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BETALINGER, 1. KVARTAL 2022 

Rekordhøj kortomsætning i 
1. kvartal 2022 

På trods af at Danmark var delvist nedlukket i januar 

2022, nåede den samlede kortomsætning i 1. kvartal 

op på 176,4 mia. kr. Det er ny rekord, når man sam-

menligner med samme kvartal i tidligere år. Omsæt-

ningen i 1. kvt. 2022 er 10,8 pct. højere end den hid-

tidige rekord i 1. kvt. 2019, som ikke var påvirket af 

corona-restriktioner. 

Kortomsætningen dækker over værdien af alle 

transaktioner foretaget med danske betalingskort. 

Kortomsætning afhænger af sæson, men ved at 

sammenligne 1. kvt. 2022 med 1. kvt. i forudgående 

år, kan der tages højde for denne sæsonpåvirkning. 

Omsætningen påvirkes også af andre forhold, fx om-

fanget af corona-nedlukninger, forskydning af hel-

ligdage omkring påsken, ændrede betalingsvaner 

og inflation. Forbrugerpriserne steg med 6,8 pct. i 

perioden 1. kvt. 2019 til 1. kvt. 2022 og vil isoleret 

set trække kortomsætningen op1.  

Nogle brancher er gået frem, andre tilbage 

Det høje niveau for kortomsætningen i 1. kvt. 2022 

dækker over, at kortomsætningen i flere danske 

brancher er gået betydeligt frem sammenlignet med 

1. kvt. 2019, mens kun få er gået tilbage2.  

Et udpluk af brancher med stor vækst i kortomsæt-

ningen er stormagasiner, it og telekom, restauranter 

og barer og tankstationer. I disse brancher er den 

samlede kortomsætning i 1. kvt. 2022 hele 25,7 pct. 

højere end i 1. kvt. 2019. Eksempler på brancher 

med faldende kortomsætning er bilforretninger, bil-

udlejere, rejsebureauer og flyselskaber. Her er kort-

omsætningen i 1. kvt. 2022 omkring 17 pct. lavere 

end kortomsætningen i 1. kvt. 2019. 

Internethandlen haler ind på fysisk handel 

Kortomsætningen kan opdeles på fire anvendelses-

steder: fysiske forretninger, internethandel, selvbe-

tjeningsmiljøer og kontantautomater. Kortomsæt-

ningen i de fysiske forretninger er stadig den, der 

vægter tungest, og udgør 53,1 pct. af den samlede 

kortomsætning i 1. kvt. 2022. Internethandlen udgør 

med 34,7 pct. dog en stadig større andel.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

1
 Stigningen i forbrugerpriserne er regnet som den procentvise æn-

dring mellem forbrugerprisindekset fra marts 2019 og marts 2022. Da-

takilden er Danmarks Statistik. 
2
 Fordelingen på brancher er baseret på data fra Nets Denmark A/S. 

 Kortomsætningen i 1. kvt. 2022 var højere end 

1. kvt. i alle tidligere år. 
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Anm.: Figuren viser den kvartalsvise kortomsætning foretaget med 

danske betalingskort, både i Danmark og i udlandet. Find 

figurdata her (link). 

 

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2022/Betalinger-20220502.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Betalinger/20220502_STATISTIK_figurdata.xlsx

