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B to B e-handel i global vækst



B to B e-handel 

fortsatte væksten



Forventninger er endnu større



Så kom coronavirus

epidemien



Hvad er forandret?

▪ Tendenser, der var i gang inden corona, bliver 

forstærket af krisen:

▪ Fra opsving til krise – der er en dårligere økonomi for 

mange danskere i en del år frem

▪ Hjemtagning af produktion – reshoring & robotter

▪ Forbrugerne: Fra den store luksus til den lille luksus

▪ Arbejde på afstand er for alvor slået igennem:

▪ Hurtige digitale møder, webinarer, samarbejde digitalt



Hvad er nyt som 

tendenser?

▪ Fra just-in-time til just-in-case 

▪ Helt nye risici-vurderinger

▪ Sårbarhed - beredskab er nødvendigt

▪ Nye samarbejdsmønstre og hurtig omstilling

▪ Produktion til markeder i nærområder bliver vigtige

▪ Ledelse via digitale medier får en stor fremtid

▪ Omprioritering af ‘centrale medarbejdere’ – der er andre 

grupper af stor betydning end toppen



Generation B, X og Y på 

arbejde



De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt-og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2001 – 2011



Generation Y og Gen Z 

som B to B kunder 

▪ Sælger skal forstå mit projekt – kom ud og se det vi 

laver, vær med, bliv en del af det vi laver

▪ At logge ind i mit projekt, være fede, forstå mig

▪ Jeg gider ikke høre om regneark, logistikkæder og 

management (til gengæld SKAL det være i orden – det 

er underforstået)

▪ Netværket er vigtigt – og det er mellem peers – altså 

ligesindede på samme alder 

▪ Det skal være let og forståeligt – og på min mobil

▪ Gerne en digital kontrakt med opfyldelse af betingelser  

instantly



BE GOOD

Tidsånden for Gen Y & Z

▪ Gøre noget godt

▪ Gøre en forskel

▪ Hjælpe verden, bygge 

en skole, redde nogen

▪ Redde dyrene, kloden, 

regnskoven eller de 

oprindelige folk

▪ Se din virksomhed som 

en mulig belastning



Købet skal ses 

som en rejse

▪ Kig på købet – alt for mange ser på salget!

▪ En køb er en rejse:

A. Første ser vi på mulighederne – mest på nettet ( I er hvad I 

viser på nettet – ikke alt det andet)

B. Dernæst er det selve købet – aftaler indgået eller digitale 

løsninger fører til køb

C. Efter købet – følge op digitalt på produktet og kunden og holde 

kontakten løbende – kan også være via sociale medier eller 

løbende kontakt på anden vis



Disruptive technology
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Fra e-handel til A-handel:

Automatiseret indkøb
• Når I bliver en del af den købende virksomheds

logistik og interne systemer

• Eller når alt handler om pris og kvalitet
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B to B kunder 

om fem år

▪ Alle under 45 år er digitale indfødte

▪ De tænker ikke som en 50 årig i dag eller som 

generation X og Jones

▪ De smider ikke med mails og kommer ikke med et pitch

▪ De forventer, at alt er tilgængeligt for dem digitalt og 

kontakten holdes digitalt

▪ Et personligt møde skal have et formål, der ikke blot er 

salg – det skal handle om køberen

▪ De er langt mere til abonnement og hurtig adgang til at 

komme ud end til køb

▪ De har stort set alle gået i børnehave – ROS DEM!



Værdikæden og Jeres 

placering i denne

SlutbrugerProducent Distributør

Værditilvækst
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Værdikæden og Jeres 

placering i denne

Slutbruger

Under-
leverandør

Producent Distributør

Under-
leverandør

Under-
leverandør

Under-
leverandør

Under-
under
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Værditilvækst

Værdien af Jeres arbejde bestemmes 
af værdien for slutbrugeren, 



Værdi- og logistikkæder 

efter corona

▪ Afkortning af 

logistikkæder – de lange 

er sårbare

▪ Mere kontrol over 

værdikæden – skabe 

værdier undervejs og 

ikke blot til sidst

▪ Hjemtagning af 

produktion til Europa og 

Danmark – robotisering

af produktionen

Fra just-in-time til just in 

case

Sikring at logistikkæden



Kunderne i 2025

▪ Gå efter de unge – og ram rigtig mange yngre!

▪ Glem ikke de ældre kunder – der skal stadig sælges 

mere traditionelt, men de er mere digitale efter corona

▪ Det er på en måde som med B to C  – nu bare i 

virksomhederne - Business to People (B to P) er 

fremtiden)

▪ Messer og lignende, hvor man går efter leads bliver 

langt mindre vigtige og forsvinder måske (corona)

▪ Salg skal udgøre en kombineret model med personlig 

kontakt og digitalt salg 

▪ Kæde køber og virksomheden digitalt sammen



Hvor længe går der, før 

corona er under kontrol?

Behandling om 2-6 

måneder – en er på vej ud 

(Remdesivir)

Vaccine om 6 til 24 

måneder

Vi har nu kontrol med 

smitten – men anden 

runde bliver svært



Bæredygtighed med 

mange perspektiver

▪ Klima, energi og ressourcer

▪ Det kender vi og er det, de fleste forstår ved 

bæredygtighed

▪ CSR - Corporate social responsability

▪ Etiske, miljømæssige og samfundsmæssige 

hensyn

▪ Arbejdsmiljø og ledelse

▪ Forretningsmæssig bæredygtighed

▪ Kan virksomheden overleve? 

▪ Cradle to Cradle – et overordnet syn



Det nye regering og 

klimapolitik

▪ Reduktion med 70% i forhold til niveauet fra 1990 

(svarer til at gå fra indeks 68 til indeks 30)

▪ Vi skal ned på 44% af nutidens udledning i 2030

▪ Det er mere end en halvering på 10 år

▪ Der skal godt nok fart på – det kræver store ændringer

▪ Regeringen havde åbenbart ikke travlt – politisk 

timing…

▪ …men så kom corona og al timing er aflyst!

▪ Klimaet må vente på corona – men det kommer tilbage i 

en ændret form



Hvor kommer kravene 

om bæredygtighed fra?

Jeres kunder ude i virksomhederne – de store går forrest 

af hensyn til egne kunder – det er også på alle områder, 

klima, miljø, CSR, medarbejdere etc.

License to operate i samfundet – også det hele

Man skal som virksomhed gøre noget for samfundet for 

at få lov til at drive virksomhed – i hvert fald på dent 

moralske plan

De unge og yngre, der er optaget af klima, forurening, 

udrydningstruede dyr og planter, fattige verden over og 

verdensmålene



Cradle to Cradle,

princippet

Det skal kunne genbruges og bringes tilbage til sin 

oprindelige tilstand

Skal være input til endnu en produktcyklus

Der er meget langt til dette i meget produktion i dag – det 

er en designopgave at gøre det muligt, ikke at redde 

verden

Hvis vi skal udvikle vugge-til-vugge princippet  er der 

meget at gøre foran os

Visse materialer er problematiske i fremtiden





Hvad skal man gøre ved 

bæredygtig? 

Se på sine processer, materialeforbrug, forsyningen af 

virksomheden og klimaregnskab samt tætte 

underleverandører

Få givet en retning i de kommende år!

Arbejde med CSR, medarbejdertrivsel og alle de andre 

arbejdsforhold i virksomheden – og hos 

underleverandører i resten af verden!

Se på hvordan man i øvrigt forholder sig til 

samfundsmæssigt ansvar  - og hvad med Jeres kunder?



Hvad skal der gøres 

ved corona?

▪ Genåbning af landet – men med afstand

▪ En klar plan for, hvordan landet kommet ud af den 

økonomiske krise

▪ Sundhedsmæssigt beredskab – 800 nye 

akutsengepladser, materialer, vacciner

▪ Hvad skal prioriteres i den off. sektor?

▪ Keynes bliver moderne – stimulation af økonomien

▪ Vi har heldigvis råd – men det bliver dyrt

▪ Har vi råd til 70% CO2 reduktion samtidigt?



Stenalderne sluttede ikke på grund af 

mangel på sten

Olie-alderen vil ikke slutte på grund af 

mangel på olie, men via bedre 

teknologier
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