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Forord

Der er talt og skrevet meget om manglen på e-handelskompetencer og 
den udfordring, det er at skaffe kompetente medarbejdere. Men hvordan 
er virkeligheden for de danske handelsvirksomheder?

Undersøgelsen peger i retning af, at der er behov for digitale købmænd, 
som skal ske ved efteruddannelse – men der er også sat fart på 
outsourcing for at løfte e-handlen hos medlemmerne.

Resultaterne af denne undersøgelse er baseret på medlemmer, der driver 
e-handel og dem der forventer at starte e-handel inden for de næste 2 år.

Undersøgelsen er dannet på baggrund af 100 besvarelser fra ledere af 
danske handelsvirksomheder, som er medlem i DI Handel.

Undersøgelsen blev gennemført i sensommeren 2018 i samme form som i 
2016.
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Undersøgelsens konklusioner

53 pct. af de adspurgte virksomheder driver e-handel, mens 26 pct. forventer at starte e-handel inden for 
de næste 2 år. 

Kun 9 pct. af de virksomheder, der driver e-handel, har forankret e-handel som en selvstændig 
organisatorisk enhed og hele 89 pct. som en del af en anden organisatorisk enhed

Virksomhedslederne mener, at der er behov for e-handelskompetencer på samtlige niveauer af 
virksomheden - fra ledelsen til driften. ”Specialisterne” er dog den vigtigste

94 pct. af virksomheder med e-handel har behov for at opkvalificere e-handelskompetencerne - især 
inden for fagområderne ”Sammenspil mellem forretning og IT”, som i høj grad skal ske ved at påklæde de 
nuværende købmænd med digitale kompetencer 

Efteruddannelse er fortsat virksomhedsledernes primære valg til at opkvalificere e-
handelskompetencerne, hvor 54 pct. mener at det er vejen frem 

Virksomheder ser også et større behov for outsourcing end i 2016, hvor nu 21 pct. mod 12 pct. ser den vej
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Flere medlemmer har fået e-handel eller forventer at starte op  

53 pct. af de adspurgte virksomheder 
driver allerede e-handel i 2018 mod 49 
pct. i 2016.

Det er derudover positivt, at op i mod 26 
pct. af de adspurgte virksomheder har 
planer om at starte e-handel inden for 
de næste 2 år – hvilket er 4 pct. point 
højere end i 2016.
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Sælger din virksomhed produkter og/eller services via internettet (e-handel)?

49%

22%

29%

53%

26%

21%

Ja

Nej - forventer at starte inden for de næste 2 år

Nej

2016

2018
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E-handel ligger i 9 ud af 10 tilfælde, som en del af en anden enhed

Virksomheder der har e-handel

89 pct. af de adspurgte virksomheder 
har forankret forretningsenheden, som 
en del af en anden enhed for e-handel i 
2018, hvilket er et ryk fra 2016, der lå på 
77 pct. 

Andelen af virksomhederne der har e-
handel som en selvstændig 
forretningsenhed er dykket fra 23 pct. i 
2016 til 9 pct. i 2018.

Små 2 pct. har i 2018 valgt at outsource 
alt vedr. e-handel.
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Hvordan er medarbejderne i e-handel forankret organisatorisk i virksomheden?

23%

9%

77%

89%

0% 2%

2016 2018

Selvstændig enhed

En del af en anden enhed (fx Marketing, Salg, Forretningsudvikling, etc.)

Alt vedr. e-handel er outsourcet
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Virksomheder, der forventer at starte e-handel, vil forankre det som en del af anden enhed

Virksomheder, der endnu ikke er i 
gang med e-handel

69 pct. af de virksomheder, der 
forventer at starte e-handel, planlægger 
at forankre e-handel, som en del af en 
anden forretningsenhed.

Kun 8 pct. af virksomhederne forventer 
at starte e-handel som en selvstændig 
enhed. 

Billedet er nogenlunde det samme som i 
2016 – og fordelingerne ligger ikke langt 
fra det, som virksomheder med e-handel 
rent faktisk har.
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Hvorledes forventer du, at placere den kommende e-handelsafdeling/medarbejdere organisatorisk i virksomheden?
Sælger din virksomhed produkter og/eller services via internettet (e-handel)?

13%

8%

75%

69%

4% 4%
8%

19%

2016 2018

Selvstændig enhed

En del af en anden enhed (fx Marketing, Salg, Forretningsudvikling, etc.)

Alt vedr. e-handel skal outsourcet

Ved ikke
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Godt og vel 7 pct. af medarbejderstaben arbejder med e-handel

Virksomheder der har e-handel

Virksomheder, der driver e-handel, har i 
gennemsnit 8 pct. af medarbejderstaben 
der arbejder med e-handel.

De små virksomheder med e-handel har 
en større andel af medarbejderstaben 
der decideret arbejder med e-handel –
den udgør godt 13 pct., hvorimod den 
for virksomheder med mere end 50 
ansatte ligger på 6 pct.
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Hvor mange fuldtidsansatte arbejder med e-handel i din virksomhed?
Hvordan er medarbejderne i e-handel forankret organisatorisk i virksomheden? 

7%

13%

6%

Total Under 50 ansatte 50 ansatte +
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Behov for e-handelskompetencer på alle niveauer i virksomheden

Virksomheder, der driver e-handel, føler, 
at der er behov for e-handels-
kompetencerne på samtlige niveauer i 
virksomheden. Alt fra ledelsen til 
driften. Ift. 2016 er der en klar tendens 
om, at der indenfor alle områder er et 
større behov for kompetencerne.

Det er specielt ”Specialister”, hvor der er 
sket et stort løft i behovet ift. 2016, hvor 
vi er gået fra 57 pct. til 81 pct., som i 
meget høj eller høj grad har behov for de 
kompetencer specialisterne tilfører 
virksomhederne. 
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I hvor høj grad føler du, at virksomheden har behov for e-handelskompetencer i følgende organisatoriske niveau(er)? 
Andele som ser et meget højt eller højt behov for e-handelskompetencer indenfor hvert område

58%

68%

57% 57%

68%
70%

81%

62%

Direktionen/ledelsen Leder/Mellemleder (med
personaleansvar)

Specialister (uden
personaleansvar)

Anden funktionær (fx
kundeservice, lager,

etc.)

2016 2018
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Specialister er den mest udbredte e-handelskompetence i virksomhederne

Hos 67 pct. af de adspurgte 
virksomheder, der driver e-handel, 
findes ”Specialister” og gruppen er 
således den mest udbredte e-
handelskompetence i de adspurgte 
virksomheder. 

Overordnet set er det udbredt for 
virksomhederne at have flere områder 
hvor e-handelskompetencer er en del af 
arbejdsstyrken.
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På hvilke organisatoriske niveauer har virksomheden e-handelskompetencerne?

62%

47%

55%

38%

67%

62%

48%

29%

Specialister Leder/mellemleder Direktion/Ledelse Anden funktionær

2016 2018
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Der skal udvides eller opkvalificeres under flere områder hos medlemmerne

Godt 94 pct. af medlemmerne, der 
driver e-handel, føler, at de har behov 
for at udvide eller opkvalificere deres e-
handelskompetencer i en eller anden 
form. 

Spørger vi virksomhedslederne hvilke 
fagområder inden for e-handel, de føler 
har behov for at blive udvidet eller 
opkvalificeret, svarer:

- 64 pct. ”Sammenspil mellem 
forretning og IT”

- 58 pct. ”Web analyse” og ”Marketing”

Ift. 2016 er det specielt sammenspil 
mellem forretning og IT samt marketing 
som fylder mere hos medlemmer i 2018.
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Inden for hvilke af følgende e-handelskompetencer, føler du at virksomheden har behov for at udvide eller opkvalificere?

2%

2%

6%

34%

42%

47%

55%

58%

58%

64%

6%

0%

0%

23%

38%

45%

62%

47%

55%

32%

Ved ikke

Tilkøbes

Vi har ikke behov for at opkvalificere

IT udvikling

Kundeservice

Procesoptimering af drift og logistik

Forretningsudvikling

Marketing

Web analyse

Sammenspil mellem forretning og IT

2016 2018
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Efteruddannelse er fortsat det foretrukne valg til opkvalificering

54 pct. af virksomhedslederne ser  
”Efteruddannelse” som deres foretrukne 
vej til at opkvalificere virksomhedens e-
handelskompetencer. 

Opkvalificering gennem ”Outsourcing”, 
ser ud til at få større og større betydning 
for virksomhederne og deres ambitioner 
inden for e-handel. Således er er 
andelen gået fra 12 pct. i 2016 til 21 pct. i  
2018, som vælger outsourcing til 
opkvalificering af deres e-handel. 
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Hvordan ønsker virksomheden at udvide eller opkvalificere e-handelskompetencerne?

11%

60%

12%

12%

6%

8%

54%

14%

21%

2%

Udskifte/erstatte
eksisterende
medarbejdere

Efteruddanne
medarbejdere

Nyansættelser

Outsourcing

Ved ikke

2016

2018
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Forskel på hvor der skal efteruddannes, outsources eller nyansættes

Virksomhedslederne har indenfor 
hvert fagområde angivet hvorledes 
de vil opkvalificere de enkelte 
kompetencer. 

Største ryk fra 2016 til 2018 er at 
endnu flere ser på mulighederne for 
at outsource, hvilket i særlig høj grad 
gælder IT udvikling, hvor 56 pct. 
ønsker dette i 2018 mod kun 31 pct. i 
2016.

Fortsat flest peger på at 
efteruddanne deres medarbejdere, 
specielt inden for kundeservice og 
marketing.
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Hvordan ønsker virksomheden at udvide eller opkvalificere e-handelskompetencerne? Mulighed for flere valg under de 
enkelte fagområder

Udskifte/erstatte 
eksisterende 

medarbejdere

Efteruddanne 
medarbejdere

Nyansættelser Outsourcing Ved ikke

2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018

Forretningsudvikling 11 % 7% 53 % 69% 16 % 21% 13 % 17% 8 % 7%

Sammenspil mellem forretning og IT 14 % 12% 57 % 59% 10 % 6% 14 % 24% 5 % 3%

IT udvikling (kodning) 8 % 6% 46 % 28% 15 % 22% 31 % 56% 0 % 0%

Marketing 3 % 10% 72 % 77% 17 % 13% 0 % 23% 7 % 0%

Web analyse 13 % 10% 63 % 58% 9 % 23% 13 % 26% 3 % 3%

Kundeservice 19 % 9% 62 % 77% 10 % 18% 0 % 9% 10 % 0%

Procesoptimering af drift og logistik 11 % 12% 63 % 56% 4 % 16% 19 % 24% 4 % 0%

TOTAL 11 % 8% 60 % 54% 12 % 14% 12 % 21% 6 % 6%
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Invitationer Besvarelser Svarprocent

26. jul – 16. aug 2018
Periode for dataindsamling
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Kontaktoplysninger

Analyseansvarlig Presse

Joachim Strikert Annette Falberg

T: +45 3377 4844 T: +45 3377 4851

M: +45 2337 9259 M: +45 2240 8803

E: jons@di.dk E: anwf@di.dk

DI Handel

H. C. Andersens Boulevard 18

1787 København V

handel.di.dk Ι +45 3377 3377 Ι handel@di.dk
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