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Vi står over for store udfordringer, som uden tvivl kommer til at ændre og udfordre det samfund, vi kender i dag.
Det stiller nye krav til virksomhederne. Hvordan tjener man penge midt i en recession? Kan vi sænke vores
klimaaftryk? Og hvordan konkurrerer man med en verdensomspændende amerikansk tech-gigant?

Covid-19-krisen har været med til at accelerere nogle trends, der også var til stede inden nedlukningen af
samfundet. Den stigende digitalisering af blandt andet salgsaktiviteter er kun taget til i styrke, og
mødeaktiviteter er i højere grad blevet digitale. I dag mødes man online i stedet for at rejse på tværs af landet.
Her spares der tid, men vi møder så heller ikke vores kollegaer ved kaffemaskinen eller møder kunderne face-to-
face. Og det er her man ofte lige får vendt de småting, som kan få opgaverne til at glide, give en ny idé eller hæve
humøret – eller måske lige får lavet lidt mere salg eller lukket kontrakten. Så vi skal selvfølgelig finde den rette
balance. Og det skal være uden Corona hængende over hovedet eller virksomheden.

Så man kan sige, at udfordringerne og de nye trends skaber muligheder og/eller sætter mere turbo på ting, man
var i gang med. Som engrosvirksomheder er I allerede langt fremme. Og det er der behov for. Derfor har vi
igangsat scenarieprojektet Engros2030, for at sætte fuldt lys på usikkerhederne og forandringsbehovene. For at
inspirere til fremtidens strategiske valg i engrosbranchen.

Brian Mikkelsen,
Adm. direktør, Dansk Erhverv



Introduktion - omfavn usikkerheden og se din fremtid klarere  
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Der sker rigtig meget i og rundt om de danske engrosvirksomheder i disse år. Da vi for
10 år siden analyserede engroshandlen i Danmark sammen med Dansk Erhverv, kaldte
vi sektoren for ‘Den skjulte værdiskaber’. Engroshandlen er stadig ikke den mest
synlige erhvervssektor i Danmark, men det er interessant at observere, hvordan nye
aktører indtager deres positioner i disse år, hvordan traditionelle værdikæder er i
opbrud, og hvor meget der investeres i nye teknologier og kompetencer.

Disse og andre tendenser i tiden vil vi fortælle mere om i dette scenariekatalog, som
er udarbejdet af DAMVAD Analytics i samarbejde med Engrosbranchen i Dansk
Erhverv. Scenariekataloget sammenfatter resultaterne af en længere proces, som er
foregået i 2020 med involvering af scenarieeksperter, trendanalyse, workshops og
diskussioner med ledende repræsentanter for engrosbranchen. Kataloget skal
inspirere til at tage de vigtige ledelsesdiskussioner og træffe strategiske valg om en
usikker fremtid. Vi beskriver et bredt udvalg af de vigtigste trends, som kommer til at
påvirke engrosvirksomhedernes udvikling og vækst. Trendsene danner grundlag for
fire scenarier om fremtidens handel og inspirerer til beskrivelsen af de strategiske
valg, engrosvirksomhederne står overfor. Kataloget er ment som et komma – ikke et
punktum. Forude venter vigtige diskussioner. Det handler om at omfavne
usikkerhederne for at kunne træffe gode strategiske valg for fremtiden.
God læselyst!

Torben Bundgaard Vad
Partner, DAMVAD Analytics

” If I had an hour to solve 
a problem I’d spend 55 
minutes thinking about 
the problem and 5 
minutes thinking about 
solutions”

- Albert Einstein



De vigtigste pointer at tage med fra scenariekataloget
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Selvom fremtiden er usikker, kan 
man godt forberede sig på den

Med den rette tilgang kan selv mindre 
virksomheder forberede sig på fremtiden og 

endda bruge det aktivt til at udvikle sin position i 
markedet og udnytte usikkerhed aktivt til egen 

fordel. Det vigtigste er at begynde at analysere og 
diskutere fremtiden for virksomheden på 

ledelsesniveau.

Purpose over for pris og logistik er 
andre centrale usikkerheder

En anden central usikkerhed angår afvejningen 
mellem, om laveste prismargen og bedste logistik 

kommer til at dominere, eller om purpose i form 
af større klimabevidsthed samt sociale og 

samfundsmæssige hensyn kommer til at få stor 
betydning for engrosvirksomhedernes 

handelsrelationer. Hvor skal balancen findes?

Fremtiden for digitalisering og 
rådgivning er centrale usikkerheder 

Nogle af de vigtigste elementer, som alle 
engrosvirksomheder kommer til at skulle forholde 
sig til, er spørgsmålet om hvor digitale, de ønsker 
at være. Skal man satse på at handle rent online 
fx gennem automatiserede auktioner, eller skal 

den personlige og faglige rådgivning være 
(endnu) mere i centrum? Kan de to kombineres?



Kort introduktion til arbejdet med scenarier
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Fem skridt til at træffe strategiske beslutninger om fremtiden med scenarier
Mange store danske og internationale virksomheder bruger scenariemetodologien til at træffe valg om en usikker fremtid. Der er flere forskellige tilgange, men en
fremherskende tilgang er en fem-trinsproces:

1. Identificér alle trends: Først identificeres alle trends, som potentielt har indflydelse på
virksomhedens fremtid.

2. Gruppér trends i klynger: Herefter samles trends i en række klynger med samme
bagvedliggende mekanisme for at gøre analysen mere overskuelig.

3. Rangér klynger: Her prioriteres klynger ift. 1) hvor stor påvirkning de potentielt har på
forretning; og 2) hvor stor usikkerhed der er om deres udvikling.

4. Vælg centrale usikkerheder med stor betydning: Herefter udvælges to centrale klynger
som sættes over for hinanden. Det er de centrale akser, som giver grundlag for
scenarierne.

5. Fastlæg de endelige scenarier. For hver af de fire muligheder udvikles et scenarie for,
hvordan verden ser ud. Virksomheden kan nu forberede sig på, hvordan de skal gøre sig
klar til hver af disse. Usikker Udvikling til 2030 Sikker 
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Guide til at træffe strategiske valg  for engrosvirksomheder
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Strategiske dilemmaer og fremtidsvalg for danske engrosvirksomheder

Noget af det mest centrale for virksomheder er at være bevidste om, hvordan man ønsker at
forberede sig på en usikker fremtid. Derfor præsenterer vi her en guide til at diskutere
strategiske valg for ledelsen.

Udgangspunktet er en række valg, som virksomheder kan træffe, om hvor de ønsker at udvikle
sig for at forberede sig på fremtiden. Vi foreslår at diskutere tre centrale spørgsmål, som tager
udgangspunkt i figuren på næste side:

1. ”Hvad kendetegner vores virksomhed i dag på hver af disse akser?”
At svare på dette spørgsmål kræver analyse og ærlig indsigt i egen forretning. Foretag
placeringen ikke kun relativt til jeres nærmeste konkurrenter, men også den bredere
(gerne internationale) branche.

2. ”Hvor vil vi gerne ligge på hver af akserne om 5 år?”
Med dette spørgsmål begynder I at indsnævre, hvor jeres fokus fremadrettet kan ligge.
Diskussionen om, hvor I gerne vil ligge, bør tage udgangspunkt i hvilke trends I mener vil
være de vigtigste for jeres virksomhed fremadrettet.

3. ”Hvad er de vigtigste strategiske satsningsområder for vores udvikling fremover?”
Prioritér hvilke af akserne, som er de vigtigste for jer at arbejde videre med. I bør
maksimalt have fokus på at udvikle jer på to eller tre akser.
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Strategiske dilemmaer og fremtidsvalg for danske engrosvirksomheder

Lokalt, nationalt 
fokuseret sourcing

Internationalt 
fokuseret sourcing

Nichefokuseret Full-service

Ikke-vertikal 
integreret

Vertikal integreret

Digital Follower Digital Frontrunner

Cost-driven Purpose driven

Ikke-horisontal 
integreret

Horisontal 
integreret

1. Hvor er vi i dag?

2. Hvor vil vi gerne være?

I hvor høj grad har virksomheden fokus på at indkøbe internationalt fra 
fjernmarkeder over for hjemmemarkedet eller fx det europæiske marked ? 

I hvor høj grad er virksomheden fokuseret på få produkter, som de er dybt 
specialiseret i, kontra at kunne levere alt en kunde efterspørger?

I hvor høj grad satser virksomheden på at inkludere flere forskellige produkter/ 
services i en given supply chain? Det kunne fx være en fødevaregrossist, der opkøber 
en fødevareproducent. 

I hvor høj grad har virksomheden fokus på at samles med lignende 
virksomheder, for at dække så stor en markedsandel som muligt?

I hvor høj grad satser virksomheden på at opnå en førerposition i forhold til 
digitaliseringen, blandt andet ved at investere i ny teknologi og ansætte digitalt og 
datakyndige medarbejdere?

I hvor høj grad orienterer virksomheden sig mod klima og andre samfundshensyn 
for sig selv og for de markeder, kunder og handelsrelationer, som virksomheden 
indgår i? Eller er fokus primært på lave omkostninger og bedste prismargen uden 
skelen til miljø og klima i de produkter og transportveje som prioriteres?

Eksempel

Lokalt, nationalt 
fokusset afsætning

Internationalt 
fokuseret afsætning 

I hvor høj grad har virksomheden fokus på at afsætte varer internationalt kontra at 
sælge lokalt i Danmark?



Fire vigtige scenarier for engrosbranchen 2030
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Scenariematrice med to akser og fire veje til fremtidens engroshandel
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Digital handel

Service og rådgivning
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NavigatorEnlightened

Vores scenariematrice, som vises til venstre, har to hovedakser:

Første akse vedrører afvejningen mellem, om laveste prismargen og bedste logistik
kommer til at dominere, eller om purpose i form af større klimabevidsthed samt sociale
og samfundsmæssige hensyn kommer til at få stor betydning for
engrosvirksomhedernes handelsrelationer. På purpose-siden ser vi, at kunderne ønsker
sundere og kortere forsyningskæder, at store kunder stille nye og større krav, at flere
kunder efterspørger lokalt producerede varer, og at der er en øget efterspørgsel efter
ikke-kinesiske varer – det stiller nye krav til sourcing. Samtidig er der meget, der tyder
på, at laveste pris sammen med bedste logistik kommer til at vinde endnu mere frem. I
denne retning trækker bland andet udbredelsen af online platforme, Amazon, og at
kunder bliver mere bevidste om alternative produkter og priser. Det er uklart hvilken vej
de to akser vil tippe, og det vil variere fra delbranche til delbranche.

Anden akse vedrører balancen mellem udbredelsen af digital handel og udbredelsen af
service og rådgivning. Mere specifikt handler det om, hvad der kommer til at dominere i
handelsrelationerne mellem engrosvirksomhederne og deres kunder. Der er meget, der
peger på, at engroshandel bliver mere digital og automatiseret, hvor alt håndteres via
digitale platforme. Men usikkerheden består dog i, om det digitale bliver
altdominerende, så virksomheder vil handle uden personlig kontakt, eller om kunderne i
fremtiden vil efterspørge, at deres indkøb i højere grad følges af service og personlig
rådgivning - enten for bedre at kunne fokusere på egen kerneforretning, eller fordi en
kompleks omverden kræver ekstern rådgivning.

Note: Scenariematricen med de to akser bygger oven på analysen af de megatrends, som 
beskrives i flere detaljer på de følgende sider. I alt 16 trends udgør grundlaget.

1
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Fire veje – flere vigtige konsekvenser og valg?

Online for Good

Enlightened

Robotics

Navigator

I Online for Good fremtiden foregår al handel digitalt via online
platforme. De grossister, der klarer sig bedst, har udviklet avanceret
digital ekspertise og algoritmer, som de bruger til at profilere og brande
sig, samt identificere produkter, markeder og kunder med høj
betalingsvillighed. Alt sammen med et skarp fokus på klima og andre
vigtige samfundshensyn. Kunderne ønsker at investere, indkøbe og
producere bæredygtigt, og det kan de digitale og datakyndige grossister
hjælpe med at understøtte gennem online og datadrevne systemer og
knowhow.

I Enlightened fremtiden foretrækker forbrugerne varer, som er sourced
og transporteret under hensyntagen til klima og miljø, og med fokus på
gode forhold for alle mennesker og dyr involveret. Her oplyser engros-
virksomhederne med deres service og rådgivning, som hjælper kunderne
med at omlægge produktion, indkøbe og producere bæredygtigt. Handlen
tager udgangspunkt i tillidsfulde og langvarige relationer med
nøglekunder. Fokus er på høj faglig ekspertise og empatisk tilgang til
hver kunde og handel.

I Robotics fremtiden foregår al handlen digitalt og databaseret, men her
arbejder de digitale robotter udelukkende med at sætte priserne skarpest op
imod udbud og efterspørgsel, samt optimere logistikken hertil. Det effektive
marked styret med data og algoritmer er den dominerende kraft. Kundernes
præferencer er stadig primært materialistiske. Det gælder om at få mest og
hurtigst til laveste pris. Det kan data og online platforme hjælpe med.

I Navigator fremtiden har kunderne et skarpt og materialistisk fokus på
indkøb til laveste pris og med hurtigst levering. Handelsrelationer og
markeder er dog præget af uro og usikkerhed, og de er svært gennemskuelige
i en grad, så digital handel med brug af data og algoritmer besværliggøres.
Kunderne efterspørger i dette marked grossister, som kan navigere og
rådgive om, hvor den bedste handel kan gennemføres med størst indtjening
og leverancesikkerhed.
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De forskellige scenarier optegnet på forrige side viser, hvordan engroshandlen kan komme til at se ud i 2030 med udgangspunkt i, hvordan branchen placerer sig 

på de to akser. Vi har givet scenarierne navn for at karikere hvilke valg og udviklingsmuligheder, der ligger foran engrosbranchen.
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Hvilke trends påvirker danske engrosvirksomheder frem til 2030?
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17 megatrends som vil påvirke engrosbranchens udvikling og vækst
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1. Global politisk uro og opbrud skaber øget usikkerhed for handel.

2. Den demografiske udvikling flytter handelsfokus til nye regioner.

3. Kunderne efterspørger mere service og rådgivning.

4. Engros- og detailhandel integreres med nye forretningsmodeller.

5. Der sker en konsolidering på tværs af engrosbranchen.

6. En ny generation af talenter ønsker et arbejdsliv med mere autonomi.

7. Engrosvirksomheder lokaliserer sig tættere på talenter og innovation.

8. Engrosvirksomhederne udvider brugen af data til nye områder.

9. Der investeres mere i online platforme til engroshandel.

10. Teknologiske fremskridt gør varetransport lettere og billigere.

11. Kunder kender alternative produkter og priser.

12. Regionale mega-platforme øger konkurrencen på pris og logistik.

13. Kunderne ønsker stærkere og kortere forsyningskæder.

14. Flere kunder efterspørger lokalt producerede varer.

15. Stigende skepsis over for varer som er sourced i Østen

16. Store kunder stille nye og større krav til deres leverandører.

17. Stigende pres på compliance pga. øget reguleringspres

På de følgende sider har vi samlet et katalog over de mest centrale megatrends, som
forventes at påvirke danske engrosvirksomheders udvikling og vækst frem til 2030. De
16 trends kommer fra en større bruttoliste over trends, som er blevet identificeret ved
gennemgang af international litteratur og interview med førende scenarie- og
brancheeksperter. Vi har desuden udviklet beskrivelsen af de enkelte trends på en
workshop med danske engrosvirksomheder i regi af Dansk Erhverv.

Engrosvirksomhederne er forskellige og står overfor forskellige kombinationer af
udfordringer. Derfor er det også sandsynligt, at nogle trends vil være mere
genkendelige for nogle virksomheder, mens de for andre vil virke fremmede. Det
vigtigste er, at man kan bruge de 16 megatrends til at inspirere en diskussion om, hvor
virksomheden står, og hvilke strategiske valg der kan tages for bedre at kunne gå ind i
en fremtid, som er mere usikker, end den længe har været.

En indikator for økonomisk
politisk usikkerhed* er i
øjeblikket på sit højeste
registrerede niveau.

Midt i al denne usikkerhed kan
en scenarieanalyse hjælpe os
med at forestille os mulige
fremtider.

Økonomisk politisk usikkerhed

* Usikkerheden er her målt ved en kombination af en række underliggende indikatorer, herunder antal nyhedsartikler som nævner
usikkerhed, mængden af skattelovgivning som er sat til at udløbe og uenighed blandt økonomiske prognoser. Læs mere her: link

https://www.policyuncertainty.com/


1. Global politisk uro og opbrud skaber øget usikkerhed for handel
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En trend, der står tydeligt frem, er opmærksomheden på risikoen for politisk uro og konflikt
på den internationale scene. Det skaber en usikkerhed om handelspartnere og –aftaler.

Det kommer særligt til udtryk i forholdet til Kina og i Kinas handelskonflikt med USA, men
også bredere med den vestlige verden. Et konkret eksempel på denne trend er handlen med
teknologi, hvor Huawei er blevet udelukket fra flere vestlige landes infrastruktur.

Tendensen er dog bredere end dette, da vi også ser potentielle handelsbarrierer mellem USA
og Europa og i forbindelse med BREXIT, hvor handel med England vil blive mere vanskelig for
danske engrosvirksomheder uanset det endelige udfald af forhandlingerne.

Antallet af handelsrestriktioner 
har været stigende de sidste 10 
år.  I en rapport fra den 
europæiske Centralbank 
fremgår antallet af hhv. 
liberaliserende og hæmmende 
handelsaftaler for global 
handel. 

Kilde: ecb.europa.eu, 2019.



2. Den demografiske udvikling flytter handelsfokus til nye regioner
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Voksende middelklasse i Asien
Danske engrosvirksomheders traditionelle markeder i Vesten forventes at få
relativt mindre betydning de kommende år. Det skyldes en udvikling, hvor
middelklasser vokser frem og skaber interessante markeder uden for
engrosvirksomhedernes hjemmemarkeder. Vestens andel af den samlede
middelklasse forventes at falde til 22% i 2030. Markeder i udviklingslande får
derfor voksende betydning for verdenshandlen.

The share of the European 
and American middle 

classes will decrease from 
50% in 2016 to just 22% of 

world's total, by 2030.

– European Commission

Over the next decade, middle-class 
spending power will shift from west 

to east due to the huge growth in 
the middle-class segments (USD 11-
USD 110 per day) of India and China.

– OECD

Specielt Indien og Kina er markeder i vækst. Middelklassens købekraft
forventes at stige 11 USD om dagen i Indien, og 110 USD i Kina. Samlet
forventes de at udgøre 43,3% af verdens middelklasse i 2030.



3. Kunderne efterspørger mere service og rådgivning 

16

Scenariekatalog til danske engrosvirksomheder

Rådgivning og service som supplement til produkter
Større konkurrence og kunders større indsigt i udbuddet medfører, at gode
kunde-oplevelser med værdiskabende rådgivning bliver afgørende for
engrosvirksomheders succes. Sideløbende med produktsalg forventes det,
at engrosvirksomheder leverer service inden for deres felt og agerer som
en ‘trusted advisor’, der løser problemer. Det stiller nye krav til de
kompetencer, som engrosvirksomhederne skal have, men repræsenterer
også en mulighed for at differentiere sig.

Den danske engrosvirksomhed KJV er et eksempel på en virksomhed, som
sælger både produkter og services. Et godt eksempel på den danske
engrosvirksomheds kombination af de to, er deres softwareløsning ‘Iscar
Tool Adviser’, der kan bruges til udvælgelse af værktøj. Dette produkt
understøtter yderligere deres salg af værktøj.



4. Engros- og detailhandel integreres med nye forretningsmodeller
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Følg tendenserne i detailhandlen – det er her, det sker først
Engros- og detailhandlen har tidligere været klarere opdelt, men er i
dag ved at vokse sammen. Det hænger sammen med digitalisering og
fremkomsten af nye forretningsmodeller, ofte benævnt som cross-
channel-, multi-channel- og omni-channel. For at holde sig
konkurrencedygtig over for detailhandlen, må engroshandlen kende og
følge på de tendenser, der påvirker detailhandlen i disse år. Det er
detailhandlen, som sætter et højt forandringstempo.

B2CB2B
Detailhandlen påvirkes af en lang række trends inkl. nye
onlineplatforme, samt at online- og offline-salg i stigende grad
smelter sammen; virtuelle butikker integreres i det fysiske
supermarked; der åbnes mange nye "mikrobutikker" som leverings-
hubs, så kunderne kan opleve produkterne fysisk, før de købes online;
og digital markedsføring får endnu større betydning. Nærfelts-
kommunikation gør det muligt at bruge smartphones til betaling. Via
dynamisk prisstyring tilpasser detailhandlere i stigende grad deres
priser, så de matcher onlinepriserne. Disse nye digitalt drevne
forretningsmodeller ændrer både engros- og detailhandlen.

Note: Retail 4.0 – The future of retail grocery in a digital world (2017), McKinsey & 
Company, New York



5. Der sker en konsolidering på tværs af engrosbranchen
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Konsolideringstendenser i engrosbranchen
Engrosbranchen præges af konsolideringstendenser, som presses frem af en
række sammenfaldende forhold; herunder pris- og logistikpres fra store
konkurrenter, mangel på kvalificeret arbejdskraft, generationsskiftebehov,
brancheglidning, kompetenceoverlab, innovation og nye og skrappere miljøkrav.

Konsolidering i engrosbranchen fører til både horisontal (blandt konkurrenter)
og vertikal (i værdikæden) integration. Både alliancer, strategiske
partnerskaber, klynger og opkøb kan være eksempler på integrationen.

Vertikal integration
Vertikal integration kan hjælpe med at optimere værdikæden og skabe dynamik
i distributionen. Producenter, der integrerer større dele af værdikæden og går
direkte til forbrugeren, kan blive en risikofaktor for rene engrosvirksomheder.

Horisontal integration
Opkøb af konkurrenter kan skabe stordriftsfordele. Derudover er det en
mulighed for danske engrosvirksomheder for at øge produktporteføljen og
mindske risici.



6. En ny generation af talenter ønsker et arbejdsliv med mere autonomi
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Højere krav hos unge talenter
Udover trends inden for markedsudvikling og forbrugsmønstre ser vi ligeledes en
trend, som vedrører de medarbejdere, som rekrutteres til engrosbranchen. Unge
talenter stiller højere krav til deres arbejdsliv, end vi har set tidligere. Særligt
efterspørger en ny generation af talenter autonomi, og at beslutninger flyttes
tættere på den enkelte.

Lavt kendskab til branchen
Der findes ligeledes en udfordring ved, at de unge talenter generelt har lavt
kendskab til engrosbranchen og til de typer af stillinger, branchen kan tilbyde.
Dertil kommer at branchen ikke anses for at være attraktiv. Det kan derfor
forventes at blive vanskeligt at tiltrække de unge talenter til engrosbranchen i
fremtiden. Virksomhederne må derfor gentænke deres strategier til at rekruttere
unge talenter. Samtidig må branchen blive bedre til at profilere sig som attraktiv
for kandidater, som stiller højere krav end tidligere generationer har gjort.



7. Engrosvirksomheder lokaliserer sig tættere på talenter og innovation
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Som naturlig konsekvens af konkurrencen om fremtidens talenter og den høje
udviklingsdynamik inden for både engros- og detailhandel, ser vi en tendens
til, at engrosvirksomhederne gradvist begynder at lokalisere sig tættere på de
større universitetsbyer, hvor der er bedre adgang til både talenter og
innovation. Her findes større adgang til de unge talenter, inden de kommer ud
på arbejdsmarkedet, og bedre mulighed for at synliggøre branchen over for
potentielle fremtidige kandidater. Samtidig kan virksomhederne her lettere
deltage i udviklingsprojekter. Denne tendens har ikke tidligere været tydelig
for handelsvirksomheder, men det forventes den at blive i fremtiden.

Vi ser, at flere engrosvirksomheder har fokus på, at fange de unge talenters
opmærksomhed tidligt og kontinuerligt, for på denne måde at skabe et
stærkere kendskab hos de unge omkring mulighederne for karriere inden for
engrosbranchen.

It’s very important for them not just to hear your name 
when you’re coming in to recruit when they’re seniors. 

They need to kind of know you all along. The earlier you 
start with them, the better.

- Womack Machine Supply*

*) MDM rapport: “4 tips for Recruiting in Distribution”, 2016.



8. Engrosvirksomhederne udvider brugen af data til nye områder
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Data til dynamisk beslutningstagen
Som i mange andre brancher ser vi, at mere avanceret brug af data i højere og
højere grad gør sit indtog i engrosbranchen. Det giver nye muligheder for
dynamisk beslutningstagen og hermed indsigter, som virksomhederne kan
bruge til at rykke deres forretning mod de mest rentable områder.

Organiserede ERP (Enterprise Ressource Planning) systemer er ikke længere
nok for at have succes i engrosbranchen. Der forventes integrerede IT-
systemer. Integration af ERP og CRM (Customer Relation Management)
systemer hjælper i højere grad virksomheder med datadrevet
beslutningstagen, og bliver en afgørende succes-faktor i engrosbranchen.

B2B sales organizations use customer
intelligence to create value beyond what
customers are able to articulate or envision
themselves, even when guided by experts.

- Kearney



9. Der investeres mere i  online platforme til engroshandel
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Omni-channel-strategier får stigende betydning
I forlængelse af den stigende popularitet, som e-handlen har i detailhandlen,
ser vi også øgede investeringer i online-platforme, så branchen i højere grad
bliver platformsdrevet. Det gælder både for platformsløsninger, der
digitaliserer og automatiserer virksomhedens interne processer, samt
platforme rettet mod online salg. Kunderne har i stigende grad et ønske om at
starte deres handel gennem én kanal og afslutte den gennem en anden, hvilket
skaber et behov for omnichannel-strategier, der skaber integration mellem
online og fysisk handel. En stigende efterspørgsel efter omnichannel-handel
skaber ligeledes et behov for at forbedre den kundeoplevelse, der faciliteres
gennem online platforme, for at bibeholde de gode kunderelationer.

To start, companies need to adopt a granular 
perspective of what the costumer really wants, today 

and in the future. This understanding will inform 
which channels to serve, which products and services 

to offer, and where to offer them.

- McKinsey, 2020*

*) McKinsey rapport: “Supply chain of the future: Key principles in building an omnichannel 
distribution network”, 2020: Link til rapport

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Retail/Our%20Insights/Supply%20chain%20of%20the%20future%20Key%20principles%20in%20building%20an%20omnichannel%20distribution%20network/Supply-chain-of-the-future.pdf


10. Teknologiske fremskridt gør varetransport lettere og billigere  
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Den teknologiske udvikling medfører billigere og hurtigere levering
Den teknologiske udvikling gør, at transport i stigende grad bliver billigere. Det
gælder i særlig grad på kortere afstande, hvor vi allerede ser en voldsom
udvikling i, hvor hurtigt og billigt varer kan leveres. Det øgede fokus på billig og
hurtig levering har skabt konkurrence på området, og flere virksomheder
investerer i udvikling af egne leveringsmodeller. Ligeledes er det også et felt, hvor
der hersker en stor forventning om, at blandt andet droner vil kunne rykke det felt
endnu videre fra, hvor det er i dag.

I nogle af de lande, hvor kommerciel droneaktivitet er lovligt, er dronelevering
allerede få skridt fra at blive en realitet. Som en stor aktør på området udvikler
Amazon på deres leveringsservice Prime Air, som ved lancering kan levere pakker
på 30 minutter eller mindre efter bestillingstidspunktet.

I en tid hvor e-handel bliver mere og mere populært, er det derved forventeligt, at
efterspørgslen på effektiv levering ligeledes vil vokse yderligere. En undersøgelse
fra Deloitte* viser, at 43 % af de adspurgte forbrugere, der er villige til at prøve
nye online forhandlere, vurderer, at hurtigere og billigere leveringsmuligheder er
en påvirkende faktor. Der findes derved et behov i branchen for et øget fokus på
markedsstrategier, der indtænker effektiv levering.

*) Deloitte, 2018: Holiday Survey of Consumers: Link til rapport

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4737_2018-holiday-survey/2018DeloitteHolidayReportResults.pdf


11. Kunderne kender alternative produkter og priser 
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Online engros-platforme skaber transparens og øger prispres
I takt med, at brugen af online markedsplatforme vokser, får kunderne også et
større overblik over alternative produkter og priser. Indkøbere kan pludselig
handle med virksomheder fra hele verden og er ikke længere så afhængige af
deres traditionelle leverandører. Den øgede transparens på markederne gør
det sværere for danske engrosvirksomheder at fastholde loyale lokale kunder,
og samtidig fastsætte differentierede priser på forskellige markeder.

Kundernes større markedsindblik og valgfrihed til at vælge det samme
produkt på forskellige sites giver dog omvendt også flere muligheder for de
engrosvirksomheder, som bedst forstår at kalkulere den rette pris i markedet.
Det handler om at kunne profilere sig på de bedste sites og finde den rette
balance mellem den bedste prismargen og møde kundernes krav til den mest
tilfredsstillende pris.

Kilde: How to calculate wholesale prize

The best method for determining 
the wholesale price is the one 

which is customer oriented without 
affecting the instant profits of the 

industry. Use wholesale pricing 
methods carefully with an eye on 
the market dynamics and factors 

beyond customer demand.

https://emergeapp.net/wholesale-business/how-to-calculate-wholesale-price/


12. Regionale mega-platforme øger konkurrencen på pris og logistik 
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Lavere priser
AMAZON i vesten, ALIBABA i Asien og Mercadolibre i Sydamerika er udtryk for
samme bevægelse med megaplatforme, som presser det klassiske marked.
Platformene er ‘price-leader’ på næsten alle produkter, de sælger. For at
konkurrere mod Amazon må man differentiere sig på andre måder. For de
danske engrosvirksomheder handler dette blandt andet om at kunne supplere
sit produktsalg med rådgivning eller andre serviceydelser.

Effektiv logistik
Platformene er også ‘logistic-leader’, og dermed er den dynamiske logistik ikke
længere en konkurrencefordel, men en standard for engrosbranchen. Amazons
globale markedsposition gør dermed, at der allerede sættes højere
forventninger til engrosvirksomhederne. En tidligere undersøgelse gennemført
af FDIH viser, at 39 % af de adspurgte e-handelsvirksomheder ser Amazons
indtræden som en velkommen mulighed for at få adgang til nye kunder (Link).

Amazons platform giver på den ene side mindre virksomheder en meget stor
rækkevidde, og dermed potentielle kunder, som de aldrig ellers ville have været
i stand til at nå. På den anden side er det velkendt, at Amazon også har formået
at imitere eksterne virksomheders succes på platformen, ved at producere den
samme vare som disse må have haft succes med. Dette kan Amazon på
baggrund af det datagrundlag, som de ligger inde med om kundernes
transaktioner på platformen.

https://www.fdih.dk/nyheder/2018/september-18/analyse-fremtiden-for-dansk-e-handel-i-markedspladsernes-aera


13. Kunderne ønsker stærkere og kortere forsyningskæder
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Krav om pålidelighed, gennemsigtighed og bæredygtighed
De næste fire trends (frem til nr. 16) har fokus på forsyningskæder. Interessen for stærke
forsyningskæder hænger i høj grad sammen med et øget pres fra forbrugerne over for
detailhandlen om at sikre et ansvar for produktet ned igennem deres forsyningskæder.
Det er blandt andet et pres, som ses i tøjbranchen – for eksempel i forhold til kvalitet,
miljøbelastning og arbejdsforhold. Men også inden for andre sektorer er dette
fremtrædende. Det betyder, at store koncerner lægger et større pres på deres
underleverandører.

Dertil findes i højere grad efterspørgsel på kortere forsyningskæder og
leveringssikkerhed, hvilket resulterer i store forsyningsbuffere frem for tilpasning af
købsmængder og just-in-time levering. Denne tendens er kun blevet forstærket med
Covid-19 pandemien, hvor der er kommet øget fokus på at sikre en stabil forsyningskæde.
Under denne tendens findes ligeledes en stigende forventning om, at virksomhederne
tager ansvar og kontrol for at sikre bæredygtighed i alle led af forsyningskæden.

3,4
3,2 3,2

2,8 2,7

Speed to market Social/environmental
compliance

Excellence in product
qual ity

innovation m anagement end-to-end value chain
collaboration

Prioriteter for fremtidigt indkøb

Note: Figuren viser de frem prioriteter bedømt på en skala fra 1-5 . (Obs på at speed-to-
market her ikke er innovation, men i indkøb)
Kilde: Accenture, 2017: Link til rapport

https://www.accenture.com/t20171114T071812Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-65/Accenture-Strategy-DD-Sourcing-Whitepaper.pdf


14. Flere kunder efterspørger lokalt producerede varer 
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Miljøbelastning som en afgørende faktor betyder at lokalitet bliver vigtigere
I forlængelse af ønsket om kortere forsyningskæder(nr. 13), ses en større
bevægelse mod mindre miljøbelastning. Med det kommer en forventning
blandt forbrugerne om, at flere varer er produceret lokalt. Det stiller nye
krav til engrosvirksomhedernes sourcing, men lægger også grunden til
konkurrencefordele over for større udenlandske spillere, som i dag primært
køber ind fra fjerne udenlandske markeder for at sælge på de nordiske
markeder.

Lokalitet er for eksempel afgørende i de danske forbrugeres valg af
fødevarer. En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at den mest
afgørende faktor, når kunder vælger fødevarer, er, om de er fra Danmark.
Om produkter sælges igennem grossister eller direkte fra gården spiller
derimod en lavere rolle.



15. Stigende skepsis over for varer som er sourced i Østen
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Etiske og økonomiske overvejelser præger global efterspørgsel frem til 2030
En af de klare tendenser, vi ser i tiden, er en voksende uvilje mod at købe varer, der er
fremstillet i Østen (særligt Kina). Dette skyldes ikke så meget klima og miljø, som
fremhæves i forrige trend, men derimod etiske og økonomiske overvejelser. Af
sådanne overvejelser kan blandt andet nævnes større bevidsthed omkring vigtigheden
af gode arbejdsforhold, samt politiske overvejelser, hvor mange ikke ønsker at støtte
diktatoriske regimer.

Forbrugernes uvilje bliver måske forstærket efter Covid-19, som en negativ reaktion
mod den kinesiske regerings håndtering af krisen.* I USA har den negative holdning til
Kina bredt politisk rodfæste.

* Kilde: Link

Pct. of population with 
negative evaluation off China*

Sweden UK Germany

Tendensen betyder at produ-
center trækker produktionen til
Europa og vesten for i højere
grad at kunne tilgodese
forbrugernes krav og
forventninger.

Pct. of population with positive
evaluation off China*

https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries/


16. Kunder stiller nye og større krav til deres leverandører

29

Scenariekatalog til danske engrosvirksomheder

Øget konkurrence lægger pres på engrosbranchen
Vi ser en tendens til, at engrosvirksomhedernes kunder udvikler deres
efterspørgsel og gradvist stiller nye og skrappere krav til deres leverandører i
disse år. Heri ligger blandt andet krav til gennemsigtige (fuld dokumentation
efterspørges) og stærke forsyningskæder, samt billig og hurtig levering.
Ligeledes stiller kunderne større krav til mere præcis levering både i mængder
og til tiden, samt større gennemsigtighed i priser. I Danmark ses denne
tendens tydeligt hos virksomheder i både medicinalbranchen, energibranchen
og fødevareindustrien.

Det er ikke nyt, at virksomheder stiller krav til deres underleverandører. Der er
dog en klar tendens til, at virksomheder nu skærper kravene i bestræbelserne
på at indfri nye ambitiøse klimamål og tiltag for at understøtte den grønne
omstilling. Krav og udvikling kan spille sammen og udvikle grønne løsninger i
værdikæden, hvor engrosvirksomheder har en central placering

Our customer has changed in fundamental ways over the last few years. “New 
Customer” doesn’t refer to the next customer you acquire. It refers to a broad 
group of B2B and B2C customers that have a fundamentally different way to 

make decisions and evaluate results. Our supply chains were designed for our 
traditional customers. They do not match the requirements of today’s market.

- DSCI, 2020 *

*) DSCI rapport: ”The New Customer”, 2020: Link til rapport

https://www.dscinstitute.org/applied-research/the-new-customer


17. Stigende pres på compliance pga. øget reguleringspres 
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Flere regler inden for en række områder
Der kommer hele tiden mere regulering af erhvervslivet med mere detaljerede
krav over en bred front, fx i forhold til miljø-, arbejdsmiljø-, energi-,
produktsikkerheds-, mærknings- og fødevareregulering . Det efterlader et stort
behov for øget dokumentation i virksomhederne. Det kræver ressourcer og
viden at håndtere og følge reguleringen tæt og implementere systemer og
ændrede procedurer, som sikrer overholdelse.

Regulering kan også udgøre en mulighed
Det er dog også muligt for engrosvirksomheder at vende dette til en mulighed
for, at de kan håndtere de stigende krav og dermed være en serviceprovider for
kunderne, så kunderne ikke skal tage sig af det. Dermed kan evnen til at klare
compliancedelen for kunden blive en nyt konkurrenceparameter i nogle
brancher.
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