Førerløse lastbiler kan ligeså 

”disrupte” vejgodstransporten, som har været præget af manglende kapacitet i nyere tid. I dag er 

meget af det gods der bliver sendt, mindre dele, mere avanceret og billigere 3D printning, kan 

også påvirke efterspørgslen af fx transporterede reservedele88. 

 

5.1.5. Delkonklusion PESTEL 

Transportmarkedet er relativt fragilt med mange risiko. Markedet kan blive påvirket af utroligt 

mange eksterne forhold. De vigtigste eksterne faktorer der påvirker efterspørgslen vurderes til at 

være de økonomiske forhold og de politiske (da dette påvirker økonomien). De væsentligste 

begivenheder der har risiko for efterspørgslen, er handelskrigen imellem USA og Kina (10% af DSV 

transportvolume), hvor markedet håber på gode vedblivende aftaler. BREXIT (5% af DSV samlede 

aktiviteter), hvor der er flere mulige scenarier. Globale ”supply chains” er komplekse og 

                                                        
88 DSV Årsrapport 2018, side 11 https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
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produktion typisk meget specialiseret, derfor formegentligt ikke den store indflydelse på 

efterspørgslen. Usikkerhed angående oliepriserne, bla. grundet USA sanktioner mod Iran, er også 

væsentligt primært pga. effekten på den globale økonomi og handel. Skiftet mod en mere 

forbrugsbaseret økonomi i tidligere udviklingsøkonomier fx Kina, vurderes også til at være vigtigt 

for transportørerne at være opmærksomme på (mere balanceret Import/Export). Fremtider byder 

formegentlig på en større regionalisering hvor nogle produkter bliver produceret tættere på 

slutbrugeren, dette vil medføre et skifte af fokus fra international til regional transport.  

 

Transportmarkedet vurderes til at vækste med 3% i 2019 og 2020 i takt med den globale BNP89. 

6. Analyse af udbudsforhold (konkurrencen) 

For at kunne navigere og vurdere hvordan strategien og tilgangen til at sikre fremtidig vækst for 

DSV PANALPINA i markedet, kræver det en bedre forståelse for udbudsforholdene og 

konkurrencesituationen. Det er vigtigt at gøre klart, at det er markedet for speditører (Freight 

Forwarders) og dermed ikke rederierne, da konkurrenceformen er væsentligt anderledes. 

 

6.1 Porters 5 Forces90 

Porters 5 Forces benyttes til at analysere og forstå udbudsforholdene og konkurrencesituationen i 

branchen og for DSV PANALPINA A/S. Grunden til valget af Porters 5 Forces analysen, skyldtes at 

ofte kigger man for ”snævert” på konkurrencen, med henblik på kun at kigge på den direkte 

konkurrence. Den direkte konkurrence er vigtig at have fokus på, men DSV PANALPINA kæmper 

også om ”profit” fra andre ”trusler”. De 5 forhold/kræfter der analyseres, er truslen fra nye 

udbydere/indtrængere, truslen fra substituerende produkter, leverandørernes forhandlingsstyrke, 

kundernes forhandlingsstyrke og rivaliseringen blandt de eksisterende ”Freight Forwarders”. 

Branchen er defineret som transportbranchen for speditører / Freight Forwarders, rederierne, 

vognmænd mfl. er ikke i centrum (de har dog en rolle som leverandør).  

 

                                                        
89 World Economic Situation & Prospects for 2019 | Economic Analysis & Policy Division. 
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2019/ 
 
90 Strategic Management, side 104. 



   59 

6.1.1. Truslen fra nye udbydere/indtrængere 

Ved truslen fra nye udbydere/indtrængere omhandler den risiko der er ved nye indtrængere på 

markedet. Hvis denne trussel er stor, vil etablerede ”Freight Forwarders” være villige/nødt til at 

reducere indtjeningen, for at modsvare denne trussel for nye indtrængere. Historisk har man et 

stigende antal nye udbydere på et marked, hvor der er overnormal profit. Branchen er ikke 

kendetegnet ved overnormal profit, udfordringen er indtjeningen. Alligevel er der enormt mange 

aktører/udbydere i branchen som er meget fragmenteret. En af kendetegnene ved monopolitisk 

konkurrence, er det er relativt nemt at komme ind og forlade markedet igen. Det giver derfor 

mening at kigge nærmere på indtrægningsbarrierne (entry), samt barriererne ved exit.  

 

I branchen for ”Freight Forwarders” er indgangen til markedet, relativ nem. Det kræver ikke de 

store kapitalbindinger og investeringer, da de fleste opererer med kontrakter med 

underleverandører. Det kræver derfor typisk ikke aktiver i form af lastbiler, skibe, fly osv. Grunden 

til kunderne går til en speditør er for at få adgang til deres specialist viden og netværk/kontakter. 

Det er vanskeligt for en kunde at skulle fx afhente 5.000 pakker i Kina og sende dem til 20 

forskellige lokationer i USA, det er i lign. eksempler hvor en speditør kommer til sin magt. Mange 

”Freight Forwarders” er små operatører (hvilken det fragmenteret marked også beviser) og kan i 

princippet bestå af et kontor med en håndfuld ansatte. Det vanskelige for de nye udbydere er at 

have den rette viden og netværk af underleverandører, der kan løfte diverse opgaver. Når flere 

små og nye operatører forsøger at ramme en niché, kan det fx være fokus på ”perishables”, 

”fødevarer” eller enkelte geografiske områder. Det gør de stadig har en mulighed overfor nogle af 

de store etablerede selskaber. Exit barrierne er også relativt små, da nye udbydere kan følge en 

”asset-light” model og dermed ikke har bundet for meget kapital i markedet. De lave barrierer har 

formegentligt været med til at skærpe den intense konkurrence, hvor der typisk bliver konkurreret 

på pris. Det selvsamme er også udfordringen for nye udbydere, hvor det kan være vanskeligt at 

konkurrere med større selskaber som har stordrifts fordele og kan ”producere” fragten billigere. 

De store selskaber som DSV PANALPINA, er forsat i en stærk position overfor de nye indtrængere 

qua. deres store erfaring/viden og store volume/kapacitets fordele91.  

                                                        
91DSV Årsrapport 2018, side 11 (new entrants). https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-
139b-4093-92ca-0bf1d67939fc 
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Som tidligere nævnt i opgaven er transportmarkedet meget præget af de makroøkonomiske 

forhold. I en eventuel økonomisk krise eller recession vil de store etablerede selskaber som DSV 

PANALPINA, yderligere stå stærkt, grundet deres størrelse og kapacitet, hvor mange mindre 

komme i vanskeligheder. 

 

Den største trussel fra nye udbydere, er hvis etablerede selskaber fra andre brancher/sektorer fx 

”online retailers” som allerede er kapitalstærke og veletableret, udvikler smarte 

digitale/teknologiske værktøjer og starter med at tilbyde traditionelle speditørservices. Enten ved 

selv at gå ind i branchen eller ved fx store investeringer eller opkøb af en allerede etableret 

”Freight Forwarder”. Det er allerede sket ved fx Alibaba’s investering i ZTO Express92, eller danske 

Bestseller og deres selskab United Broker, som forbinder en brugervenlig it-løsning med transport 

og betaling93. Hvis et selskab som Amazon.com, som allerede har en global tilstedeværelse og 

store mængder varehuse og lagre, begyndte selv at tilbyde lignende service, vil de allerede have 

en enorm volumen og være væsentligt mere kapitalstærke end DSV og PANALPINA. Amazon.com 

er verdens mest værdifulde selskab og har en markedsværdi på ca. 800 mia. USD. (Mere end 5 

billioner kroner)94, til sammenligning har DSV en værdi på ca. 113 mia. DKK95.   

 

Udfordringen / Truslen for DSV PANALPINA og de andre selskaber, er når nye indtrængere 

forsøger at ”disrupte” eller tilbyde noget unikt. Branchen er præget af ældre og traditionelle 

”Freight Forwarders”, hvor måden man har skillet sig ud er ved ekspertviden og 

netværk/kontakter (og omkostningsfordele). Nye indtrængere der kommer med nye og unikke 

værdiskabende services, vil være en udfordring og kan skifte noget af fokusset fra, at det kun 

handler om pris. 

                                                        
92 Yin, C. (2018, June 04). Alibaba Jointly Invests $1.38 Billion in Logistics Giant ZTO Express.  
https://pandaily.com/alibaba-jointly-invests-1-38-billion-in-logistics-giant-zto-express/ 
 
93 http://unitedbroker.com/about 
 
94 Amazon erobrer pladsen som verdens mest værdifulde selskab. (n.d.).  https://www.dr.dk/nyheder/penge/amazon-
erobrer-pladsen-som-verdens-mest-vaerdifulde-selskab 
 
95 https://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/dsv-a-s/335810 
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I fremtiden vil de større teknologi krav og de specialiserede værdiskabende løsninger, hæve 

indgangs- og exit barrierene, da opstartsomkostningerne vil være stigende. Det vurderes at DSV 

PANALPINA i de næste mange år, stadig vil have en stærk position, ud fra deres mange års erfaring 

og med PANALPINA’s unikke branche indsigt (value-add) og samlet store volumen. DSV 

PANALPINA skal naturligvis være vågen overfor de nye udbydere, som sandsynligvis er mere agile 

og vil komme med nytænkende services, teknologi og løsninger.  

 
6.1.2. Truslen fra køberne / Kundernes forhandlingsstyrke. 

Kunderne i ”Freight Forwarder” branchen er typisk private virksomheder, der har et behov for at 

få flyttet noget gods. Derudover er det ikke unormalt at andre speditører/Freight Forwarder, 

køber lidt plads på udvalgte ruter/områder de ikke selv er så stærke i hos fx DSV, DB Schenker, 

LKW Walter osv. I analysen er det væsentligst at få analyseret den typiske kunde, som er 

virksomheder der ikke selv udbyder speditør services. Kunderne er alt fra små til store 

virksomheder, DSV har stort fokus på SME-segmentet (small and medium enterprises)96. Små og 

mellemstore selskaber, vil ofte have stykgods hvor den dygtige speditør har mulighed for at 

kombinere på kreativ vis med andre kunder og skabe en større indtjening end fx fulloads, som er 

hele lastbiler. Hele læs og containere er ikke specielt komplekst og derfor er tendensen også at 

kundernes forhandlingsstyrke er endnu stærkere med denne transportstørrelse.  

Traditionelt set har opgaven/servicen om at få fragtet gods blevet anset som en commodity og 

kunderne har derfor været meget prisfølsomme i forbindelse med hvilken ”Freight Forwarder” der 

skal benyttes. Der bliver lagt stor vægt på prisen og de presser naturligvis indtjeningen i branchen. 

Kunderne kan nemt vælge at skifte udbyder, da der findes et stort antal af speditører. Traditionelt 

og historisk set har konkurrenceparametrene været ”Kan du gøre det billigere?” eller ”kan du gøre 

det hurtigere?”, men i nyere tid er speditørerne begyndt at tilbyde flere værdiskabende services. 

Det giver en lille grad af præference hos køberne. Med DSV-opkøb af PANALPINA og deres unikke 

brancheindsigt i 12 industrier, hjælper det lidt mod en mere balanceret forhandlingsstyrke, dog er 

det stadig køberne der har den klart største del af magten. 

                                                        
96DSV Årsrapport 2018, side 8. https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
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Generelt udgør kundernes forhandlingsstyrke en stor trussel, da markedet er præget af en lille 

præferencegrad og kunderne er med til at drive priserne ned i markedet. Forhandlingsstyrken kan 

godt variere fra kunde til kunde, hvor den typisk er større hos de små og mellemstore kunder. De 

små og mellemstore kunder, kan relativt nemt skifte udbyder uden alt for væsentlige skifte 

omkostninger. De store multinationale selskaber (MNE, Multi National Enterprises), har stadig 

styrken i forhandlingsforholdet, men den er mindre stærk end SME. Dette skyldtes at ”MNE” 

typisk har et globalt/regionalt og komplekst logistik setup. Grundet deres store størrelse vil de 

også have en stor mængde og volumen af gods, dette stiller krav til en evt. ny udbyder om at have 

nok og den rigtige kapacitet. Købernes/kundernes forhandlingsstyrke ligger et stort pres på 

speditørernes effektivitet og produktion, så de kan få presset den maksimale indtjening ud af 

aktiviteterne og omsætningen. 

 

6.1.3.Truslen fra leverandører / Leverandørernes forhandlingsstyrke. 

Vi har netop konkluderet at kundernes store forhandlingsstyrke udgør en risiko overfor 

speditørerne og DSV PANALPINA. Kunderne presser priserne og stiller krav til den rette kapacitet 

ligeså. Dette presser de etablerede speditører til at købe godt ind. Speditørernes væsentligste 

leverandører er vognmænd der stiller lastbiler og personel til rådighed, skibsreddere de køber 

containere og kapacitet på ruter af, luftfartsselskaberne og jernbaneoperatørerne. Mange af 

speditørerne, herunder DSV PANALPINA gør brug af ”asset-light” modellen, hvor selve fragten 

bliver varetaget af en underleverandør. Dette øger risikoen fra alle under leverandørerne, da 

speditøren er enormt afhængig af leverandørens performance. Leverandørerne er i stand til at 

reducere kvaliteten og øge priserne hos speditørerne, der kan resultere i tabte kunder og ringere 

indtjening. 

 

Det er kritisk for DSV PANALPINA (generelt for hele branchen) at have loyale leverandører og et 

godt samarbejde. Specielt fordi en af PANALPINA’s styrker er deres unikke branchekendskab i 12 

industrier, det kræver leverandører med den rette viden / ”know-how” om konkrete forhold, der 

der spiller ind i industrierne fx pharma og ”perishables”.  
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Der er en væsentlig forskel i leverandørernes forhandlingsstyrke på tværs af Road vs. Air & Sea. 

Dette er primært pga. de forskellige konkurrenceformer for hhv. rederierne og vognmændene, 

samt forskellige kapacitet situationer. Kapacitet i transportbranchen er oftest forstået ved plads. 

Dvs. ved overkapacitet er der mere plads end der er gods, efterspørgslen på fragt, pallepladser, 

osv. er mindre end udbuddet. Det omvendte gør sig gældende ved manglende kapacitet, hvor der 

er mere gods end der er ”plads” til (større efterspørgsel end udbud). Kapaciteten bliver i højgrad 

også påvirket af størrelsen af skibe, fly, biler og de ansatte der opererer materielet, fx chauffører. 

Klassisk S/D (supply / demand) kurve, på kapacitet, hvor ”D” kurven er efterspørgslen på at sende 

gods (plads, vægt, volume) og ”S” udbuddet af kapacitet (antal biler og plads). En manglende 

kapacitet vil typisk drive priserne på fragt op og overkapacitet drive priserne ned.  

 

Grundet de forskelle der er på Road og Air / Sea, bliver det analyseret separat nedenstående.  

 

”Road” og vognmændenes forhandlingsstyrke. 

Som nævnt tidligere i opgaven (bla. problemidentificeringen) har transportselskaberne og DSV en 

udfordring med manglende kapacitet på vejtransport. Der er mange lastbiler der står tomme, da 

det er vanskeligt at hyre tilstrækkeligt med chauffører. Transportselskaberne har svært ved at 

matche efterspørgslen, grundet netop denne mangel på chauffører. Vejtransport er yderst vigtig 

for DSV, Europa er deres største marked, lidt under halvdelen af den samlede DSV-omsætning, 

kommer fra deres ”Road division” (hvor 94% af alt vejtransport er Europa)97. Deres vej produkt / 

”Road division” er også den mindst lønsomme, med en ”operating margin” (overskudsgrad / EBIT-

margin) på 3,7% i 2018, hvilket er en nedgang fra 3,9% i 2017. Deres EBIT / primære driftsresultat 

er som den eneste division også lavere i 2018, kontra 2017. Dette forklarer DSV sig med køb af et 

større køb af bygning i Q1 201798, men den manglende kapacitet ligger også pres på indtjeningen. 

 

                                                        
97 DSV årsrapport 2018, side 23. https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
 
98 DSV årsrapport 2018, side 7. https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
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Det er vigtigt at klarlægge, at den manglende kapacitet på chauffører forstås ved manglende 

økonomisk kapacitet. Der findes personel i markedet, men de er ikke villige til at arbejde for de 

vilkår de får stillet.  

Største delen af chauffører der kører lastbil for vognmændene (og dermed transportselskaberne 

som fx DSV), kommer typisk fra Øst-Europa. Det skyldtes selvfølgelig de omkostningsfordele der er 

ved at ansætte fx en Polak, kontra en Dansker eller Tysker. Mange af transportselskaberne, hyrer 

Polske vognmænd, som sørger for at hyre chauffører. Når chaufførerne har visum i Polen har de 

adgang til at køre i hele Europa. Flere af transportselskaberne små som store, har datterselskaber i 

Polen, der fungerer som vognmandsfirma og rekrutterer chauffører. Figur 11 på næste side, 

illustrere hvilke lande vognmændene stammer fra, mht. vejtransport i Europa. Rigtig mange af 

chaufførerne kører ”cabotage” kørsel. Cabotage var en lov der blev lavet i EU med henblik på at 

skåne miljøet. I praktisk betyder det at når fx en Polsk chauffør og lastbil har kørt fra Polen til 

Danmark for at levere gods, må han/hun kører 3 indenrigsture i landet før han skal køre ud igen 

(indenfor 7 dage). Mht. vognmændenes oprindelse er størstedelen fra Polen og dernæst en række 

andre øst-europæiske lande (excl. Spanien). 

 

Figur 11: Diagram over vognmændenes nationalitet indenfor Europæisk vejtransport, 2017, Kilde: Eurostat og Bloomberg99. 

 

                                                        
99 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-04/eu-truck-transport-leaders-fear-collapse-as-bloc-tightens-
rules 
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Tendensen er at det er efterspørgslen der har drevet over- eller underkapacitet hos 

transportørerne, hvilket det stadig er i dag. Den manglende kapacitet har intensiveret over de 

seneste par år og er nu oppe på et niveau, som ingen af transportørerne kan overse og det har 

konsekvenser for alle. Der estimeres at være en mangel på minimum 150.000 chauffører i Europa, 

hvor Tyskland og UK er hårdest ramt med en mangel på ca. 50.000 i hvert land. I lille Danmark har 

vi en mangel på ca. 2.500 chauffører100. Der er rigelig med lastbiler, men der mangler personel til 

at køre dem og fragte godset. I Tyskland står hver 5. lastbil stille, grundet manglen på 

chauffører101.  

 

Manglen på kapacitet (chauffører) og vanskeligheden for vognmænd at ansætte chauffører (til den 

rigtige pris), presser vognmændene til at tilbyde noget mere i løn. Dette for at motivere 

befolkningen til at køre lastbil, men også for at blive en attraktiv arbejdsgiver for de chauffører der 

allerede er på markedet. Omkostningsstigningen er vognmanden selvfølgelig ikke villig til at 

”betale” selv og stigningen går videre til transportørerne, som indledningsvis har prøvet at 

absorbere denne selv i starten af 2017. De stigende omkostninger medførte dog, at fra september 

til november 2017, begyndte de fleste transportører at sende omkostningen videre til deres 

kunder. Fx har DSV, DB Schenker, LEMAN, BlueWater Shipping, FREJA, BHS mfl. indført 

kapacitetstillæg og dermed hævet priserne på alt vejtransport imellem 5-7% (størstedelen på 

7%)102. Den manglende kapacitet ser på nuværende tidspunkt ikke ud til at vende lige foreløbigt og 

før eller siden, må man antage at de transportkøbende virksomheder, bliver nødt til at sende 

omkostningen videre til forbrugerne.  Den manglende kapacitet udgør at ydereligere en trussel for 

den europæiske økonomi, da stort set alle produkter i en eller anden grad bliver transporteret i 

dag. 

 

                                                        
100 News, T. (n.d.). European countries have driver shortage of their own.  https://www.truckersnews.com/european-
countries-have-driver-shortage-of-their-own/ 
 
101 Kulikowska, A. (n.d.). Germany is desperately looking for drivers. Due to staff shortages 20 percent of trucks are at 
a standstill.  https://trans.info/en/germany-is-desperately-looking-for-drivers-due-to-staff-shortages-20-percent-of-
trucks-are-at-a-standstill-97306 
 
 
102 Kan ses på speditørernes hjemmesider. 
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Man kan konkludere at leverandørernes forhandlingsstyrke på vejtransport er stærk, de er ikke 

udfordret med at finde speditører der vil have dem til at køre for sig. Dette skyldtes den 

manglende kapacitet, på den rette og økonomiske arbejdskraft. Vognmænd med materiel og 

chauffører er i høj kurs i markedet og det har allerede medført til prisstigninger hos 

transportørerne. Dette er en trussel for de speditører der ikke har egne biler og chauffører.  

 

Air & Sea og rederiernes forhandlingsstyrke.  

Forhandlingsstyrken hos specielt skibsrederierne er væsentligt anderledes end for vejtransport. 

Vejtransport er præget af et stort udbud af vognmænd (de fleste har dog udfordringer med 

kapaciteten på chauffører), hvor der i dag er et få antal selskaber søfarts selskaber/rederier. ”Top 

10 shipping lines” har en sammenlagt markedsandel på 90%103.  

Konkurrencen har været præget af konsolideringer og der bliver kæmpet benhårdt på prisen. 

Markedet for containerfragt har steget i takt med det globale marked og vækst på ca. 2-3%, 

alligevel har de fleste haft svært ved at tjene penge. Dette skyldtes overkapacitet, overkapaciteten 

stammer ikke fra manglende efterspørgsel (vækstet i takt med det globale marked). 

Overkapaciteten er selvforskyldt og kommer fra et kapløb mod stordriftsfordele og lavere enheds 

omkostninger, med formål om en konkurrencefordel. Forudsætningen er blevet at større skibe, 

sænker omkostningerne, betyder færre afgange, mindre brændstof pr. container. I takt med 

skibene bliver større og større på de største ruter (fx Kina -> Europa), bliver de forhenværende 

skibe (som også er store) degraderet til mindre populære ruter og der opstår dermed endnu større 

overkapacitet på de ruter ligeså. Med andre ord er det en form for ”våben kap løb” mod lavere og 

lavere marginal omkostninger.  

 

Den store overkapacitet der er i shipping industrien, medfører at rederierne bliver nødt til at 

afsætte containerne billigere (og dermed udnytte så meget af kapaciteten som muligt). 

Konkurrenceformen er fuldkommen konkurrence, hvor der reelt set ikke er nogle præference, 

man kan ligeledes argumentere for om konkurrenceformen måske i virkeligheden er et oligopol, 

da top-5, er så afgørende som de er. 

                                                        
103 MI News Network. (2018, February 21). Top 10 Shipping Lines Control Almost 90% Of The Deep Sea Market.  
https://www.marineinsight.com/shipping-news/top10-shipping-lines-control-almost-90-deep-sea-market/ 
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Kombinationen imellem overkapacitet, intens konkurrence uden reelle præferencer, betyder at 

rederiernes forhandlingsstyrke overfor speditørerne ikke udgør en stor trussel. Specielt de store 

”Freight Forwarders” kan presse priserne med store kontrakter / ordre på mange 1000’ 

containere. Afhængigheden af underleverandøren (i dette tilfælde rederiet) performance, er 

heller ikke så væsentligt som fx vej og luftfragt, da søfragt i forvejen er svært at forudse og 

transittiderne kan svinge en del. Forventningen til fremtiden er en lignende forhandlingsstyrke, 

dog forsat med konsolideringer i shippingindustrien der vil skabe et oligopol og færre udbydere, 

mine forventninger er at der vil være overkapacitet de næste mange år. 

 

Luftfragt er ikke præget af overkapacitet eller manglende kapacitet på samme måde som de 2 

andre transportformer. Luftfragt er meget cyklisk og priserne på luftfragt kan variere en del fra 

uge til uge, dette bliver påvirket af udbud / efterspørgsel. Priserne stiger fx voldsomt op imod det 

Kinesiske nytår. Luftfragt benyttes oftest til tidskritiske forsendelser, hvilket er til 

luftfartsselskabernes fordel. Når der skal sendes luftfragt, er der normalt ikke andre alternativer 

tilbage, da det er noget gods der skal hurtigt frem. Forhandlingsstyrken er mere balanceret, der er 

stadig en meget lille præferencegrad og der bliver kæmpet på prisen, hvilket er til fordel for 

speditørerne der køber ind hos luftfartsselskaberne. Det varierer dog fra sæson til sæson og år fra 

år. Den relativt nye jernbane løsning fra Kina til Europa, kan også ændre forhandlingsstyrken på 

luftfragt, da det bliver et bedre alternativ tidsmæssigt til luftfragt, kontra søfragt. Jernbanenettet 

har dog også sine begrænsninger i form af kapacitet og fremtiden må vise om det bliver et 

etableret produkt i markedet. 

 

6.1.4. Truslen fra substituerede produkter 

Truslen fra substituerede produkter er lav, DSV PANALPINA dækker utrolig bredt og har både Vej, 

Sø, Luft og Jernbane transport i porteføljen. Truslen kan udgøre en form for kannibalisering hvor 

man konvertere sine egne kunder fra et produkt til et andet produkt med lavere indtjening. 

Jernbaneløsningen fra Kina til Europa, kan vise sig at være interessant i fremtiden, men det er 

stadigt det mindst populære produkt fra Kina til Europa. Politik kan dog påvirke dette, da flere 

udtrykker at rykke vejgods til jernbane gods.  
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Anden trussel fra substituerende produkter kan være nye teknologiske løsninger som drone-

leveringer (DHL har testet dette104) og SpaceX projekt ”Hyper Loop” (Elon Musk) som vil kunne 

fragte pakker med over 1000 km/t og kan dermed række utrolig bredt på meget kort tid. DHL er en 

af sponsorerne og med i projektet om ”hyper loop”, det er dog sådan en udvikling og størrelse 

projekt der vil tage mange år før det bliver en realitet105. 

 

6.1.5. Truslen fra andre nuværende konkurrenter / Rivalisering blandt de etablerede 

”Freight Forwarders ” på transportmarkedet.  

Konkurrencen og rivaliseringen i branchen for ”Freight Forwarders” er intens og præget af mange 

forhold og faktorer. Transportbranchen for ”Freight Forwarders” og den intense konkurrence 

kommer fra et enormt antal udbydere, hvor der stadig er en lille grad af præference hos kunderne.  

DSV er en af de 5 største udbydere og var i 2018 vurderet til en markedsandel på 2%, top-5 udgør 

en markedsandel på 15% af det globale marked. DSV største globale konkurrenter er DHL, Kuehne 

+ Nagel, DB Schenker og Sinotrans, men er i virkeligheden i hård konkurrence med utroligt mange 

udbydere, samt niche operatører grundet deres globale tilstedeværelse. Top-20 i branchen udgør 

samlet ca. 30% af markedet. Der er tale om et fragmenteret marked, som er præget af en række 

store selskaber og utroligt mange mindre operatører106 som i princippet alle laver den samme 

ydelse. DSV-opkøbet af PANALPINA medfører selvfølgelig en større samlet markedsandel og 

stordriftsfordele, men DSV PANALPINA vil fortsat udgøre en lille del af det totale marked, selvom 

de er en af de absolutte største.  

 

Konkurrenceformen på det globale marked er monopolistisk konkurrence. Ligesom ved 

fuldkommen konkurrence kan det være vanskeligt at tjene penge og der bliver i høj grad kæmpet 

på det ”røde ocean” (Red Ocean / Blue Ocean), hvor man kæmper om eksisterende 

markedsandele (relativ lav vækst i markedet, der er drevet af BNP og global handel). 

                                                        
104 https://www.logistics.dhl/global-en/home/insights-and-innovation/thought-leadership/trend-reports/unmanned-
aerial-vehicles.html 
 
105 https://discover.dhl.com/business/business-ethics/hyperloop-travel 
 
106 DSV Årsrapport 2019, side 9. https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-4093-92ca-
0bf1d67939fc 
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Virksomhederne prøver at strømline deres aktiviteter mod en konkurrencefordel på pris. 

Markedet er overordnet ikke særligt attraktivt, der findes flere store og stærke speditører og 

samtidigt er konkurrencen meget intens hvor det er prisen der er den væsentligste konkurrence 

fordel. Det meget fragmenterede marked, gør branchen modent for at ydereligere konsolideringer 

og det er virkelig en branche hvor ”size matters”. 

 
6.1.6. Konklusion af Porters 5 Forces. 

For at danne et overblik over de væsentligste 5 kræfter og deres risiko ifht. DSV PANALPINA, har 

jeg nedenstående vurderet om diverse udgør en lav, middel eller høj risiko for DSV PANALPINA. 

 

Truslen fra; Nye indtrængere 

 

Kundernes 

forhandlingsstyrke 

Leverandørenes 

forhandlingsstyrke 

Substituerede 

produkter 

Eksisterende 

speditører i 

branchen 

Niveau: Middel Høj Road = Høj 

Sø = Lav 

Luft = Middel 

Lav Høj 

 

 

6.2. Markedets attraktivitet for DSV PANALPINA A/S. 

Ved en vellykket integration af PANALPINA, vil de opnå en række samlet styrker og svagheder, 

dette illustreres af nedenstående figur. Dette sammenstilles med attraktiviteten af 

efterspørgselsforholdene og konkurrenceforholdene.  
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DSV PANALPINA A/S 

Styrker DSV 

• Kompetent ledelse og dygtig til at 

integrere M&A. 

• Høj EBIT-margin (får meget ud af 

toplinjen / omsætningen). 

• Asset-Light 

• 12 kerneindustrier, unik 

brancheindsigt. 

• Stort netværk og kapacitet, med global 

tilstedeværelse. (stordrift) 

Svagheder PANALPINA 

• Afhængig af leverandører 

• Ringe indtjening i Europa, kontra 

APAC og Americas. 

• Vanskeligt at differentiere sig. 

 

 

 
DSV PANALPINA, har en kompetent ledelse og vil være dygtige til at integrere PANALPINA ind i 

DSV. En af deres absolutte styrker, er at de er gode og effektive til at drifte forretningen og få så 

meget indtjening ud af omsætningen som muligt. Det er kritisk at kunne nedbringe sine 

omkostninger og producere effektivt i transportmarkedet. Denne egenskab kommer bla. fra deres 

store netværks kapacitet og globale tilstedeværelse. Deres forretningsmodel asset-light modelen, 

bidrager også til en rentabel forretning, modellen er også kendt i PANALPINA så dette er 

yderligere et plus. Grundet asset-light, er DSV PANALPINA derimod stærkt afhængige af deres 

leverandører og deres performance. Historisk og på nuværende tidspunkt har den primære 

forretning for DSV foregået i Europa og primært på Road produktet, dette har været en svaghed, 

da indtjeningen er bedre i APAC og Americas, samt på Air / Sea. Ved integreringen af PANALPINA, 

får de større adgang og markedsandele i mere rentable geografiske områder og produkter. 

Markedets attraktivitet vil set ude fra være ringe, grundet det fragile transportmarked der er i 

risiko for mange makroøkonomiske forhold i omverden (fx stigende protektionisme), 

efterspørgslen er drevet af den globale økonomi og samhandel og ikke noget indenfor 

speditørernes egne hænder. Udover det fragile marked, er udbudsforholdene også intense og 

hårde. Branchen er præget af en voldsom konkurrence med enormt mange udbydere og der bliver 

kæmpet benhårdt på prisen. Attraktiviteten af markedet for DSV PANALPINA, er dog ganske fin. 
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DSV får styrket deres allerede gode markedsposition med integreringen af PANALPINA og de 

forøgede / nye styrker vil forbedre deres konkurrenceevne fremadrettet. 

 

7. Hvordan sikre DSV Panalpina A/S fremtidig vækst. 

 
7.1. Integrationen af PANALPINA 

Der er flere kriterier for at DSV PANALPINA A/S, skal kunne sikre sig vækst i fremtiden (næste 3 år). 

Først og fremmest omhandler det PANALPINA og integrationen deraf. Det en er en disciplin som 

DSV har en succesfuld historik med, men dette er trods alt en anden størrelse end tidligere. I 

forbindelse med PANALPINA opkøbet er det den rette ledelse (som jeg mener DSV har), og rette 

fokus på ”human integration” og ”task integration”, altså ikke blot en integration af opgaverne og 

forretningen, men ligeligt fordelt med fokus på medarbejderne. PANALPINA er en gammel 

speditør, med schweiziske rødder og kultur (som har været vant til at kæmpe med DSV på sø og 

luftfragtsmarkedet). En ulig balance af fokus human vs. task, vil medføre en ringe integrering. Med 

andre ord er det enormt vigtigt at DSV får skabt den rette atmosfære som støtter 

integrationsprocessen (Haspelasgh & Jemison)107. Haspelasgh & Jemison research fortæller at der 

er en række forhold som DSV skal have på plads inden der reelt kan opnås synergi. Dette er en 

gensidig forståelse for den organisatoriske kultur i begge selskaber. KPMG’s undersøgelse i 1999108 

angående succeskriterier for M&A viser, at håndteringen af kulturforskelle scorer næsthøjest, 

(sammen med ”management team” kun overgået af konkrete synergier). Der skal derfor være 

fokus på kulturen fra start og være en del af den samlede integrations strategi og kræver 

naturligvis stærkt lederskab og klar kommunikation fra start. DSV’s ”integrationsstrategi” med 

PANALPINA differentiere sig lidt fra deres tidligere ellers velprøvet ”integrationsformel”. Som 

tidligere nævnt har DSV historisk betalt kontant og sat sig i førersædet fra dag ét og kørt 

integrationen med hård hånd under DSV-brandet. Med købet af PANALPINA kommer DSV til at 

drive det på anden vis.  

                                                        
107 Haspeslagh & Jemison, research ”Creating an atmosphere that can support the integration process is the real 
challenge” – Schweiger, D. M. and Goulet, P.K. (2000), ‘Integrating mergers and acquisitions: Aninternational research 
review’, Advances in Mergers and Acquisitions, Vol. 1. P. 82. 
108 Fra undervisningen, International Ledelse & Strategi – Lecture 05 International M&A. KPMG 1999. side 49. 
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Dette skyldtes formegentligt at PANALPINA er en anden størrelse end tidligere, men er også blevet 

nødt til at gå på kompromis grundet den modstand der har været fra PANALPINA’s største 

aktionerær ”Ernst Göhner-fonden”. For det første er navnet der bliver slået sammen til ”DSV 

PANALPINA A/S”, men vigtigst er at integrationen af PANALPINA bliver styret af et 

integrationsudvalg, som får lige mange repræsentanter fra hvert af de to selskaber109. På 

baggrund af vigtigheden af en atmosfære der fremmer integrationen og gensidig forståelse for 

kulturen, vurderes dette til at være en fornuftig løsning. Ulempen kan dog være at en ligeligt 

fordelt komité kan ”beskytte” en række medarbejdere. Synergieffekten skulle gerne reducere 

enhedsomkostningerne (input faktorerne), samt øge outputtet. Omkostninger skal reduceres ved 

DSV’s ekspertise i at strømline og producere effektivt, samt de tilegnede stordriftsfordele og ved 

at eliminere redundans. Væksten i omsætningen og outputtet kommer fra PANALPINA kunder, 

men også adgang til nye kunder og markeder ved, at gøre brug af PANALPINA’s ekspertise og 

”capabilities” specielt den unikke brancheindsigt, systemer og setup PANALPINA har i deres 12 

kerneindustrier. En vellykket integration af PANALPINA vurderer jeg til at være det væsentligste 

succeskriterie for DSV PANALPINA’s vækst indenfor de næste 3 år. 

 

7.2 Vækststrategi. 

Markedet har som tidligere nævnt været præget af opkøb og konsolideringer, DSV udmelder selv 

bla. i deres årsrapport for 2018 at M&A forsat er en vigtig del af deres vækststrategi110. Da dette 

giver stordriftsfordele, som er en af de primære konkurrencefordele i branchen. Udover et fokus 

på at jagte ”M&A deals” er og skal DSV PANALPINA ikke være afhængig af M&A, derfor har de 

også ambition om organisk vækst der er større end markedsvæksten (erobre markedsandele).  

 

Jævnfør ”Ansoffs vækstmatrice111”, som består af 2 dimensioner Produkt og Marked og dermed 4 

vækststrategier. DSV PANALPINA har fordele med stordrift og skal benytte sig af vækststrategien 

”Market Penetration” som består af vækst med nuværende produkter til det nuværende marked. 

                                                        
109 BØRSEN d. 2. April, side 10-11 - PANALPINA-køb sender DSV op i Global top-5. 
110 DSV Årsrapport 2018, side 5 – strategy. https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/34bd6934-139b-
4093-92ca-0bf1d67939fc 
 
111 Strategic Management, side 321. 
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Dette ved at øge salget af deres nuværende produkter til de markeder de allerede er på, de skal 

forsøge at tage markedsandele fra konkurrenterne. Fordelen ved dette er at de allerede kender 

markedsforholdene fra konkurrenterne (som vi ligeledes har analyseret tidligere i opgaven). 

Overodnet er det primære parameter DSV PANALPINA kan gøre brug af, er prisen på deres 

services, hvor de har en konkurrencefordel i måden de producerer dem på qua. deres 

stordriftsfordele og dygtige medarbejdere.  

 

Grunden til DSV PANALPINA skal fokusere på markeds penetrering er at deres produkt pallette 

allerede er meget bred i dag, dækker de største transportformer i dag og de har en solid global 

platform og fundament, bestående af mange geografiske områder. Specielt APAC og Americas, 

skal der øges salget og aktiviteterne på. Udover dette er transportbranchen og produkterne der 

hører med, ofte meget standardiserede på tværs af diverse udbydere og det er primært 

effektiviteten og de lave produktionsomkostninger der udgør den største konkurrencefordel. Det 

er dog vigtigt at DSV PANALPINA er forløber på ny teknologi og løsninger, der enten kan give DSV 

PANALPINA en fordel i at producere mere effektivt fx realtids tracking af gods, containere, 

materiel og robotteknologi, eller give kunderne en grad af præference i markedet ved at udvikle 

systemer og løsninger der er mere skræddersyet. Ulempen ved markedspenetrering og strategien 

om vækst fra nuværende produkter til de nuværende markeder, er konkurrenceforholdene i 

branchen hvor samtlige ”Freight Forwarders” benytter sig af denne vækststrategi. Der er få ny 

tænkende ”disruptive” spillere på markedet og de traditionelle speditører med samme tilgang, er 

med til at skabe den øgede konkurrence, hvor indtjeningen er presset. På trods af disse ulemper 

har/får DSV PANALPINA en stærk position i markedet og stordriftsfordele.  

 

“Market Penetration” strategien skal DSV PANALPINA forsat supplerer med en integrations 

strategi (M&A strategi, udvidet Ansoff Matrice). Det er horisontale integreringer, hvor der købes 

virksomheder i samme led i distributionskæden som DSV PANALPINA (typisk konkurrerende 

virksomheder). Det har DSV været gode til en årrække og ses nu også med købet af PANALPINA. 

Det giver hurtig adgang til større kapacitet, kundegrundlag og viden. Det fragmenteret marked er 

modent for opkøb og vil forsat være en vigtig del af væksten for ”Freight Forwarder” industrien i 

fremtiden.  
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Specielt køb af niche spillere vurderer jeg til at være vigtigt for fremtiden, branchen er generelt 

præget af de gamle traditionelle ”Freight Forwarders” og køb af niche operatører med speciel 

viden om specifikke markeder (kunne fx være ”emerging markets” i Asien eller Vest Afrika), 

trafikker/ruter eller nye speditører som er teknologisk og digitalt nytænkende Fx det Amerikanske 

og ”silicon valley funded” ”Flexport” som er meget moderne digitalt. Ved køb af niche operatører 

vil DSV PANALPINA kunne udnytte deres stærke kapital og opkøbe, samt udnytte deres stordrift i 

form af infrastruktur, buying power og volumen til at løfte indtjeningen. Flexport er blot et 

eksempel og er i DSV øjne en lille udbyder, men er trodsalt vurderet til 3,2 mia. USD112.  

 

Ved opkøb og nye horisontale integreringer, er det selvfølgelige vigtigt at DSV PANALPINA vælger 

virksomheder med et godt match og kriterierne om ”ownership advantages”, ”locational 

advantages” og ”internationalization advantages” er mødt (Dunning OLI113). Der skal være fordele 

ved ejerskab af virksomheden og der opnås kompetencer som er værdifulde, sjældne, svære at 

imitere og ikke kan erstattes af anden kompetence (VRIN, Barney). Dette kan fx være PANALPINA 

unikke relation til de 12 kerneindustrier, hvor de har en unik viden, skræddersyede systemer, 

varehuse, materiel og medarbejdere (fx vognmænd og lign). Derudover skal DSV PANALPINA 

kunne udnytte ejerskabsfordelene ud fra nogle lokationsbestemte fordele i udlandet, fx 

PANALPINA tilstedeværelse i APAC og Americas, som er bedre markeder indtjeningsmæssigt for 

DSV. Til sidst skal det også være en fordel for DSV PANALPINA selv at varetage aktiviteterne i den 

opkøbte virksomhed. Dette er en af de vigtigste parametre da en af DSV største styrker er 

menneskerne og ledelsen, der er dygtige til at producere effektivt og hæve indtjeningen. 

 

 

                                                        
112 Konrad, A. (2019, February 22). Freight Startup Flexport Hits $3.2 Billion Valuation After $1 Billion Investment Led 
By SoftBank.  https://www.forbes.com/sites/alexkonrad/2019/02/21/flexport-raises-1-billion-
softbank/#72a049045650 
 
113 Dunning, J.H. (2000) The eclectic paradigm as an envelop for economic and business theories of MNE activities, 
International business review, 9(2): 163-190. 
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7.3. Konkurrencestrategi 

Til at vurdere den rette konkurrencestrategi, benytter jeg ”Porters generiske strategier”114. Porters 

generiske strategier omhandler 4 konkurrencestrategier, som beskriver hvordan DSV PANALPINA 

kan konkurrere med de andre ”Freight Forwarders” i markedet. Den består af 2 dimensioner 

konkurrencemæssig fordel (Lave omkostninger eller Unikt produkt) og markedet (hele markedet 

eller markedssegment). Da branchen er præget af en meget lav præference grad hos kunderne, er 

det vanskeligt at differentiere sig og tilbyde et unikt produkt. Servicesene og produkterne er i 

højgrad meget standardiseret på tværs af selskaberne. Mange kunder ser transport som en 

”commodity” på næsten de samme vilkår som der er ved fuldkommen konkurrence. Derfor er den 

største konkurrencemæssig fordel at have lave omkostninger.  

 

DSV PANALPINA er en af de største aktører derfor har de adgang til de stordriftsfordele der er 

nødvendige for at kunne konkurrere på prisen/omkostningerne. Den konkurrencemæssige fordel 

bliver/skal udnyttes på hele markedet globalt og udgør en stor del af deres konkurrencekraft, 

derfor er DSV PANALPINA’s konkurrencestrategi at skulle agere omkostningsleder, at have fokus 

på stordrifts fordele, sænke inputomkostningerne og udnytte dette på hele markedet globalt. For 

at være omkostningsleder, kræver det forsat store investeringer i horisontale opkøb for at øge 

kapaciteten (i takt med konkurrenterne ligeså øger kapaciteten) og den større volumen som giver 

mulighed for at kunne producere mere effektivt.  

DSV og PANALPINA’s asset-light model er en fordel, da de kan udnytte deres kapital til at investere 

i opkøb og større kapacitet i stedet for materiel i form af fx biler, fly osv. (til sammenligning ejer 

DSV PANALPINA’s konkurrent DHL i høj grad egne fly, biler). Det at være omkostningsleder på et 

givent transportmarked, er den største konkurrencefordel. DSV PANALPINA vil dog aldrig være 

omkostningsleder på samtlige markeder (fx er Danske Fragtmænds indenrigsdistribution større 

end DSV i DK), men de skal forsat i fremtiden forsøge at reducere enhedsomkostningerne for at 

forbedre konkurrencekraften maksimalt. DSV PANALPINA bliver dog også nødt til at forsøge at 

differentiere hvor de kan, uden det har for store konsekvenser på omkostningerne. Et eksempel 

på dette er PANALPINA’s specielt setup i de 12 industrier, hvor de i realiteten har en unik løsning 

at tilbyde i nogle udvalgte industrier.  
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For at DSV sikre sig fremtidig vækst i løbet af de næste 3 år, kræver det at få en 

konkurrencemæssig fordel i markedet og forsøge at agere som omkostningsleder. Væksten skal 

komme fra et større salg af nuværende produkter til de nuværende markeder og dermed en 

markedspenetrering. Før dette kan blive en realitet, kræver det dog en vellykket integrering af 

PANALPINA i DSV PANALPINA A/S, hvilket kan blive noget af en mundfuld for DSV. Det er en helt 

ny ”integrations formel” for DSV (integrations komité bestående af 50% fra PANALPINA og 50% af 

DSV). Den nye formel virker dog nøje planlagt og kan hjælpe med at etablere en god atmosfære 

for integreringen af de menneskelige faktorer fx kultur, som jeg anser som de væsentligste. Med 

DSV’s kompetente ledelse, specielt indenfor den vanskelige disciplin om integrering af opkøb, 

vurderer jeg at DSV går en fin fremtid i møde med henblik på en større vækst end markedet, som 

er DSV’s ultimative mål.  

 

8. Konklusion 

Opgaven har klarlagt hvordan DSV PANALPINA sikre sig fremtidig vækst, i et presset marked med 

manglende kapacitet. For at besvare dette, blev vi nødt til at vurdere DSV PANALPINA nye 

forretningsgrundlag. Ved det nye forretningsgrundlag kan vi konkludere en række nye væsentlige 

styrker og svagheder (ved en vellykket integration). DSV PANALPINA får en kompetent ledelse, 

som er dygtige til at integrere M&A og drive en effektiv ”maskine”. Det bidrager til en god 

indtjening i et presset marked. Asset-light modellen har begge selskaber stort kendskab til og gør 

DSV PANALPINA agile ifht. ændringer i efterspørgslen.  

 

De opnår en unik indsigt i 12 kerneindustrier (fra PANALPINA) med skræddersyede systemer, der 

giver adgang til nye kunder. Den helt store styrke er de forbedrede stordriftsfordele ved at samle 

kapaciteten (større ”buying power”) og en mere balanceret tilstedeværelse globalt og dermed en 

større risikospredning overfor risiko i omverden. De væsentligste svagheder er en endnu større 

afhængighed af underleverandørerne, grundet den store outsourcing af aktiviteter (til fx 

vognmænd og rederier). Dette betyder at der forsat er stor risiko for underperformance fra 

leverandørerne, som er udenfor DSV PANALPINA’s kontrol. Derudover har den tilegnede kapacitet 

og volumen af PANALPINA’s søfragt været presset økonomisk og her trænges til en effektivisering.  
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Ud fra undersøgelserne kan vi ligeledes konkludere, at efterspørgselsforholdene i høj grad er 

påvirket af makroøkonomien og omverden. Efterspørgslen i transportmarkedet stiger og falder i 

takt med den globale handel og BNP. Derfor er de økonomiske forhold utroligt vigtigt for en 

fremtidig vækst for DSV PANALPINA og udgør i sig selv den største risiko. Forhold der påvirker 

samhandlen, er også i stort fokus, her tænker jeg specielt på den stigende protektionisme og 

handelskrig imellem USA og Kina, hvor stigende toldtariffer påvirker efterspørgslen i høj grad og 

kan ændre dynamikken i trafikkerne og transportmarkedet generelt.  

Det er vigtigt for transportselskaberne at monitorere dette, selvom det er udenfor deres kontrol. 

Tendensen er en større regionalisering, hvor virksomheder fortrækker at producere tættere på 

slutbrugerne, dette kan også ændre nogle af de mønstre der traditionelt har været i 

transportmarkedet. Dernæst den store ubekendte om BREXIT og hvordan det kommer til at 

påvirke markedet, det er utrolig svært at spå om, men man må konkludere at det kommer til at 

påvirke samhandlen i regionen og derfor også transportmarkedet. Udover den stigende 

protektionisme og BREXIT, har oliepriserne også en stor indflydelse (da det også påvirker 

økonomien). Transportmarkedet er fragilt og udsat for mange risiko, der er udenfor DSV 

PANALPINA’s kontrol.  

 

Udbudsforholdene er set udefra heller ikke attraktive, branchen er fragmenteret og præget af 

utroligt mange udbydere. Produkterne /servicesene som kunderne køber er generelt meget 

standardiseret, og bliver ofte anskuet som en ”commodity” på næsten samme måde som ved 

fuldkommen konkurrence. Det betyder at kunderne er meget prisfølsomme og kan relativt nemt 

vælge en anden udbyder. Dette påvirker naturligvis indtjeningen i branchen, hvor de traditionelle 

konkurrenceparametre har været ”kan du gøre det billigere?” eller ”kan du gøre det hurtigere?”. 

Kundernes forhandlingsstyrke udgør derfor en risiko for branchen og DSV PANALPINA.  

Markedet er dog ikke helt fuldkommen konkurrence, da der stadig er en lille grad af præference 

(monopolistisk konkurrence). Opkøbet af PANALPINA betyder at DSV får en unik brancheindsigt 

med skræddersyede løsninger i 12 industrier, dette giver dem en form for præference hos 

udvalgte kunder. Den allerstørste konkurrencemæssige fordel kan må vi forsat konkludere til at 

være lave omkostninger.  
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Den manglende kapacitet på ”billige chauffører”, udgør en trussel i vognmændenes 

(underleverandørernes) forhandlingsstyrke, da det medfører stigende transportomkostninger. 

Dette har presset DSV til at hæve deres priser på vejtransport og dermed reducere de 

konkurrencemæssige fordele, der er forbundet med en lavere pris. På søfragten er situationen 

anderledes hvor rederierne er presset af overkapacitet, det betyder at speditørerne som fx DSV, 

kan købe billige containere og sælge videre. Denne manglende forhandlingsstyrke hos 

leverandørerne af containere og søfragt til DSV PANALPINA, kommer desværre ikke kun DSV 

PANALPINA til gode, men er de samme vilkår for deres konkurrenter ligeså (og dermed ikke nogen 

konkurrencemæssig fordel). Rivaliseringen og konkurrencesituationen imellem de etablerede 

selskaber i branchen er dermed voldsom intens og der bliver kæmpet benhårdt på priserne, det 

vanskeliggøre indtjeningen i branchen. 

 

På trods af de barske vilkår i hhv. transportmarkedet og konkurrencesituationen, vil DSV 

PANALPINA stadig kunne opnå vækst i fremtiden. Dette skal de gøre først og fremmest ved at 

integrere PANALPINA succesfuldt til et samlet DSV PANALPINA. Her er det enormt vigtigt at have 

fokus på ”human integration” og ikke kun ”task integration”. Den primære udfordring i 

integrationer som disse er de menneskelige og kulturelle forhold, det er to selskaber som har 

været vant til at kæmpe mod hinanden. Et gammelt dansk og et gammelt schweizisk selskab som 

skal komme under samme paraply og arbejde sammen om stordriftsfordele og fremtidig vækst. 

Det er derfor vigtigt der bliver skabt den rigtige atmosfære og miljø for en vellykket integration.  

 

Udover en succesfuld integration, skal DSV PANALPINA markeds penetrere. Væksten skal komme 

fra den nuværende produktportefølje på de nuværende markeder, de skal ud og erobre 

markedsandele. Det skal DSV PANALPINA lykkedes med via stordriftsfordele og DSV’s egenskaber 

med at producere effektivt og dermed skabe en omkostningsleder status på de markeder de 

operere i.  Lave omkostninger og stordrift forbliver den største konkurrencemæssigfordel i 

markedet. Stordriften skal DSV PANALPINA blive ved at forøge, markedet er præget af 

konsolideringer og nye horisontale opkøb skal være en del af den fremtidige vækststrategi ligeså. 
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Specielt køb af nicheoperatører anser jeg som værende et fokusområde, dette vil give adgang til 

unik ”know-how” på specielle geografiske markeder, trafikker eller nytænkende digitale 

speditører. 
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