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Kortomsætningen er  
tilbage efter restriktioner 

Den samlede kortomsætning nåede i 2022 op på 

hele 642 mia. kr., hvilket er 8 pct. højere end i 2021. 

De brancher, der har været hårdest ramt af corona-

restriktioner, er nu godt på vej mod eller over deres 

niveau fra 2019, som er det seneste år uden restrikti-

oner. 

Kortomsætningen dækker over værdien af alle trans-

aktioner foretaget i Danmark med såvel danske som 

udenlandske betalingskort, både i fysiske forretnin-

ger og i internethandlen. Ud over corona-nedluknin-

ger påvirkes kortomsætningen af mange andre for-

hold, fx ændrede betalingsvaner, forbrugsvaner og 

inflation.  

Comeback til de hårdest ramte brancher 

Da der i Danmark i 2020 og 2021 blev indført co-

rona-restriktioner, blev nogle brancher udfordret 

hårdere på deres forretning end andre. Blandt de 

hårdest ramte brancher var restauranter og barer, 

underholdningsaktiviteter, hoteller samt rejse- og 

flyselskaber. 

Sammenlignes 2019-niveauet for kortomsætningen 

inden for hver af disse brancher med de tilsvarende 

niveauer for 2020, 2021 og 2022, tegner der sig et 

klart billede: Niveauerne faldt kraftigt fra 2019 til 

2020 og forblev på et lavt niveau i 2021. Derimod 

løftede de hårdt ramte brancher sig igennem 2022 

tilbage mod 2019-niveauet. På nær rejse- og flysel-

skaber ligger brancherne nu højere end før corona. 

Det er selvom, at kortomsætningen for rejse- og fly-

selskaber steg med hele 89,6 pct. fra 2021 til 2022.  

For hoteller var kortomsætningen således nede på 

indeks 55 for 2020 og 68 for 2021, men hoppede op 

på 111 for 2022 med basisår i 2019. For branchen 

underholdningsaktiviteter steg den fra indeks 65 for 

2021 til indeks 112 for 2022, mens den for restauran-

ter og barer steg fra indeks 85 til 122.  

Forbrugerpriserne steg i 2022 til et mærkbart højere 

niveau end i 2021, hvilket alt andet lige vil trække 

kortomsætningen op. Den højere kortomsætning er 

dermed ikke ensbetydende med et større realt for-

brug. 
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Anm.:  Figuren viser udviklingen i kortomsætningen, foretaget i 

Danmark med såvel danske som udenlandske betalings-

kort, både i fysiske forretninger og i internethandlen.    

Find figurdata her (link). 
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