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SANISTÅL

Sanistål er en service- og grossistvirksomhed på B2B-markedet med en række udenlandske datterselskaber 

og et komplet produktsortiment til virksomheder inden for byggeri og industri. Der er tale om en større dansk 

koncern med hovedkvarter i Aalborg. Sanistål søger at konkurrere på sin evne til at øge deres kunders konkur-

rencekraft og dermed skabe merværdi hos sine kunder, gennem kvalificeret indkøb, enkelte og hurtige logistik 

og leverancesystemer, samt kvalificeret rådgivning. Ikke mindst konkurrenceparameteren hurtig og rettidig 

levering er vigtig for kundernes likviditetsstyring og effektive cash flow. I den sammenhæng har Sanistål 

været en first mover i forhold til at udnytte big data til at skabe nye former for kundeindsigt. Saniståls digitale 

løsninger baserer sig i høj grad på den unikke kundeindsigt, der opnås gennem analyser og forretningsmodeller, 

der bygger på kontinuerlig tilpasning til kundebehov. I 2017 blev Sanistål således tildelt flere priser for sine 

digitale kundeløsninger: 



Dette casetudie er tiltænkt ledere og andre beslutningstagere, 
som søger efter inspiration til at forstå de strategiske overve-
jelser og beslutningsprocesser, der er involveret når virksom-
heder overvejer at investere i anvendelsen af big data i forhold 
til at udbyde nye market offerings.
 

Casestudiet giver a) information om virksomhedernes forret-
ningssituation, b) den teoretiske model og c) hvad der (indtil 
videre) er de markedsmæssige og organisatoriske konsekven-
ser af big data initiativerne.

De er ikke tænkt til at give generelle henvisninger om god eller 
dårlig praksis.
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BAGGRUND

Sanistål har godt 1600 ansatte og relationer til omtrent 30.000 
kunder, når der ses bort fra de mange enkeltstående transaktio-
ner. Den omsatte i 2015 for ca. 4 milliarder kroner, hvilket er på 
niveau med de foregående fire år, men er noget lavere end virk-
somhedens omsætningsniveau før den økonomiske krise i 2008. 
Sanistål befinder sig på et stærkt konkurrencepræget marked. 
Selv om koncernen øgede omsætningen markant i 2017, fulgte 
indtjeningen ikke med og Sanistål måtte nedjustere årets for-
ventede resultat med 25 millioner. Dette skyldes primært skyl-
des de pressede avancemuligheder i især stålbranchen. Virk-
somhedens indtjening (EBIT) er mere varierende, hvilket 
afspejler at konkurrencen er meget dynamisk i branchen. 

Den økonomiske krise, som begyndte i 2008 ramte byggesek-
toren hårdt og fik sat Sanistål under et betydeligt pres. Sanistål 
opererer i en meget konjunkturfølsom branche, og havde des-
uden - lige inden krisen startede - valgt at foretage et større 
kapitalopkøb af en af deres nærmeste konkurrenter, samt købe 
Carl F og investere i at udvikle logistikkompetencerne. Dette 
hang sammen med, at bygge- og boligmarkedet op igennem 
2000-tallet havde været i en gunstig udvikling. Krisen har haft 
betydning for virksomhedens ejerkreds. Før krisen var Sani-
stål primært en familieejet virksomhed, men krisen medførte 
at de involverede banker overtog det meste af virksomheden, 
og i dag ejer de mere end ¾ af virksomheden, med Danske 
Bank som den største aktionær (43% stemmeandel). Virksom-
heden er børsnoteret.

Danmark er Saniståls største marked, men derudover har virk-
somheden datterselskaber og salgsaktiviteter i Polen og i flere 
af de Baltiske lande. Koncernens hovedkvarter ligger i Aal-
borg. Virksomheden har tre divisioner: Industri og byggeri, 
som hver især står for godt halvdelen af omsætningen, men 
hvor industridivisionen står for den langt største del af indtje-
ningen En tredje division er etableret i 2016 og skal opbygges 
inden for handel med stål og metaller med henblik på at få et 
stærkere kundefokus. Stål er meget specialiseret og kræver en 
anden indsats i forhold til kompetencer, viden og dialog. 

Divisionerne arbejder selvstændigt og adskilt, men deler en 
række fælles ressourcer, såsom logistik-setup, salgskanaler og 
administrative fællesfunktioner. 

Stålgrossistforretningen er centreret omkring tre centrallagre 
beliggende i Nordøsttyskland, Taulov og i Billund, mens Sani-
stål opererer omkring 50 forretninger og lagre i Danmark og 
20 i de øvrige lande. Cirka 20% af omsætningen stammer i 
dag fra salg af stål, mens salg af maskiner, komponenter mm 
til håndværkere udgør størsteparten af omsætningen. Ud over 
disse to aktivitetsområder, har Sanistål i mindre omfang spe-
cialiserede produktionsaktiviteter indenfor maskin- og stålin-
dustri – for eksempel produktion af hydraulik - som er kommet 
til gennem diverse opkøb

Virksomhedens konkurrenter er primært danske virksomhe-
der inden for samme branche, som typisk har specialiseret sig 
på et snævrere markedsudbud end Sanistål. Den potentielle 
konkurrence fra nye aktører, som søger at trænge ind på mar-
kedet eller ændre konkurrencesituationen ved at bryde med 
den eksisterende måde at handle med B2B kunder på er ikke 
nævneværdig. Der er – med andre ord - ikke nogen Uber eller 
AirBnB i sigte i branchen lige nu. Det skyldes blandt andet at 
der er store markedsindtrængnings-barrierer i form kapital-
binding i lagre, forretninger mm. Det eksisterende konkurren-
cebillede præges af tre kritiske konkurrenter og en større 
mængde mindre:

•  Brdr. Dahl er en vigtig konkurrent, hvis omsætning er på 
niveau med Sanistål. De er markedsledere på 
VVS-området. 

•  Solar Danmark er en vigtig konkurrent inden for især El-in-
stallationer og VVS, samt energi og infrastruktur. Denne 
virksomhed er betydeligt større end Sanistål, men fylder 
mindre på det danske marked end Sanistål og Brdr. Dahl. 
Endelig er 

•  Virksomheden Lemvigh-Müller er en væsentlig konkurrent 
for Sanistål inden for stål, metal, industriteknik og værktøj.
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BAGGRUND HISTORIE

D. 18. juni 2016 fejrede Sanistål sit 90-års jubilæum. Jubilæet 
markerede etableringen af selskabet Lange & Unmack A/S i 
1926. Men årstallet for virksomhedens oprindelse er lidt mere 
uklar. En del af virksomhedens historie går tilbage til 
selskaberne A. Schjøth i Vejle, som blev overtaget af 
Strøybergfamilien i 1921 og til støbegodsvirksomheden L.S. 
Lange i Aalborg som blev etableret i midten af 1800-tallet. 
Der er med andre ord et stort lokal islæt i virksomheden

Det nuværende selskabsnavn Sanistål blevet etableret i 1972, 
som betegnelse for en leverandør, der primært henvendte sig 
til industrien. I 1984 blev virksomheden børsnoteret. Sanistål 
er vokset gennem en række opkøb af og fusioner med lokale 
danske jern- og støbegodsgrossister igennem de seneste 45 år, 
samt i de seneste år også uden- og indenlandske opkøb. Dette 
med henblik på at leve op til målet om at være totalleverandør 
til dansk industri og håndværk. Opkøbene skaber efterhånden 
et bredere sortiment for Sanistål, som – ud over stålforretnin-
gen – kommer til at inkludere værktøjer og komponenter 
indenfor for eksempel VVS, teknik og beslag. Kundekredsen 
udvides gradvist med det bredere produktsortiment til også at 

omfatte håndværksvirksomheder inden for byggeri og anlæg 
– med særlig vægt på VVS-virksomheder, der i dag er 
virksomhedens hovedmarked. I 2007 opkøber virksomheden 
Carl F – den daværende leder inden for dør- og vinduesbe-
slag, befæstelse og værktøj til tømrer og snedkerbranchen, 
som på dette tidspunkt havde en omsætning på 1 mia kroner. 
Samtidig investerede virksomheden kraftigt i sin lager og 
logistiskkapacitet og lånte et betragteligt beløb til dette.

Bygge- og anlægsindustrien er traditionelt præget af store 
konjunkturudsving. Krisen i byggeriet har påvirket købsad-
færden blandt investorer. Det indebærer blandt andet, at der 
stadig er meget lille risikovillighed - hvilket igen udsætter og 
forlænger igangsættelsen af byggeprojekter og skaber 
usikkerhed, lange lagertider for dyre komponenter mm. 
Ligeledes er markedet for stål blevet ramt af en generel 
afmatning, efter Kinas efterspørgsel på det globale stålmar-
ked er aftaget. Sanistål har derfor været igennem en større 
proces med henblik på at afskrive en del af kundeunderlaget 
og trukket sig fra flere risikobetonede kundeengagementer.
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Som grossistvirksomhed søger Sanistål især at differentiere 
sig på serviceelementer, som nedbringer kundernes omkost-
ninger, fremfor at skulle konkurrere på prisen alene. Denne 
tilgang har også præget udviklingen af Saniståls digitale pro-
cesser. I 2013 blev en e-handelsportal lanceret, der sigter på at 
understøtte håndværkernes behov for enkle, fleksible og hur-
tige leveringer. Derfra har Sanistål investeret mange ressour-
cer i at analysere kundernes købsadfærd med henblik på at 
udvikle nye servicekoncepter og identificere købsadfærd, der 
kunne give anledning til andre former for 
markeds segmentering. 

Figur 1 giver et overblik over vare- og vidensflowet i Saniståls 
forretningssystem. Der er tre afsætningskanaler for Sanistål: 
Butikker med mulighed for afhentning, websalg med direkte 
levering og lagerstyring. Med det bredere varesortiement prø-
ver Sanistål at positionere sig som totalleverandør til sine 
kundegrupper. Det betyder også, at virksomheden i de senere 
år har inkluderet stadig flere serviceelementer i sin 
forretning. 

Virksomheden har udviklet fem service- og leveringskoncep-
ter med forskellige elementer af rådgivning, logistikstyring og 
fleksibilitet til divisionerne: Projektstyring og Flexbox (for-
trinsvis byggeridivisionen) Stockmaster, Refill og Easy Sup-
ply (fortrinsvis industridivisionen) 

SANISTÅLS 
FORRETNINGSMODEL 

Figur 1: Saniståls forretningsmodel
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Parallelt med de nævnte servicekoncepter, rådgiver Sanistål i 
stor udstrækning håndværkere om nye materialer, værktøjer 
og komponenter i deres sortiment. Der er et stort innovations-
pres inden for byggematerialer og komponenter. Hård konkur-
rence og nye lovmæssige krav til byggeriets bæredygtighed, 
energieffektivitet mm, skaber et stærkt fornyelsespres med 
hyppig lancering af nye løsninger. I takt med at værktøjer, 
komponenter og produkter bliver mere avancerede, stiger 
håndværksmestrenes behov for rådgivning om nye materialer 
og fremgangsmåder. Dette behov søger Sanistål at imødegå 
med fysisk rådgivning og med web-baseret information.

Et eksempel kan være Stockmaster. Sanistål har, efter en peri-
ode med et længere indsalg, oplever stigende succes med. 
Amerikanske CribMaster, har således tildelt Sanistål prisen 
som ’International Partner of the Year 2017’ ved en konference 
i USA. CribMaster, en del af Stanley Black & Decker, sælger 
lagerstyringsløsninger til industrien og bl.a. også de industri-
automater, der er en del af Saniståls lagerstyrings- og optime-
ringskoncept StockMaster. ”StockMaster er en stor succes, og 
Sanistål har øget deres forretning hos os med omkring 300 
pct. sidste år, hvilket jo er fantastisk, men derudover bruger 
Sanistål vendingmaskinerne på en ganske unik måde sam-
menlignet med andre af vores samarbejdspartnere,” siger 
Chris Magson, der er salgsdirektør for CribMaster på det 
europæiske marked.

Saniståls tilgang til kunderne tager udgangspunkt i det, der i 
markedsføringstilgange kaldes kortlægningen af kundernes 
”erfaringsrejse” (customer experience journey mapping - 
CXJM). Kortlægningen af kunders typiske CXJ i forbindelse 
med løsning af problemer, der har stor betydning for dem, 
giver virksomheder en systematisk indsigt i de faser og ele-
menter, der understøtter kunders beslutningsprocesser. For 
Sanistål, er det for eksempel en erkendelse, at mange mindre 
VVS-firmaer oplever det som en tung og irrelevant arbejdsop-
gave at skulle detaljere materialekøb og vedligeholde et særligt 

bogholderi i forhold til en bestemt underentreprise hos en 
kunde. Det er en opgave, der indgår i det netværk af opgaver, 
ejeren af et mindre VVS-firma oplever stjæler hans tid. At 
hjælpe med at løse denne opgave er i princippet et stykke væk 
fra Saniståls kerneforretning, men fylder omvendt meget i 
kundens bevidsthed og hænger sammen med opgaven at 
bestille varer hos en leverandør. 

Spørgsmål til refleksion: Hvordan kan din virksomheds ople-
vede value proposal understøttes digitalt?

1)  Sæt dig i brugernes sted: prøv at skitsere forløbet i din 
brugers oplevelser i en typisk sammenhæng hvor jeres 
produkt også indgår. Hvornår og i hvilke sammenhænge 
indgår jeres ydelser i kundernes overvejelser?

2)  Hvilke af brugerens oplevelser linker jeres produkter til? 
Er de positive eller negative? Hvilke andre kæder af hæn-
delser og beslutninger indgår de i?

3)  Kunne I ændre eller påvirke sammenhængen i disse på 
nogen måde?

På stålområdet har Sanistål udviklet logistisk og SCM-kon-
cepter med henblik på at servicere sine store industrikunders 
behov for lagerstyring og logistik fra sine centrale stållagre i 
Danmark og Tyskland. Flere af virksomhedens service-
koncepter, såsom Carl F Refll og Easy Supply indeholder et 
element af konsulentbistand og procesudvikling med henblik 
på at optimere lagerstyring og logistik hos kunderne.

Samtidigt outsources selve distributionsopgaven til Danske 
Fragtmænd i 2010, som derved er blevet en strategisk alliance-
partner for Sanistål. Sammen Danske Fragtmænd, er der 
udviklet et web-baseret bestillings- og leveringskoncept, hvor 
Sanistål arbejder sammen med transportleverandøren om at 
optimere transportruter, præcisere leverancer og nedbringe 
ventetiden hos kunderne

SANISTÅLS 
FORRETNINGSMODEL 

Projektstyring Flexbox Stockmaster Carl F Refill Easy Supply

Online projektmappe som 

styrer ordrene til et bestemt 

byggeprojekt og giver 

muligheder for at udskrive 

analyser 

Telefonisk eller onlinebestil-

lng og levering til butikker 

indenfor en time

En industriautomat, der 

primært anvendes til 

MRO-varer, som medarbej-

derne selv 'trækker' til brug 

i produktionen. Bag 

automaten ligger en 

software, som overvåger 

vareforbrug, genbestilling og 

genopfyld. 

Et VMI system som er 

baseret på e-mail?

Et automatiseret

Lagerstyringssystem, hvor 

virksomhedens C-varer 

(småting som bolte, 

handsker mm) automatisk 

genbestilles og lagerbehold-

ningen overvåges

Tabel 1: Oversigt over Saniståls vigtigste service- og leveringskoncepter
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2002 er et vigtigt år i virksomhedens historie. Der tiltrådte en 
ny direktør og samtidig skete der store udskiftninger i ledel-
sen. Med denne udskiftning kom også en gentænkning af 
Saniståls forretningside. Saniståls grossistvirksomhed blev på 
daværende tidspunkt anset som lidt af en anakronisme – den 
var mest af alt en traditionel grossistvirksomhed, hvilket – i 
lyset af digitaliseringen og den såkaldte dot.com-bevægelse – i 
brede kredse blev anset som at være en forretningsmæssig 
blindgyde. Den nye ledelse besluttede sig for, at transformere 
Sanistål til en servicevirksomhed med et stærkt fokus på de 
enkelte kunder og samtidig gøre virksomhedens organisation 
mere markedsorienteret. 

VVS-grossistbranchen er – på trods af et måske lidt konserva-
tivt og støvet image - en af de brancher hvor der konkurreres 
hårdest på digitalisering af forretningsprocesser. Det medfører 
en konkurrencesituation, hvor teknologiske forspring ofte kun 
er midlertidige og hvor grossistvirksomheder udvikler og imi-
terer hinandens forretningskoncepter. Sanistål er gået forrest i 
forhold til at digitalisere forretningsprocesser installerede 
etablerede sit første IT-system allerede I 1972 til at understøtte 
en bred vifte af administrative processer (lager, løn, regnskab 
mv). Dette system har siden hen knopskudt og har dannet base 
for en række af koncernens IT systemer. IT er i dag rygraden i 
alle Saniståls aktiviteter.

”Vi kan se at på tværs af de mange segmenter vi er aktive 
I, er det mange af de samme ting vores kunder har ondt i 
maven over. Mange gange har vi mulighed for at lave en 
rigtig god løsning til dem…det er en filosofi der er løftet 
helt op i vores vision….vi skriver at vi skal skabe konkur-
rencekraft for vores kunder. Vi vil gøre vores kunder stæ-
rekere. Det lyder sympatisk, og det har vi selvfølgelig ikke 
noget i mod. Men det har faktisk også en række afledte 
effekter for os.” 

Det betød en centralisering af en række funktioner, med hen-
blik på at fjerne administrative back-office funktioner fra 
sælgerne og dermed frigøre tid til salgs- og markedsføringsar-
bejdet. Samtidig betød det også en massiv omskoling af virk-
somhedens salgsorganisation – fra produktsalg til relationelt 
salg.

”De skulle ud at tale forretning med kunderne. At tale med 
kunderne om deres behov og finde ud af – lige præcis – 
hvad kan gøre for at skabe værdi sammen. Det var noget 
med at kigge på forretningsprocesser og sige fx: når du nu 
bestiller denne her vare, var det så ikke smartere for dig at 
gøre sådan og sådan. Eller vi kan faktisk løfte denne her 
var helt ind på plads med kran…”

STRATEGI, POTENTIALE  
OG UDVIKLING MOD BRUG  
AF BIG DATA 
– NUVÆRENDE SITUATION OG 
ORGANISATORISKE UDFORDRINGER 



Grossistvirksomheden blev dog ikke erstattet af disse aktivite-
ter, sådan som mange forudsagde og producenterne har ikke 
overtaget kundekontakten til industrikunder. I dag er grossist-
delen af virksomheden stadig vigtigt, men komplementeres i 
høj grad af de forskellige servicetilbud, Sanistål har tilført 
med henblik på at skabe øget værdi for deres kunder udover 
produktfremskaffelse. For salgsorganisationen har det bety-
det, at der stadig i høj grad er specialister med et stort produkt-
kendskab, som arbejder side om side med sælgere med en mere 
holistisk indstilling, hvis opgave det i højere grad er at skabe 
mersalg gennem procesoptimering og loyalitetsskabende 
processer.

”Det handler om at skabe værdi for sine kunder. Og hvor-
dan gør man det? Der ved vi jo alle fra bøgerne at den 
klassiske grossistvirksomhed har udspillet sin rolle, efter 
Internettet er kommet. Det er ikke helt rigtigt, men heller 
ikke helt forkert. Vi har været nødt til at finde ud af hvor-
dan vi skaber værdi for kunderne ud over at fremskaffe et 
produkt. Der er stadig rigtig meget i at fremskaffe et pro-
dukt, men vi har også fundet ud af, at vi kan løse mange 
problemstillinger for vores kunder” 

Udviklingen af digitale services har været i direkte forlæn-
gelse af disse initiativer og blev fra starten prioriteret af tople-
delsen, som en del af virksomhedens nye strategiske set-up. 
Ligeledes har den øgede E-handelsvolumen, som voksede 
stærkt op i gennem 2000-tallet - ikke blevet brugt som argu-
ment for nedskæringer i salgsorganisationen, i forbindelse 
med de kriser, virksomheden har været igennem. Dette vidner 
om, at E-handel ikke er set som et værktøj til at tage omkost-
ninger ud af transaktionen, men som et værktøj, der kan øge 
værdiskabelsen hos kunden. 

Vi lavede et koncept til styring af byggeprojekter. Der er 
altid en masse dokumentation i forbindelse med byggepro-
jekter. Du skal kunne dokumentere og certificere for 
eksempel kvaliteten af stålet og holde styr på tegninger og 
tekniske specifikationer. Samtidig skal du styre vareflowet 
på byggepladsen. Når der er behov for, at nu skal vi kom-
ponenterne, skal de også være til stede. Vi lavede et simpelt 
værktøj til at trække varer af og planlægge med. Samtidig 
har du hele dokumentationen til bygherre og arkitekt. 
Hvad giver det af værdi og hvilken vækst har det givet os? 
Vi har kunne se et - måned for måned løft i den sektor, 
efter lanceringen.

Det er dog ikke alle projekter, hvor indsalget har fungeret så 
effektivt eller hvor kunderne er lige modne i forhold til deres 
arbejdsprocesser. Der er ofte et stort tilpasnings-issue i forhold 
til de eksisterende måder at gøre tingene på i kundevirksom-
heden. En ydelse, som har vist sig at være kompleks at få 

kunderne engageret i har været Saniståls vendingsmaskine, 
Der er fra kundens perspektiv tale om en investering i et auto-
matisk system til udlevering f arbejdsmaterialer i industrien. 
Anlægget kræver en ret høj initialinvestering fra kundens side 
og mange af gevinsterne ved at anvende anlægget er indirekte 
– det vil sige, at der udover besparelser i disse arbejdsmateria-
ler også skabes mulighed for at overvåge om medarbejdere 
bruger foreskrevne hjælpemidler (for eksempel om en medar-
bejder hver dag trækker et høreværn, eller lignende.) Walking 
and waiting-time minimeres, indkøbet automatiseres, mm. 
Hvis produktet skal sælges kræver det en intensiv dialog og 
etablering af en egentlig business case. Udviklingen af dette 
forretningskoncept har været særdeles krævende for Sanistål 
og har forudsat opbygningen af et selvstændigt forretningsom-
råde i virksomheden. Denne satsning ser dog ud til at bære 
frugt nu, efterhånden som ideen om konceptet modnes og har 
vist sin funktion. 

Ovenstående historie vidner om at eksisterende forretnings-
processer ikke ændres fra dag til dag, selv om der er nye tek-
nologiske løsninger med åbenbare fordele. Derfor var det hel-
ler ikke selve e-transaktionen, men muligheden for at 
digitalisere forretningsprocesser, der var i fokus hos Sanistål 
fra starten – for eksempel af give virtuel adgang til produkt-
data, tekniske specifikationer mm.. Behovet for et teknisk 
katalog var udtalt og det var ikke almindeligt, at disse infor-
mationer lå tilgængelige på fabrikanternes hjemmesider. Det 
var en service, der tidligt blev oplevet som meget brugbar – 
også for virksomheder, der ikke handlede hos Sanistål. Der 
blev tidligt taget initiativ til at udvikle den webshop, som i dag 
er en af de tre bærende salgskanaler for virksomheden og som 
samtidig understøtter Saniståls muligheder for en række andre 
ydelser, der er med til at skabe differentieringsmuligheder, 
såsom projektstyringsmodulet og automatisk lager-genopfyld-
ning. Det blev en erkendelse hos Sanistål at der på tværs af de 
mange forskellige sektorer deres omtrent 30.000 kunder befin-
der sig i, var stor ensartethed i behovene for problemløsning 
og forenkling. 

Dette betyder i princippet også, at Sanistål har adgang til en 
løbende datastrøm, som giver dem muligheder for at analysere 
kundeadfærd og agere proaktivt, hvilket virksomheden også 
udnytter i forhold til sine servicekoncepter. I dag sælges 
omtrent 1/3 af alle produkter fra Sanistål via Web-baserede 
kanaler. IT platformen har udviklet sig løbende siden og Sani-
stål har gennem processen erkendt behovet for at udvikle en 
egentlig IT strategi. Det betyder også, at hele organisationen er 
blevet påvirket af denne proces. Dette både i forhold til krav 
om datadisciplin og i ensretning og standardisering af proce-
durer på tværs af organisationen.
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Et velfungerende IT-system er også forudsætningen for at 
kunne overvåge udvikling og kapitalbinding i et varesortiment 
på over 130.000 varenumre og er samtidig påkrævet for at 
kunne binde automatiseret lagerstyring og webshop sammen 
med henblik på at leve op til den strategiske målsætning om 
fleksibilitet og hurtighed i forhold til kunderne. Det nuværende 
lagerstyringssystem (Astro WMS) blev implementeret kort tid 
efter krisen og gjorde det muligt at reducere antallet af lager-
medarbejdere drastisk. 

Organisatorisk har omstillingen mod at blive til en virksom-
hed, der er til stede på mange platforme – virtuelle så vel som 
fysiske – været vanskelig og er fortsat udfordrende. Set fra en 
brugers perspektiv, opleves de forskellige ydelser man repræ-
senteres for og de aftaler der er indgået med virksomheden 
som forholdsvis enkle og strømlignede. Internt, derimod, er 
koordineringen af de forskellige berøringspunkter til kunden 
– hvad enten de handler digitalt eller fysisk – deres interne 
sammenhæng og progression – en kilde til stigende organisa-
torisk kompleksitet. Sanistål har i stigende blandet de fysiske 
og de digitale kanaler, såedes at de gensidigt understøtter 
hinanden. Et eksempel kan være at kunderne selv tjekker 
varen ud af butikkerne ved hjælp af en telefonisk app, eller at 
medarbejdere fra butikkerne yder chat-support til kunderne på 
web-siden. En anden udfordring, der er kommet til, er at der – i 
takt med at IT-processer er en integreret del af salg – er blevet 
behov for selvstændige ressourcer på dette område. Derfor har 
salg og marketing udvikles deres egene udviklingskompeten-
cer på dette område. Det kræver så en væsentlig integration i 
forhold til ERP
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Sanistål er et eksempel på en virksomhed, der effektivt og 
proaktivt har brugt digitaliseringsmuligheder, herunder big 
data til at udvikle deres forretningsplatform. Ved kontinuerligt 
at udvikle tilpassede services, som griber ind i og understøtter 
kundernes egen værdiskabelse – ofte i dialog med disse kun-
der – har Sanistål formået at komme med et svar på den udfor-
dring grossistvirksomheder i mange brancher står overfor: I 
takt med at omkostninger ved at kontakte leverandører direkte 
og digitalisering af en række andre processer, har grossister og 
andre mellemmænd været nødt til at finde andre måder at 
skabe værditilvækst på. For Saniståls vedkommende har man 
tænkt i at bruge datastrømme til at skabe value added – både i 
form af fleksible leveringssystemer, men ikke mindst fleksible 
add-on services. Dette betyder også, at Sanistål bliver en 
attraktiv partner og problemløser, i tillæg til at være end tradi-
tionel grossistvirksomhed. For Sanistål, er data et råstof, som 
kan udnyttes forretningsmæssigt. Til gengæld skaber transiti-
onen til en stadig mere digitalt baseret forretningsmodel også 
nye udfordringer for virksomheden. En af dem, er at Sanistål 
nu ser brud i disse datastrømme, for eksempel som en konse-
kvens af virusangreb - som en kritisk risiko for virksomhedens 
forretningsgrundlag.

En anden udfordring er, at Sanistål – som mange andre virk-
somheder, der befinder sig i en lignende transitionsproces - i 
stigende grad mangler kvalificeret arbejdskraft med viden om 
IT, automatisering og udvikling af forretningsmodeller. Kan-
didater med denne kombination af kompetencer er svær at 
finde i uddannelsessystemet pt. 

Endelig skal Sanistål som mange andre virksomheder til at 
overveje mulighederne i kunstig intelligens i forhold til deres 
eksisterende forretnings-setup. Hvordan kan kunstig intelli-
gens understøtte den nye position for Sanistål? Vil de blive 
udfordret på deres eksisterende aktiviteter? Eller er der mulig-
heder for endnu et add-on i forhold til den mangfoldighed 
virksomheden i forvejen bruger til at skabe kunderelationer?

FREMTIDENS 
UDFORDRINGER
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