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Salget 2020 rapporten er udarbejdet for Business Danmark af Connectia.  

Det er tilladt at videreformidle rapportens konklusioner med kildeangivelse.   

 
 

Business Danmark er landets eneste organisation med 100 % fokus på salgs-, 
marketing- og rådgivningsfolks konkurrenceevne, selvudvikling og netværk. 

Du får juridisk rådgivning, coaching, selvudvikling, kontante fordele og  
a-kasse, så du kan udnytte dit potentiale fuldt ud. 

Business Danmark og Business Danmarks A-kasse er både for ledere, 
lønmodtagere og selvstændige 
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SALGET 2020 - ET KIG I KRYSTALKUGLEN - SUMMARY 

Dette er et summary af ’Salget 2020’, der er en lang og talmættet rapport. Som en 
krystalkugle giver den konkrete bud på, hvordan arbejdet med salg og marketing vil 
tage sig ud om ti år.  

Ti år er ikke meget, vil mange indvende. Men som en af rapportens eksperter udtaler: 
’Folk overvurderer den hastighed, ændringerne sker med, men undervurderer det 
omfang, ændringerne har på vores liv.’  

Rapporten giver læseren mulighed for at tage fremtiden i øjesyn. Det skulle gerne 
sikre, at læseren ikke overser eller undervurderer de muligheder og udfordringer, det 
næste årti bringer.  

Meget skal ændres i den måde man tænker og arbejder med salg og marketing på for 
at imødekomme fremtidens krav. Med rapporten som fyrtårn har man mulighed for 
få et forspring i arbejdet med at håndtere udfordringerne og gøre brug af 
mulighederne. 

De næste sider giver et overblik over de forskellige emner og pointer, som rapporten 
’Salget 2020’ indeholder.  
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KORT RESUME 

Rapporten peger entydigt på, at der vil ske en øget professionalisering af salgs- og 
marketingarbejdet. Den klassiske salgskonsulent vil i fremtiden være erstattet af 
akademiske medarbejdere, der er specialister i hver deres del af salgsprocessen. 
Virksomhederne vil samtidig bruge løbende efter- og videreuddannelse strategisk.  

I 2020 handler det for virksomhederne om at søge samarbejde med aktører, der kan 
generere mest mulig viden. Salgslederne vil i 2020 skulle koncentrere sig om at lede, 
ikke om at sælge. Det handler om at skabe en kultur og nogle rammer for 
medarbejderne. I 2020 vil mange virksomheder have lagt salg og marketing sammen 
til et kommercielt organ. Mange opgaver vil være de samme som i dag. Der vil dog 
være opgaver, der kommer til at fylde væsentlig mere end i dag. Bl.a. vil udarbejdelse 
af salgsmateriale fylde ti gange så meget som i dag, ifølge Business Danmarks 
medlemmer. 

Danske virksomheder vil i højere grad orientere sig mod de udenlandske markeder. 
Lande som Kina og Indien vil fortsat have høj vækst, og vil derfor være interessante 
markeder. De små og mellemstore virksomheder vil indgå strategiske partnerskaber 
med de transnationale virksomheder, der kommer til at sætte dagsordenen på 
verdensmarkedet.  

Meget salgsarbejde vil blive overtaget af nethandel o.l. Internettet og ny teknologi 
giver samtidig nye muligheder for måden at arbejde med salg og marketing på. 
Undersøgelsen har vist, at der er en modsætning mellem ønsket om at få det 
optimale ud af sin kundekontakt og sin markedsføring, og den beskedne interesse 
medlemmerne har i e-handel og sociale medier.       

 

FARVEL TIL SALGSKONSULENTEN OG GODDAG TIL… 

Den bredtfavnende salgskonsulent, som vi kender i dag, vil i fremtiden være 
erstattet af medarbejdere, der er specialister i hver deres del af salgsprocessen. 

 

FÆRRE SÆLGERE 

Næsten alle interview-personerne er enige i, at der vil være færre sælgere per 
omsætningskrone i 2020. Samtidig peger en del af respondenterne på, at bl.a. 
salgskonsulenten er en saga blot i 2020. Dette understøtter eksperterne og 
erhvervslederne også, da de erklærer den klassiske self-made sælger for uddød i 2020.  

Det man i dag forstår som en sælger, vil i 2020 bære titlen Global Account Manager 
eller Key Account Managers og vil besidde mange af de kompetencer og dyder, som 
den klassiske sælger har. Han vil dog i modsætning til i dag have et team af 
specialister i ryggen. Der vil være nogen, der har fokus på markedsføring og strategi. 
Andre vil have indsigt i relationer mellem mennesker og organisationer. Endelig vil der 

TEAM AF SPECIALISTER 
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være nogen, der genererer viden om kunden og markedet. IT-specialisten vil også få 
en fremtrædende rolle i fremtidens salgs- og marketingorganisation. Han/hun vil have 
en særstatus, da IT vil være det værktøj, der binder virksomhedens forskellige 
indsatser sammen. 

De forskellige faggrupper skal arbejde tæt sammen. Derfor vil tværfaglig forståelse 
være essentiel. Sælgeren skal være struktureret, besidde handlingskompetence og 
kunne træffe beslutninger på et højt taktisk niveau.  

Marketingmedarbejderne vil få meget bedre modeller til at beregne, hvor markedet 
skal bearbejdes og indsatsen lægges. Det bliver uhyre vigtigt for virksomhederne at få 
defineret sit marked. Derfor vil meget af marketingarbejdet i 2020 bestå i at skaffe 
viden om markedet og nuværende og potentielle kunder.     

 

NYE STILLINGSTYPER 

Nogle af de nye almindelige stillingstyper i salgsorganisationen i 2020 vil være: 

1) Netværker  

2) Business Developer  

3) Sustainability Manager  

4) Salestech Manager  

5) Produktambassadør/Produktchef 

6) Problemløser/Troubleshooter  

7) Kulturanalytiker   

8) Salgsleder 

 

TROUBLESHOOTER OG NETVÆRKER 

I surveyen har vi spurgt Business Danmarks medlemmer om hvilke af de otte 
sælgerroller, der vil få størst betydning. De fleste svarer, at rollerne som 
Problemløser/Troubleshooter (53,2 %) og Netværker (42,1 %) vil få størst betydning. 
Derimod tror de færreste på, at Sustainability Manager (9,5 %) og Kulturanalytikeren 
(10,3 %) vil få nogen nævneværdig betydning.  

Af andre typer stillinger, som nævnes, vil nogle af de nye almindelige stillingstyper i 
salgsorganisationen i 2020 bl.a. være Business Intelligence Officer, Markedsanalytiker, 
Trendspotter, Virksomhedsociolog, Salgspsykolog, Linemanager, Customer Service, 
Retention Manager m.fl. 

 

EFTERUDDANNELSE, NYE OPGAVER 

Medlemmerne blev spurgt om, hvad ændringerne i sælgerrollen vil betyde for dem. 
Eksterne sælgere, Account Managers, Salgschefer, Salgsdirektører og Salgsingeniører 
mener, at det betyder mere videreuddannelse. Distriktschefer, Eksportchefer, Key 

TVÆRFAGLIG FORSTÅELSE 

BEDRE MARKETING  

MODELLER 
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Account Managers, Salgskonsulenter og Konsulenter mener, at det først og fremmest 
vil føre til ændringer i deres arbejdsområder. 

 

SALGSAFDELINGEN 2020 – DE PROFESSIONELLES ARENA 

Rapporten peger entydigt på, at der vil ske en øget professionalisering af salgs- og 
marketingarbejdet. Det vil resultere i et langt højere uddannelsesniveau for salgs- 
og marketingmedarbejdere. En lang videregående uddannelse vil være normen i 
2020. Langt de fleste vil komme fra handelshøjskolerne, men også andre faggrupper 
vil få deres gang i virksomhedernes kommercielle afdelinger. Mange vil desuden 
supplere deres uddannelse med MBA eller en HD. Generelt vil virksomhederne satse 
på løbende efter- og videreuddannelse.  

 

AKADEMISERING, AKADEMIUDDANNELSE, HD 

Virksomhederne ser et stort og generelt behov for opkvalificering af arbejdskraften 
inden for salg frem mod 2020. Budskabet fra eksperter og kommercielle direktører er, 
at salgsstillingerne i de største virksomheder vil blive besat af akademikere, primært 
cand.merc.’ere, mens grundniveauet hos små og mellemstore virksomheder, vil være 
en merkantil akademiuddannelse eller diplomuddannelse, f.eks. HD. Samtidig 
forventes det, at de 49 % af salgsmedarbejderne, der ikke har en videregående 
uddannelse, må videreuddanne sig, hvis de stadig skal kunne varetage arbejdet inden 
for salg i 2020. 

 

MANGLENDE OPMÆRKSOMHED PÅ EFTERUDDANNELSE 

Ifølge surveyen vægter medlemmerne ikke efteruddannelsesbehovet særlig stort. 
Dette er langt fra i overensstemmelse med virksomhedslederne og eksperterne. De 
peger på, at marketingorganisationen generelt er bedre uddannet end 
salgsorganisationen. Samtidig er indkøberne 10 - 15 år foran, hvad angår 
professionalisme.  

 

JOBANNONCER 

Det understøttes af en gennemgang af jobannoncer inden for salg og marketing. For 
salgs vedkommende kan man se, at jobtitlerne ofte er danske, og at de stort set ikke 
har nogen krav til formel uddannelse. Derimod er jobannoncerne indenfor marketing 
karakteriseret ved engelske titler med to-tre ord og med meget høje 
uddannelseskrav, ofte cand. merc. Der er tale om jobs som European Product 
Manager, Business Development Manager eller Digital Market Manager.  
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NYE EFTERUDDANNELSES BEHOV 

På den ene side påpeger eksperterne og virksomhedslederne, at salgsorganisationen 
kan sit håndværk, nemlig at sælge, og de basale kompetencer, der kræves i en 
salgsafdeling, er det forholdsvis nemt at få et kursus i. På den anden side stiller de 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt disse kurser er dybe nok. De peger på et behov for 
efteruddannelse inden for: 

• Relations/partnerskabs-opbygning og pleje 

• Samarbejde mellem professioner og faggrupper 

• Kommunikation  

• Kontraktjura  

• Projektledelse 

• Og brugen af CSR og Business Intelligence værktøjer 

  

Endelig understreger de, at efteruddannelsen rent undervisningsmæssigt skal et 
niveau eller to højere op. Det skal samtidig gøres for at nå den nye målgruppe af højt 
uddannede i salgsstyrken.  

Mange virksomheder vil bruge videreuddannelse strategisk og lave individuelt 
tilrettelagte forløb for de ansatte. Alligevel må man forvente, at vidensinflationen vil 
ske så hurtigt, at formel uddannelse ikke er nok. Den enkelte ansatte må derfor selv 
bære ansvaret for at holde sig up to date på sit felt.       

Den akademiske arbejdskraft vil få værktøjsbaseret salgstræning primært internt i 
virksomhederne. Indholdet på disse salgskurser vil ligne dem, man ser i dag, men 
formen vil være rettet mere mod den nye målgruppe.  

 

EFTERUDDANNELSE PÅ FIRE NIVEAUER 

En ekspert opstiller fire niveauer for efteruddannelse: 

1. Intern uddannelse for at imødekomme akutte udfordringer. Det kan være et 
nyt produkt eller en ny konkurrent. 

2. De autodidakte sælgere vil have et behov for at forbedre deres formelle 
kvalifikationer. De akademiske medarbejdere, der ikke har afsæt i handel, vil 
have et behov for at udbygge deres forretningsforståelse. Dette vil ske på 
handelshøjskolerne og akademierne, hvor de vil tage en HD eller en 
merkonomuddannelse.  

3. Enkelte ansatte vil vælge at tage en MBA som en del af deres karrierepleje.  
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4. Endelig vil der være ansatte, der efterlyser fora, hvor de kan diskutere faglige 
emner og få nye input. Det kunne f.eks. være et kursus i NLP eller andre nye 
udviklinger på deres område. 

 

SALGS- OG MARKETINGORGANISATIONEN SOM VIDENSVIRKSOMHED 

I 2020 vil netværkssamfundet være en realitet. For virksomhederne handler det 
derfor om at søge samarbejde med virksomheder og personer, der kan generere 
mest mulig viden.  

Virksomheden vil være bygget op som et netværk. Organisationen vil ikke være en 
selvstændig silo, men i højere grad være centreret om nogle koordinerende 
medarbejdere, der håndterer en stor portefølje af samarbejdspartnere og 
projektansatte medarbejdere.  

Indbyrdes vil virksomhederne organisere sig i netværk. Den enkelte virksomhed vil 
specialisere sig i enkelte kerneydelser og indgå strategiske samarbejder med andre for 
at danne den mest profitable værdikæde. Her bliver udveksling af viden mellem de 
forskellige virksomheder det, der genererer værdi. På B2B markedet vil der således 
være en forståelse af, at kapitaltilvækst genereres gennem vidensvækst. Derfor vil der 
være stor fokus på vidensdeling, både internt i virksomheden og med eksterne 
partnere.       

 

LEDEREN SOM KULTURSKABER 

I de næste ti år vil salgsledelse gå fra at have tryk på salg til at have tryk på ledelse. 
Det handler ikke om at gå foran i det daglige arbejde, men om at skabe en kultur og 
nogle rammer, som de ansatte kan trives og handle inden for. 

I den løst koblede virksomhedsstruktur bliver det kulturen og den interne 
kommunikation, der sikrer engagerede og loyale ansatte. Den højtuddannede 
arbejdskraft forventer sparring og opbakning fra deres leder. Kontrol vil blive erstattet 
af hyppig dialog. De ansatte vil forvente medindflydelse og mening i arbejdslivet. 
Lederens opgave består i at opstille rammer og opbygge en kultur, som de ansatte 
kan arbejde inden for. De organisationer, der vil have succes, vil være dem, som kan 
skabe en kultur, der bygger på vidensdeling og forandringsparathed. For at sikre en 
videnskultur, hvor de ansatte deler deres viden om kunderne m.v., kan det blive 
nødvendigt at ændre måden, hvorpå man udregner løn og bonus.   

 
 
 
 
 

NETVÆRK 

STRATEGISKE  

SAMARBEJDER 

KULTUR OG  

KOMMUNIKATION 
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LEDELSE OPPRIORITERES 

Kigger man på det billede, surveyen giver af ledelse i dag, er det interessant og måske 
endda bekymrende, at salgscheferne bruger meget af deres tid på 
salgskonsulentopgaver. Det tyder på, at der ikke bruges nok tid på ledelse. Ser man 
isoleret på, at arbejdsopgaven er at lede salgsarbejdet, er den næsten ligeligt fordelt 
mellem Key Account Managers, Salgskonsulenter og Salgschefer. 

 

SALG VS. MARKETING – ET FORNUFTSÆGTESKAB 

Salg og marketing ligger i mange virksomheder i intern splid. I 2020 vil fokus være 
på at få opgaverne løst og bringe kunden i centrum - ikke om der står Salg eller 
Marketing på døren. Mange virksomheder vil vælge at løse stridighederne ved at 
splejse de to afdelinger sammen til et kommercielt organ. 

 

SAMMENLÆGNING AF SALG OG MARKETING 

Undersøgelsen viser, at marketing og salgsafdelingerne i fremtiden vil skulle integrere 
deres arbejde i langt højere grad, end det sker i dag. Det kan ske gennem bedre 
koordinering, men mere sandsynligt vil de to afdelinger blive lagt sammen til en stor 
kommerciel afdeling. Samtidig vil virksomhederne opprioritere det kommercielle 
arbejde generelt. Det vil betyde, at salg og marketing bliver løftet fra det 
operationelle til det strategiske niveau i organisationen og knyttet tættere til 
direktionen.  

Størrelserne på salgs- og marketingorganisationen vil være meget forskellige. Det 
afhænger af, om man vil placere dem inden for samme afdeling eller om nogle af de 
funktioner, der ligger i salgs- og marketingafdelingerne i dag, vil være flyttet et andet 
sted i organisationen.  

 

NOGET NYT OG NOGET GAMMELT 

Undersøgelsen spår, at de fleste af de opgaver, der ligger i salgs- og 
marketingafdelingen i dag, også vil blive varetaget her i fremtiden. Der vil dog være 
opgaver, der kommer til at fylde væsentlig mere end i dag. Bl.a. vil udarbejdelse af 
salgsmateriale fylde ti gange så meget som i dag, ifølge Business Danmarks 
medlemmer. 

Rapportens survey viser, at arbejdsopgaver som kundepleje og opsøgende salg, lige 
som i dag, vil være de væsentligste opgaver i salgs- og marketingafdelingen i 2020. 
Generelt vil de fleste af de opgaver, der varetages af salgs- og marketingafdelingen, 
fortsat være at finde her.  
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NYE OPGAVER 

Derudover er der en lang række arbejdsopgaver, som vil fylde meget mere i salgs- og 
marketingorganisationen i 2020. Bl.a. tror medlemmerne, at udarbejdelse 
salgsmaterialer vil fylde ti gange så meget som i dag. Samtidig tror de, at arbejdet 
med sociale medier og e-handel vil fylde ca. fem gang så meget, som i dag. 
Udarbejdelse af budgetter, reklame og dokumentations- og evalueringsopgaver vil 
også fylde meget. Hele fire gange så meget, som i dag.  

Fælles for disse opgaver er, at de ikke nødvendigvis er forbundet med salgsarbejde 
som man forstår det mange steder i dag. Opblomstringen af de nye opgaver 
underbygger samtidig eksperternes og erhvervsledernes påstande om, at der vil ske 
en sammensmeltning af salgs- og marketingafdelingen.  

 

EKSTERNE LEVERANDØRER 

Halvdelen af respondenterne tror, at brugen af eksterne leverandører og graden af 
deres indflydelse vil stige en smule frem mod 2020. De interviewede eksperter og 
chefer forventer, at en række backoffice funktioner vil være outsourcet. Det samme 
gælder større marketingkampagner. Man vil dog beholde den nære kundekontakt i 
virksomheden, da kundens behov i højere grad end i dag vil være udgangspunkt for 
hele organisationens gøren og laden.  
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UDVIKLING I ARBEJDSOPGAVER 2010 - 2020 
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MOD NYE HIMMELSTRØG 

Danske virksomheder skal i fremtiden søge kunder uden for Danmark. Lande som 
Kina og Indien vil fortsat have høj vækst, og vil derfor være interessante markeder. 
De mange små og mellemstore virksomheder skal være gearet til at indgå 
strategiske partnerskaber med de transnationale virksomheder, der vil sætte 
dagsordenen på markedet.   

 

INTERNATIONALT SAMARBEJDE 

Internationalt samarbejde er en af de ting både eksperter og virksomhedsledere ser 
som en meget stor udfordring frem mod 2020. De fleste er enige om, at 
virksomhederne ikke kan leve af et lokalt dansk marked alene. Det skyldes den 
stigende globalisering og de kulturelle harmoniseringer og den lave vækst i Danmark 
og EU.  

 

NYE MARKEDER 

I stedet vil det være lande som Indien og Kina med høj vækst, der vil være i fokus for 
de danske virksomheder. Det bliver vigtigt for de danske virksomheder at tilpasse 
deres forretningsmodeller til disse markeder samtidig med, at de holder fast i de 
danske kerneværdier. Ansatte med sproglige og kulturelle kompetencer bliver vigtige 
for at kunne håndtere disse markeder.  

Der vil ske en konsolidering gennem fusioner og opkøb på det internationale marked. 
De danske virksomheder skal derfor ikke forvente at blive markedsledere, men 
nærmere små fleksible samarbejdspartnere til store internationale aktører.  

I et marked med lange værdikæder og længerevarende partnerskaber bliver social 
ansvarlighed og klimavenlighed en forudsætning for at drive handel. Her har de 
danske virksomheder et forspring og et image, de kan bygge videre på. 

 

LIDT FOKUS PÅ INTERNATIONALT SAMARBEJDE 

Surveyen viser, at håndteringen af internationalt samarbejde vægtes lavt af Business 
Danmarks medlemmer. Det må siges at være tankevækkende, hvis man skal tage de 
ovenstående forudsigelser til indtægt. Der kan selvfølgelig være mange forskellige 
bevæggrunde for, at det ligger så lavt. Dels kan det skyldes, at respondenterne 
allerede har et godt og problemfrit samarbejde med internationale virksomheder, 
eller det kan skyldes, at man ikke har et internationalt samarbejde. Det understøttes 
af, at forståelse af andre kulturer er en af de kompetencer, der vægtes lavt blandt de 
adspurgte.  

 

FUSIONER OPKØB 

SOCIAL ANSVARLIGHED  

KLIMA 
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DET IT-OPTIMEREDE SALG 

Meget af det salgsarbejde, der bliver varetaget af sælgere i dag, vil blive overtaget 
af nethandel o.l. Til gengæld giver internettet og ny teknologi nye muligheder for 
sælgerens arbejde med at skaffe og fastholde kunder.    

Den teknologiske udvikling vil ændre den måde virksomhederne griber arbejdet med 
kunder og marked an på. Nettet vil tilbyde nye kommunikationsplatforme, hvor især 
de sociale medier vil skabe mulighed for en løbende dialog med kunderne. De 
relationer, som til hverdag bliver plejet løbende på nettet, vil blive suppleret med face 
to face møder, der sikrer den varme relation og samarbejdspartnernes loyalitet. 
Brugen af sociale medier vil også bevirke at god såvel som dårlig omtale vil brede sig 
viralt og i ekstremt højt tempo. Derfor vil virksomhederne være meget transparente i 
deres måde at kommunikere på. Der vil være en række nye IT-relaterede stillinger, 
som besættes i salgsorganisationen og ikke i IT-afdelingen. 

Arbejdet vil blive løsrevet fra tid og sted. Sælgeren og marketingmedarbejderen kan 
via elektroniske hjælpemidler arbejde hvor som helst, når som helst. Samtidig vil 
kunderne forvente at blive serviceret på alle tidspunkter. Sælgeren vil samtidig kunne 
bygge sit salgsarbejde på viden om kunden og markedet, der bliver opdateret i real tid 
og tilgængeligt via smartphones. 

 

PARADOKS 2010 

Undersøgelsen har vist, at der er et ønske om få det optimale ud af sin 
kundekontakt og sin markedsføring. Noget tyder dog på, at medlemmerne ikke 
benytter de muligheder, som bl.a. e-handel og sociale medier giver dem.       

 

KOMPETENCER OG UDFORDRINGER 

De kompetencer Business Danmarks medlemmer vægter højest i dag er: 
Produktkendskab, opbygning af relationer, forhandlingsevne og pleje af relationer. De 
udfordringer, respondenterne vægter højest, er at fastholde kundens interesse, få del 
i kundens tid og få optimalt udbytte af markedsføringen.  

Denne betragtning understøtter størstedelen af både eksperterne og 
erhvervslederne. De peger på det at være til stede over for kunderne, som den største 
udfordring for salgsorganisationerne i 2010. Samtidig mener de, at det bliver et 
spørgsmål om at differentiere sig fra andre spillere på markedet. Hvis man ikke står 
med noget helt specifikt anderledes, så drukner man i mængden. For ti år siden var 
der ingen, der havde tænkt sig de marketingkanaler, der findes nu om dage. Med det 
store udbud af kommunikationskanaler bliver virksomhederne nødt til at have en klar 
strategi og vælge, hvilke kanaler de vil satse på.  

 

SOCIALE MEDIER 

NYE ARBEJDSFORMER 
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BESKEDEN FOKUS PÅ E-HANDEL OG NYE MARKETING KANALER 

Rapporten viser, at mange sælgere og salgschefer sidder med et ønske om at kunne nå 
kunden mere effektivt på forskellig vis. Når man ser på de udfordringer og 
kompetencer, medlemmerne vægter lavest, tyder meget dog på, at de har svært ved at 
få øje på de muligheder, man allerede har i dag. Det kan bl.a. ses på de udfordringer, 
medlemmerne vægter lavest. Her ligger udfordringer som at håndtere internationalt 
samarbejde, at få udbytte af e-handel og at markedsføre sig via andre/nye kanaler i 
bunden, mens de kompetencer, som vægtes lavest, er arbejde med sociale 
medier/kommunikationsteknologi, forståelse for andre kulturer og lokalt kendskab.  

Det er meget sigende, at det at markedsføre sig via andre/nye kanaler, er vægtet lavt 
både af medarbejdere og chefer, mens medlemmerne samtidig udtrykker et generelt 
ønske om at få det optimale ud af markedsføringen.  

UDVIKLING I UDFORDRINGER 2010 – 2020 

 

Medlemmernes svar på hvilke udfordringer de finder vigtige, i henholdsvis 2010 og 2020, 
viser, at der stort set ikke er nogen forskel på hvilke udfordringer de finder vigtige i fremtiden.  
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DE VIGTIGSTE KOMPETENCER 2010 – 2020 

 

Ifølge medlemmerne er de vigtigste kompetencer i 2010 ligeså vigtige i 2020.  
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SCENARIER FOR FREMTIDEN OG MEGA-TRENDS FOR DET NÆSTE ÅRTI 

Rapporten indeholder fire scenarier for, hvordan fremtiden kommer til at se ud. De 
fire scenarier lægger sig på to akser, som det fremgår af figuren. 

De fire scenarier 
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DET BETYDER SCENARIERNE 

STAGNATION OG 
STÆRK 
BÆREDYGTIGHED  

STAGNATION OG SVAG 
BÆREDYGTIGHED 

NY VÆKST OG STÆRK 
BÆREDYGTIGHED 

NY VÆKST OG SVAG 
BÆREDYGTIGHED 

Danmarks økonomi er 
negativt påvirket. Lav 
vækst i de udviklede 
lande. 
Miljøvidenvirksomheder 
giver gode afkast. God 
stemning. 
Fødevareeksporten er 
faldet. 

Protektionisme og 
manglende interesse for 
klima har ramt Danmark 
ekstra hårdt. Stagnation har 
affødt en vis apati. 
Forsvundet en del 
arbejdspladser i Danmark. 
Klimaindustrien og byggeriet 
er hårdt ramt på grund af 
den manglende interesse i 
bæredygtighed. En del unge 
danskere emigrerer til de 
nye vækstøkonomier.  

Danmark er relativt 
forgældet. Renten stiger. Høj 
vækst. Arbejdsstyrken er 
opretholdt, som følge af 
afvikling af efterløns-
ordningen og højere 
pensionsalder. 
Automatisering og 
digitalisering.  Tiltrukket 
kvalificerede folk fra bl.a. 
Indien, Kina og Sydafrika, 
hvor mange studerer 
tekniske fag. 

Danmark er et 
frontløberland med hensyn 
til grøn teknologi. Stor 
eksport af viden.  Produktion 
er outsourcet til 
aftagerlandene eller deres 
naboer. Der er stor 
efterspørgsel på folk med 
tekniske uddannelser. 
Importeret talent fra bl.a. 
Indien og Kina.  

Indkøbere køber varer via 
nettet. Vil have 
rådgivning og ikke 
opsøgende salg 

Indkøbere bruger i høj grad 
nettet til at finde 
information om varer, og til 
at sammenligne pris og 
kvalitet 

Indkøbere bruger i høj grad 
nettet til at finde 
information om varer før en 
købsbeslutning. Salg er mere 
’pull’ end ’push’, men 
kunderne vil gerne kunne få 
fat i en sælger. 

Indkøbere bruger i høj grad 
nettet til at finde 
information før en 
købsbeslutning. Salg er i høj 
grad en dialog mellem kunde 
og sælger – men det er 
kunden, der tager den første 
kontakt. Langsigtede 
strategiske samarbejder. 

Lavvækst beskærer 
salgsorganisationerne. 
Langvarige kundeforhold. 

Mange sælgere afskediges 
eller omskoles til service-
funktioner. Kunderne vil ikke 
betale ekstra for bære-
dygtighed, design eller stil 

Sælgerne skal medvirke til at 
gøre virksomheden 
tiltrækkende. Kundernes 
fortrolige. Nogle sælgere er 
blevet ”værter, entertainere 
og wellness-eksperter”. 

Sælgeren sig som en partner 
eller en business developer, 
som arbejder sammen med 
både leverandører og kunder 
om at optimere værdikæden 
og skabe øget værdi 

Sælgeren skal have dybt 
kendskab til kundens 
virksomhed og 
forretningsmodel for at 
kunne skabe værdi for 
kunden. Bæredygtig reel 
profil er vigtigt.  

Der er benhård konkurrence. 
Sælge ved at tilbyde den 
mest troværdige service. 
Konsulenterne er 
freelancere-indkøbere med 
stor magt og med stort 
branchekendskab. 

 

Sælgerne skal generelt være 
godt informerede og højt 
uddannede. Lokale 
forhandlere er i stigende 
grad på vej til at blive 
servicecentre, showrooms 
og ”workshops” mere end 
sælgere. Høj status at have 
kundekontakt 

Der er sket en akademisering 
af sælger faget. Forholdet 
mellem sælger og indkøber 
er baseret på gensidig 
velvilje og tillid – det er langt 
hen ad vejen et ligeværdigt 
forhold 

Det offentliges indkøbere 
er ofte pålagt at købe 
produkter, der lever op til 
bestemte krav. Fx om 
bæredygtighed. Mange 
udbud. 

Det offentlige benytter sig 
for det meste af centrale 
indkøbskontorer – den 
offentlige pendant til B2B-
konsulenterne ovenfor. 
Indkøbskontorerne skifter 
typisk kun leverandører, hvis 
leverandørerne bliver for 
dyre eller kvaliteten for 
dårlig 

Det offentlige er gode 
kunder, men skaber også 
stor konkurrence. Mange 
udbud. Gode 
kommunikationsevner og et 
godt kendskab til kundens 
særlige behov 

Bæredygtighed er højt på 
dagsordenen, og det 
afspejler sig i deres indkøb. 

Rent digitale produkter har 
ingen større miljøpåvirkning, 
og her er de vigtigste 
faktorer kvalitet og åbenhed. 
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Vi spurgte Business Danmarks medlemmer om, hvordan de ser disse scenarier i 
forhold til salg og marketing. 

Medlemmerne vurderer scenarierne således: 

• Internettet bliver den primære 
kilde til information om varer 
og priser. 

• Den opsøgende sælger 
eksisterer ikke længere. 

• Rådgivere eller problemløsere 
er dem, der skal stå til rådig-
hed for kunderne og afhjælpe 
dem med et problem.  

• På grund af lav vækst 
beskæres salgsstyrken mest 
muligt, da salgsafdelingen 
sammen med marketing er 
ved at være den største 
omkostning.  

• Man automatiserer, hvor det 
overhovedet er muligt. 

• Lavvækst betyder også, at der 
er mangel på kunder. 

• Det offentlige er en stor 
kunde, og der er brug for folk, 
som kan dyrke det langvarige 
samarbejde med kunderne og 
skabe langsigtede løsninger. 

• Den gode sælger er ikke 
længere den sælger, der kan få 
kunden til at købe et produkt 
han ellers ikke ville have købt.

 

 

MEGATRENDS 

Rapporten opstiller elleve potentielle megatrends for 2020. Disse er: 

• Teknologisk udvikling (digitalisering) 

• Vidensvækst 

• Globalisering 

• Velstandsudvikling 

• Immaterialisering 

• Kommercialisering 

• Individualisering 

• Demokratisering 

• Befolkningsudvikling/aldring 

• Bæredygtig vækst 

• Kompleksitet
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Ud af de elleve megatrends mener medlemmerne, at de mest dominerende i 2020 for 
salg og marketing bliver:  

• Teknologisk udvikling (63,80 %)  

• Globalisering (39,40 %) 

• Vidensvækst (37,40 %)  

• Bæredygtig vækst (37,20 %)  

• Individualisering (35,70 %) 

 

AFGANG MOD FREMTIDEN 

Rapporten viser, at dansk salg og marketing på nogle områder har et godt 
udgangspunkt for de næste ti års udvikling.  

I 2010 har 51 %, af de medlemmer, der har svaret, en videregående uddannelse, 
hvilket er lidt overraskende, da salgsmedarbejdere mange gange er blevet 
kategoriseret som værende lavt uddannede medarbejdere. Der er således mange 
ansatte, som kan bygge videre på den uddannelse, de i forvejen har.   

Ifølge kvartalsrapporten ”Jobbarometer”, var der i august 2010 en stigende 
efterspørgsel efter sælgere. Antallet af stillinger indenfor salg og kommunikation steg 
med 42 % i forhold til august 2009, så der var i 2010 en god udvikling i gang.      
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GRATIS WORKSHOPS OM SALGET 2020 

Deltag i 2011 i tre workshops, hvor vi graver dybere i resultaterne af 
rapporten Salget 2020. Sæt allerede nu X i kalenderen for de datoer, 
hvor vi afholder de efterfølgende workshops: 

 

WORKSHOP OM SOCIALE MEDIER 

14. juni 2011 på Scandic Hvidovre 

15. juni 2011 på Scandic Randers 

16. juni 2011 på Scandic Kolding 

 

FREMTIDENS LEDERSKAB, KULTUR, ORGANISERING I SALGSORGANISATIONEN 

16. august 2011 på Scandic Hvidovre 

17. august 2011 på Scandic Randers 

18. august 2011 på Scandic Kolding 

 

FREMTIDENS GLOBALISERING AF SALGS- OG MARKETING ORGANISATIONEN 

25. oktober 2011 på Scandic Hvidovre 

26. oktober 2011 på Scandic Randers 

27. oktober 2011 på Scandic Kolding 

 

Gå ind på Salget.net – det nye sociale medie for salg – og tilmeld dig 
gruppen “Salget 2020”. Så bliver du en del af debatten om fremtiden 
og kan holde dig orienteret om de tre workshops. 
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