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DSVs koncernchef siden 2008, Jens 
Bjørn Andersen, har ført kon-
cernen igennem krisen. Han har 
gjort DSV klar til at kapitalisere 

på den økonomiske vækst, der omsider er 
på vej i Europa. Men han vil også ekspan-
dere uden for Eurpa, og  USA står højt på 
ønskelisten.

I har skuffet aktiemarkederne på det se-
neste. Hvorfor er DSV ikke længere analy-
tikernes darling?

»Vi koncentrerer os om at eksekvere. Vi 
har i fjor haft tre gode kvartaler og et fjer-
de kvartal, der ikke helt levede op til det, vi 
kunne ønske. Men overordnet er vi meget 
tilfredse med resultatet i 2014. Vi havde en 
bedre indtjening end i 2013, vi tog markeds-
andele og vi øgede vores mængder organisk. 
Det er bestemt ikke dårligt.« 

Du har sagt, at I står trimmet til at udnytte 
et opsving i Europa. Men har I ikke stået 
for længe i startblokken?

»Jeg kom til som CEO i 2008, hvor fi-
nanskrisen brød ud. Krisen har krævet re-
struktureringer, udflytninger og i starten 
deciderede nedskæringer. Det har ikke al-
tid været lige rart at gennemføre, men det 
har været nødvendigt. Vi har arbejdet grun-
digt med vores interne processer. Det bety-
der, at når der kommer vækst i Europa, så 
kan vi konvertere en stor del af den vækst 
direkte ned på bundlinjen. Vi kan håndtere 
et større volumen uden at skulle øge vores 
omkostninger i samme grad.«

I har centraliseret funktioner og ind-
skrænket landechefernes råderum. Kan 
det ikke ramme DSV-kulturen, hvor der 
lægges vægt på hands on ledelse?

»Der er nogle områder, hvor centralise-
ring giver mening. F.eks. når vi skal hånd-
tere reklamationer. Eller inden for andre 
administrative områder. Men det vigtigste 
– vores viden om, hvordan vi mest effektivt 

Vi lader os ikke presse til opkøb
DSV-topchef Jens Bjørn Andersen mener, DSV står klar til at profitere af ny vækst i Europa. Opkøb må der 
også gerne komme, men kun på vilkår, der kan forsvares og forklares.

BUSINESS  INTERVIEW får en vare fra A til B til kundens tilfredshed, 
hvordan vi disponerer for at opnå den bedst 
mulige ydelse til den bedste pris, vil vi al-
drig centralisere. Det ligger bedst hos vores 
speditører, der kender kundernes behov og 
og dermed konstant kan optimere den en-
kelte transport.«

CSR spiller en stigende rolle i mange 
brancher. Hvilke udforinger giver det?

»Jeg har lige været til møde med en stor 
kunde i detailhandlen. Han ønsker, at vi re-
ducerer CO2-udledningen ved at organisere 
transporter med lastbiler, der kører på gas. 
Det er en spændende udfordring for vores 
branche. Som stor virksomhed kommer 
man ikke uden om at have en CSR-profil i 
dagens marked. Men jeg er ikke tilhænger 
af bæredygtighedsmål, der rækker 50 år 
frem. Jeg foretrækker tre års- og fem årspla-
ner, som man arbejder intensivt med. Når 
de mål er opfyldt, kan man sætte sig nye.«

 
I Tyskland og Frankrig stilles der nu krav 
om mindsteløn til chauffører. Hvad bety-
der det for DSV? 

»I det omfang man politisk ønsker bran-
chen reguleret, foretrækker vi, at regule-
ringen omfatter alle EU-lande. Og at den 
ikke bliver for bureaukratisk. De omkost-
ningsforhøjelser, som vil blive et resultat 
af nye reguleringer, vil afspejle sig i prisen 
pr. transportenhed. Vi tilpasser os det po-
litiske miljø, vi lever i. Men vi synes grund-
læggende, det ikke er en god ide at lægge 
hindringer i vejen for arbejdskraftens frie 
bevægelighed i EU.  Vi tror heller ikke, eks-
portvirksomhederne har behov for øgede 
omkostninger lige nu.«

Hvorfor sker konsolideringen i branchen 
så langsomt? Er det, fordi man stadig kan 
leve af langvarige relationer?

»Gode relationer er stadig vigtige, men 
grundet den teknologiske udvikling i vo-
res branche måske ikke helt så vigtige som 
før. De store kunder er meget professionelle 
og rationelle. Det forhold, at vi er i en asset 
light branche, gør det ofte nemmere for min-
dre spillere at overleve. Der er ikke så store 
gældsposter – der er ikke kapitalforhold, der 

fremmer fusioner. Desuden har de mange fa-
miliefirmaer i branchen nogle gange opbyg-
get en formue i gode tider, som de kan belåne 
i dårlige. På den måde lever de videre – de er 
ikke altid villige til at sælge.«

Hvorfor er det ikke lykkedes at købe no-
get op i USA – hvorfor fik i ikke UTI?

»Jeg kan bekræfte, at vi var i kontakt 
med UTI, men ikke sige mere om den sag. 
Helt generelt er vi interesseret i at vokse me-
re i USA. Det er et stort marked. Det er ikke 
som i Europa, hvor vi af mange gode grun-
de er nødt til at have 30 landeselskaber med 
hver sin landechef. Vi har dygtige managers 
i Amerika, som har leveret varen i årevis. Vi 
er fascinerede af den vækst, der er i USA. Vi 
vil også gerne købe op, men kun på vilkår, 
vi kan forstå, forsvare og forklare for vores 
ejere. Vi lader os ikke presse til noget.« 

TOPCHEF: Jens  Bjørn Andersen. 
Foto: Scanpix
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