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BETALINGER, 3. KVARTAL 2021 

Kortomsætningen i fysiske 
butikker er tilbage 

Siden sidste genåbning er danskerne vendt tilbage 

til at handle i fysiske butikker. Det kan ses på kort-

omsætningen, som i 2. kvartal 2021 var tilbage på 

niveauet før corona. Mens kortomsætningen i fysiske 

butikker har været påvirket negativt af nedluknin-

gerne, har e-handlen klaret sig bedre.  

 

Den samlede kortomsætning i og udenfor Danmark 

var i 3. kvartal 192 mia. kr. Kortomsætningen angiver 

den samlede værdi af betalinger foretaget med dan-

ske betalingskort. Kortomsætningen kan derfor indi-

kere, hvordan det står til med danskernes forbrug, 

da en stor andel af alle køb foretages med beta-

lingskort. 

 

E-handel holdt hånden under kortomsætningen  

Mens de fysiske butikker holdt lukket, og handlen i 

de fysiske butikker derfor faldt drastisk, holdt e-

handel gang i kortomsætningen. Dertil har en særlig 

høj grad af digitalisering og udbredte muligheder 

for e-handel i Danmark understøttet varekøbet på 

nettet under nedlukningerne.1  

 

Forbrugsadfærden ligner sig selv  

En analyse fra Danmarks Nationalbank viser, at dan-

skernes forbrug nærmer sig forbrugsmønstre fra før 

coronakrisen.2 Den underliggende forbrugslyst har 

været stor det seneste år trods det store tilbageslag 

i dansk økonomi. En kombination af bl.a. kompensa-

tionsordninger, afdæmpede forbrugerprisstigninger 

og optimistiske forventninger til fremtiden har holdt 

hånden under danskernes købelyst. Dette smitter af 

på kortomsætningen i 2. og 3. kvartal 2021. Den 

samlede kortomsætning har været høj trods de be-

grænsede købsmuligheder som følge af tilbagevæ-

rende restriktioner. Sammensætningen af varer i 

danskernes indkøbskurve minder også om før coro-

na. Dog har betalinger med danske betalingskort til 

køb på restauranter, barer og hoteller ligget cirka 25 

pct. over niveauet før corona. 

 

Betalingskort benyttes flittigt i udlandet igen 

De stigende rejsemuligheder i løbet af 3. kvartal 

2021 afspejles i de voksende betalinger foretaget 

med danske kort i udlandet både i fysiske butikker 

og E-handel. Den samlede kortomsætning med dan-

ske betalingskort i udlandet er nu på næsten samme 

niveau som i 2019. 1 2  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
 

1
 Se Amy Yhuang, Digitaliserede økonomier har klaret sig bedre gen-

nem pandemien, Danmarks Nationalbank Economic Memo, nr. 6, au-

gust 2021 (link). 
2
 Se Økonomien på vej tilbage i moderat højkonjunktur, Danmarks 

Nationalbank Analyse,  nr. 24, september 2021 (link). 

 Under nedlukningerne faldt kortomsætningen i 

fysiske butikker og steg på nettet 
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Anm.: Kortomsætningen fordelt på fysiske butikker (betjent ekspedi-

tion), e-handel og andet (selvbetjening og kontanthævninger). 

Figuren indeholder betalinger foretaget med danske beta-

lingskort i Danmark og udlandet. Find figurdata her (link).  
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