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BETALINGER, 4. KVARTAL 2018 

Hver dansker svinger  
kortet 1,2 gange dagligt 

I 2018 brugte vi danskere i alt vores betalingskort 

2,1 mia. gange i enten Danmark eller udlandet for et 

samlet beløb på svimlende 614 mia. kr. Det svarer til, 

at hver voksen dansker i gennemsnit brugte et kort 

ca. 1,2 gange dagligt til et beløb på 292 kr. pr. gang. 

Dankortet og især VisaDankortet er fortsat de mest 

populære betalingskort i Danmark. De 4,5 mio. ud-

stedte kort blev i alt brugt 1,5 mia. gange i løbet af 

2018. Det svarer til 72 pct. af danskernes samlede 

kortbetalinger. Derudover blev internationale debet- 

og kreditkort, som fx Visa og MasterCard, brugt 

henholdsvis 536 mio. og 50 mio. gange sidste år.  

Beløbet pr. transaktion er generelt størst for kredit-

kortene, som har et gennemsnitsbeløb på 731 kr. 

Det skal sammenholdes med godt 303 kr. for Dan-

kortene og 218 kr. for internationale debetkort. 

Når det gælder danskernes betalinger i fysiske for-

retninger, benyttes betalingskort tilsammen ved 73 

pct. af detailbetalingerne1. De resterende betalinger 

foretages primært med kontanter, MobilePay eller 

kontooverførsler. 

 

Det er i stigende grad muligt at benytte digitale be-

talingskort frem for fysiske kort. De udbydes fx via 

betalingsløsninger som Apple Pay, Mobilt Dankort 

og Google Pay. Betalinger med digitale kort fylder 

dog stadig kun en meget begrænset del af dansker-

nes betalinger. 

Den store anvendelse af betalingskort gælder gene-

relt for de nordiske lande, som alle ligger i toppen 

ved internationale sammenligninger. Danskernes 

årlige kortbetalinger pr. person rangerer som num-

mer to i Europa. Norge og Sverige indtager resten af 

top 3 med henholdsvis første- og tredjepladsen på 

denne liste2.  

Find flere tal og informationer om betalingsstatistik-

ken på Nationalbankens hjemmeside (link). 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

1
  Jf. Danmarks Nationalbank, Danske husholdninger fravælger kontant-

betalinger, Danmarks Nationalbank Analyse, nr. 24, december 2017 

(link). 
2
 Jf. Danmarks Nationalbank, Danskerne er mestre i at betale elektronisk, 

Danmarks Nationalbank Analyse, nr. 6, marts 2017 (link). 

 Dagligt brug af betalingskort Figur   

 

 

 

1,2
betalinger pr. 

voksen dansker

292
kr. pr. betaling

1,7
mia. kr. i alt

http://www.nationalbanken.dk/dk/statistics/find_statistics/Pages/Payments.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Betalinger-20190301.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2017/12/Danske-husholdninger-fravaelger-kontantbetalinger.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2017/03/Danskerne-er-mestre-i-at-betale-elektronisk.aspx

