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Kort om sælger-analysen
DI Handel har - i samarbejde med Wilke - spurgt 500 danske 
B2B-virksomhedsledere om deres erfaringer, gevinster og 
barrierer til det digitale salg. 

Analysens resultater skal bidrage til øget viden, så vores 
medlemmer er bedre forberedt, når der skal træffes vigtige  
beslutninger om fremtidens digitale handel. 
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Sammenfatning: Virksomheder der sælger digitalt
Det er den klassiske e-handel via webshop, der er fremherskende 

• 66 pct. af virksomhederne i denne analyse sælger digitalt
• 56 pct. har salg via egen webshop, 25 pct. har salg via EDI, 20 pct. har salg via online markedspladser og flere virksomheder har mere end en digital 

salgskanal
• Detail- og engrosvirksomhederne har oftere egen webshop. EDI er den mest udbredte salgskanal hos engrosvirksomhederne og online 

markedspladser er oftere detailvirksomhederne. Fremstillingsvirksomheder er mindre til stede ift. digitalt salg
• Salg via webshop er den digitale salgskanal flest virksomheder henter deres digitale omsætning
• 42 pct. af virksomhederne med digitalt salg har digital eksport.

Erfaringerne med e-handel via egen webshop eller online markedspladser

• Generelt set er erfaringsniveauet højt hos detail- og engrosvirksomhederne. Lige godt halvdelen har haft digitalt salg i mere end 6 år. For 42 pct. af 
fremstillingsvirksomhederne med e-handel er erfaringsniveauet 1-2 år, og flere forventer at starte op i de kommende år, så der tegner sig et billede 
af mere digitalt salg på tværs af værdikæderne.

Drivers og barrierer for at sælge digitalt

• De vigtigste drivers for at sælge digitalt er at efterkomme kundernes efterspørgsel (27 pct.) og at øge virksomhedens effektivitet (24 pct.). 
Forholdsvis få angiver, at drivers til salg via digitale kanaler er at reducere virksomhedens administrative omkostninger (6 pct.) og at matche 
konkurrenternes tilbud til kunderne (10 pct.)

• Der er bred enighed blandt virksomhederne om, at der er mange gevinster at hente ved digitalisering af salget. Således oplever 84 pct. øget 
omsætning, 83 pct. oplever nye kunde- og distributionskanaler, 82 pct. styrket brand og 72 pct. forbedret effektivitet – jo mere erfaring med e-salg 
jo større gevinst opnås der igennem effektivisering og mersalg til eksisterende kunder

• De største barrierer for at sælge via digitale kanaler er, at virksomhederne mangler den relevante viden eller medarbejdere, der kan udvikle 
området (52 pct.). Der er også en stor del af virksomhederne (43 pct.), der nævner udfordringer i forhold til lager- og logistiksystemer. Juridiske 
forhold (15 pct.) og opbakning fra ledelsen (7 pct.) nævnes af færrest som barrierer.

2



B2B e-handelsanalyse

Salg via webshop er mest udbredt

Andelen af virksomheder, der sælger via 
digitale kanaler i denne undersøgelse, 
ligger på godt 66 pct.

En overvejende del (56 pct.) af 
virksomhederne sælger via webshop 
efterfulgt af hhv. EDI (25 pct.) og Online 
markedspladser (20 pct.) .

56%

3%

20%

25%

Webshop

App

Online markedsplads

EDI

Q2. - Har din virksomhed inden for det seneste år modtaget ordre på varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomhed (B2B-salg) via en webshop, en app eller 
lavet salg via en markedsplads? (N = 502)

Q3. Har din virksomhed inden for det seneste år modtaget ordre på varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomhed (B2B-salg) via EDI-salg (N = 502)
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Branchen har betydning for hvilke digitale kanaler, der anvendes

Webshop er for alle brancher den mest 
anvendte digitale salgskanal –
fremstillingsvirksomhederne trækker 
gennemsnittet ned med kun 44 pct., der 
har websalg. 

Engroshandelsvirksomhederne har i 
højere grad end hhv. fremstillings- og 
detailvirksomheder salg via EDI.

Salget via online markedspladser sker 
oftere hos detailvirksomhederne, og 
færrest engrosvirksomheder har 
erfaringer med denne salgskanal.

44%

1%

17%

22%

61%

4%

16%

35%

63%

3%

27%

18%

56%

3%

20%

25%

Webshop

App

Online markedsplads

EDI

Fremstillingsvirksomhed, der
sælger

Grossist-/engrosvirksomhed,
der sælger

Detail-virksomhed, der
sælger

Alle virksomheder, der
sælger

Q2. - Har din virksomhed inden for det seneste år modtaget ordre på varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomhed (B2B-salg) via en webshop, en app eller 
lavet salg via en markedsplads? (N = 502)

Q3. Har din virksomhed inden for det seneste år modtaget ordre på varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomhed (B2B-salg) via EDI-salg (N = 502)
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Websalg er den digitale kanal, hvor flest virksomheder henter omsætning
Af de virksomheder der har digitalt salg, er der 84 pct. af virksomhederne, 
som sælger via websalg, og det ses også at godt fjerdedel (27 pct.) af 
virksomhederne har hele omsætningen via websalg. 

Yderligere en femtedel af virksomhederne (21 pct.) har mindst halvdelen af 
deres omsætning via websalg. 

Knap 30 pct. af virksomhederne i undersøgelsen – der er defineret ved at 
sælge via digitale kanaler – benytter sig i større eller mindre grad af salg via 
EDI. Andelen af virksomheder, der har hele omsætningen via EDI, er dog lille 
(2 pct.), ligesom andelen af virksomheder, der har mindst halvdelen af 
omsætningen (9 pct.), er noget mindre end det tilsvarende tal for websalg. 

Virksomheder med salg via online markedspladser udgør 35 pct. af de 
virksomheder der har salg via digitale kanaler. På samme vis som for dem der 
sælger via EDI, er det få som har hele eller over halvdelen af salget fra online 
markedspladser.

16%

70%

65%

36%

18%

22%

21%

9%

8%

27%

2%

5%

Websalg

EDI

Online markedsplads

0% 1%-49% 50%-99% 100%

N: 412 (Har e-salg)

Q13 Hvor stor en procentdel af virksomhedens omsætning sker via digitalt salg?
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Omsætning via e-salg
Det er på tværs af de tre hovedbrancher websalg, som 
tegner sig for den største del af omsætningen. En 
femtedel (21 pct.) af fremstillingsvirksomhederne har 
ikke websalg, mens det omvendt er godt en fjerdedel 
(25 pct. til 29 pct.) af virksomhederne på tværs af de 
tre brancher, hvor hele omsætningen stammer fra 
websalg.

Hvis vi ser på EDI, er der en tendens til, at 
detailvirksomheder benytter EDI i lavere grad end 
grossist- og engrosvirksomheder og 
fremstillingsvirksomheder. Tre ud af fire 
detailvirksomheder (77 pct.), som sælger digitalt, har 
slet ikke EDI-salg, mens det hos grossist- og 
engrosvirksomhederne er to ud af tre virksomheder i 
målgruppen, der ikke tilbyder EDI.

Der er omvendt en tendens til, at detailvirksomheder, 
der sælger digitalt, anvender platformssalg i højere 
grad, end det er tilfældet i de to andre hovedbrancher. 

21%

16%

12%

69%

64%

77%

66%

71%

59%

31%

36%

40%

16%

20%

19%

17%

20%

28%

19%

22%

21%

14%

13%

3%

9%

7%

8%

29%

25%

27%

2%

4%

1%

9%

2%

6%

(Web) Fremstillingsvirksomhed

(Web) Grossist-/engrosvirksomhed

(Web) Detail-virksomhed

(EDI) Fremstillingsvirksomhed

(EDI) Grossist-/engrosvirksomhed

(EDI) Detail-virksomhed

(Online marked) Fremstillingsvirksomhed

(Online marked) Grossist-/engrosvirksomhed

(Online marked) Detail-virksomhed

0% 1%-49% 50%-99% 100%

N: 412 (Har e-salg)

Q13 Hvor stor en procentdel af virksomhedens omsætning sker via digitalt salg?
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Udenlandsk omsætning via e-handel

Godt og vel 12 pct. af virksomhederne i 
undersøgelsen har mere end halvdelen af  
deres e-salg til udenlandske kunder. Ganske få 
(2 pct.) har hele deres e-salg til udlandet.

Tre ud af ti af virksomheder har mellem 1-49 
pct. af deres omsætning til udenlandske 
kunder. 

De resterende 58 pct. af de virksomheder, 
som også sælger via digitale kanaler, gør det 
udelukkende til danske kunder.

58%

30%

10%

2%

0%

1%-49%

50%-99%

100%

N: 412 (Har e-salg)

Q14 Hvor stor en procentdel af din virksomheds e-salg sker til udenlandske virksomheder?

Sælger kun 
til danske 

kunder
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32%

18%
11%

17%

7%

4%

11%

Kørende sælgere

Egne fysiske butikker

Kunders fysiske butikker

Egen webshop

Kunders webshop

Markedspladser

Andet

Kørende sælgere står for størstedelen af virksomhedernes omsætning

De kørende sælgere står alene for en tredjedel af 
omsætningen, mens egne fysiske butikker og egen 
webshop hver står for 17 pct.-18 pct. af omsætningen.

Q1b.1 Hvordan er virksomhedens omsætning fordelt mellem salgskanalerne? 

N=502

E-handelskanalerne (egen 
webshop, kunders webshop 
og markedspladser) står i alt 
for 28 pct. af omsætningen.

De fysiske butikker udgør fortsat en stor del af 
virksomhedernes omsætning
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Stort set alle virksomhederne har synkroniseret deres salgskanaler

Størstedelen af de virksomheder, som
benytter flere salgskanaler, tænker i en eller
anden grad i omnichannel-strategi, dvs. de
tilstræber at kunderne får en ensartet
oplevelse, uanset hvilken salgskanal de køber
varer/ydelser igennem.

Lidt under halvdelen mener, at de i høj eller
meget høj grad arbejder på, at kunden får en
ensartet oplevelse. Der er potentiale for i
større grad at udnytte omnichannel hos mere
end halvdelen af virksomheder.
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18%

28%

26%

13%

11%

4%

I meget høj grad

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Q1c. I hvor høj grad har virksomheden 'synkroniseret' sine salgskanaler (omni-channel)?

N: 405 (respondenter som har benytter flere salgskanal)

85 pct. af 
virksomhederne, 
som benytter flere 
salgskanaler, 
benytter 
omnichannel-
strategier

11 pct. 
har slet ikke

synkroniseret 
deres 

salgskanaler.
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De fleste virksomheder sælger færdige slutprodukter, som forbrugere også kan købe

Syv ud af ti virksomheder (72 pct.) handler 
med produkter, der er færdige slutprodukter, 
som ligeledes kan anvendes af forbrugere.

De virksomheder, der har tilkendegivet denne 
type varer, har også i højere grad angivet, at 
deres produkter/ydelser var forholdsvis simple 
og kan sælges uden tilpasninger (60 pct.).

Der er et stort sammenfald med dem, der 
sælger komplekse produkter, og dem der 
arbejder med storkunder og kontraktsalg.

72%

60%

52%

48%

44%

Vores produkter er færdige slutbrugerprodukter, der
også kan bruges af forbrugere

Vores produkter og ydelser er forholdsvis simple og
kan som regel sælges uden tilpasninger

Storkunder og kontraktsalg er en væsentlig del af
vores salg

Vores produkter og ydelser er komplekse, der typisk
kræver tilpasning inden salg

Vores kunder køber også service, reparation og
vedligeholdelse af vores produkter

Q6. - Hvilke af følgende udsagn er beskrivende for de typer af produkter eller ydelser, som din virksomhed sælger?

N: 502
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2 ud af 3, der ikke allerede sælger via webshop, overvejer at starte

En overvejende del - 2 ud af 3 virksomheder, 
som i forvejen ikke har websalg, overvejer at 
starte salg via egen webshop eller via online 
markedspladser  inden for de kommende 1-2 
år. 

Q2. - Har din virksomhed inden for det seneste år modtaget ordre på varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomhed (B2B-salg) via en webshop, en app eller 
lavet salg via en markedsplads? N: 502

Q2x. Har din virksomhed planer om at starte op med web-salg via egen webshop, web-salg via app eller web-salg via en online markedsplads inden for de næste 
1-2 år? N: 171 (Har ikke  erfaring med web-salg)

Ja
66%

Nej
32%

Ved ikke
2%
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Flest inden for fremstilling, som ikke har e-handel forventer at starte op
Af de virksomheder der ikke har web-salg, er det flest inden for fremstilling, 
som forventer at starte op i løbet af de kommende 1-2 år. 

Hele 71 pct. af de fremstillingsvirksomheder, der ikke har websalg, svarer 
således, at de forventer at starte inden for de næste par år. Omvendt er det 
detailvirksomhederne, hvor kun 58 pct. som har færrest, der forventer at 
starte websalg.

Grossist-/engrosvirksomhederne ligger stort set på niveau, som virksomheder 
inden for fremstilling – her er det godt 69 pct. af dem, der endnu ikke har 
web-salg, som forventer at starte op snart.

71%

69%

58%

29%

30%

39%

1%

3%

Fremstilling

Grossist-/engros

Detail

Ja Nej Ved ikke

Q2x. Har din virksomhed planer om at starte op med web-salg via egen webshop, web-salg via app eller web-salg via 
en online markedsplads inden for de næste 1-2 år? N: 171 (Har ikke  erfaring med web-salg)
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Fremstillingsvirksomheder er mindre erfarne på webshop, app eller markedsplads
Godt fire ud af ti (42 pct.) af virksomheder med 
websalg er relativt erfarne. De har solgt via webshop, 
app eller markedsplads i seks år eller længere tid.

Tre ud af ti er startet op inden for de seneste to år.

Fordelt på brancher er grossist/engrosvirksomhederne 
dem, hvor flest har været i gang i mere end 6 år (49 
pct.), mens detailvirksomhederne har været i gang 
næsten lige så længe (45 pct.).

Fremstillingsvirksomhederne, er mindre erfarne med 
websalg (42 pct. er startet op inden for de seneste to 
år). 

13%

16%

29%

24%

18%

I mindre end 1 år

I 1-2 år

I 3-5 år

I 6-10 år

I mere end 10 år

N=383 (Sælger via webshop, app eller markedsplads B2B og/eller B2C)

Q2b. Hvor længe har din virksomhed modtaget ordre på varer eller tjenesteydelser via egen webshop, via app, eller via markedsplads?

42%

Fremstillings-
virksomhed

Grossist-
/engrosvirksomhed

Detailvirksomhed  

I mindre end 1 år 22% 11% 7%

I 1-2 år 20% 14% 14%

I 3-5 år 25% 26% 34%

I 6-10 år 20% 28% 24%

I mere end 10 år 13% 21% 21%
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Erfaring med B2C-salg via webshop, app eller online markedsplads

Godt halvdelen af virksomhederne (53 pct.) 
sælger også til forbrugere. 

Det sker først og fremmest via egen webshop 
(46  pct.)

Godt 15 pct. af de virksomheder, der sælger til 
forbrugere, gør det via en markedsplads. Kun 
en mindre del af salget til forbrugere (3 pct.) 
sker via en app.

46%

3%

15%

47%

Web-salg via egen webshop

Web-salg via app

Web-salg via en markedsplads

Ingen af ovenstående

Q2a1. - Har din virksomhed inden for det seneste år modtaget ordre på varer eller tjenesteydelser fra forbrugere (B2C-salg) via en webshop, en 

app eller lavet salg via en markedsplads?

N=502
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To tredjedele af virksomhederne, der ikke har websalg, har en hjemmeside

66 pct. af de virksomheder, der i denne 
undersøgelse har angivet, at de ikke har noget 
websalg, har dog en hjemmeside med 
informationer om deres produkter og priserne 
på disse. 

Lige under halvdelen (47 pct.) tilbyder en 
kontaktformular til nye kunder, mens knap 
hver fjerde (22 pct.) har en 
selvbetjeningsportal, som kunderne kan 
benytte.

Af de virksomheder, som ikke har erfaring 
med websalg, er det meget få - kun en ud af 
seks (17 pct.) - som slet ikke tilbyder kunderne 
nogen form for digitale løsninger.

66%

47%

22%

14%

14%

7%

6%

17%

Hjemmeside uden webshop (inkl. produkter og priser)

Kontaktformular til nye kunder

Selvbetjeningsportal

Funktion til at beregner priser mv.

Mobile løsninger

Adgang til faktura mv.

Andet (angiv venligst)

Vi har ingen digitale løsninger til kunder

Q2a - Hvilken af følgende øvrige digitale løsninger tilbyder virksomheden jeres kunder?

N: 171 (Har ikke  erfaring med web-salg)
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SALG - DRIVERE OG BARRIERER FOR E-HANDEL
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At imødekomme efterspørgsel samt øget effektivitet er de primære motiver for investering i online salg

Det er oftest kunderne, som er drivkraften til 
at investere i online salg (27 pct.), men at opnå 
en effektiviseringsgevinst er næsten lige så 
motiverende for virksomhederne (24 pct.).

Hver femte satser på online salg ud fra 
muligheden for at få konkurrencemæssige 
fordele.

Få af de adspurgte virksomheder er motiveret 
til online salg for at reducere deres 
administrative omkostninger.

27%

24%

19%

10%

6%

14%

Imødekomme kundernes efterspørgsel

At øge virksomhedens effektivitet

For at opnå konkurrencemæssige fordele ift.
konkurrenterne

For at matche konkurrenternes tilbud til kunderne

At reducere administrative omkostninger

Andet

Q29. Hvad er den primære årsag til at I investerer i online salg?

N=502

Andre motiver er 
bl.a. mulighederne 

for at øge 
virksomhedernes 
omsætning eller 
skabe værdi for 
virksomheden.
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For detail- og engrosvirksomheder vægter kundernes efterspørgsel højest
Blandt de adspurgte virksomheder findes klare 
forskelle i, hvilke årsager der ligger til grund for 
prioriteringen af online salg.

Detail- og engrosvirksomhederne anser 
kundernes efterspørgsel som den væsentligste, 
hvorimod fremstillingsvirksomhederne mener, 
at både muligheden for at øge effektivitet samt 
de konkurrencemæssige fordele er de 
væsentligste. 

Q29. Hvad er den primære årsag til at I investerer i online salg?

N=502

Fremstillings-
virksomhed

Grossist-
/engrosvirksomhed

Detailvirksomhed

Imødekomme kundernes efterspørgsel 19% 28% 32%

At øge virksomhedens effektivitet 25% 27% 22%

For at opnå konkurrencemæssige fordele ift. 
konkurrenterne

25% 21% 11%

For at matche konkurrenternes tilbud til kunderne 12% 10% 8%

At reducere administrative omkostninger 8% 4% 7%

Andet 12% 10% 20%

32%

Detailvirksomheder

Imødekomme kundernes efterspørgsel

Grossist/engros
virksomhed

28%
Svar som ‘at styrke brandet’, 
‘at styrke virksomheden’,  og 
‘nå bredere ud’, gemmer sig 
her bag de 20%
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Øge omsætning, nye kanaler samt styrke brand er den største værdiskabelse ved digitalisering af salg

Virksomhederne finder en lang række fordele 
ved at digitalisere salget. 

Flest mener, det vil bidrage til øget 
omsætning/værditilvækst (84 pct.), skabe nye 
kunde- og distributionskanaler (83 pct.)  og 
styrke virksomhedens image (82 pct.).

At styrke virksomhedens brand var ligeledes 
den størst vurderede fordel blandt 
virksomhederne, der deltog i sidste års 
undersøgelse ”B2B e-handelsanalyse 2017”.

Dernæst fandt virksomhederne, at den 
forbedrede effektivitet var næst vigtigst, som i 
dette års undersøgelse ikke vurderes helt så 
højt som den øgede omsætning samt de nye 
kunde- og distributionskanaler, som 
digitaliseringen skaber.

84%

83%

82%

72%

66%

66%

63%

61%

43%

Få en øget omsætning / værditilvækst

Nye kunde- og distributionskanaler

Styrke virksomhedens brand

Forbedret effektivitet

Generere mersalg til eksisterende kunder

Udvikling af nye forretningsområder

Større viden om kunders behov og ønsker

Større kundefastholdelse (kundeloyalitet)

Tilbyde kunder andre services og produkter, som ikke
kan tilbydes via andre kanaler

Q11. Vi vil gerne høre om du mener, at digitalisering af salg kan skabe værdi i din virksomhed – og på hvilken måde?

N=502
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De erfarne virksomheder peger i større omfang på kunderelaterede drivere
På tværs af anciennitet peger flest af de 
deltagende virksomheder på øget omsætning, 
nye kunde-/distributionskanaler samt image 
og som forventede resultater ved 
digitalisering af salget.

De mest erfarne drives også af effektivisering 
(84 pct.) og henviser i større udstrækning til 
mersalg til eksisterende kunder (79 pct.). De 
har større indsigt i kundernes behov og ønsker 
(71 pct.) – og ikke mindst oplever de større 
kundefastholdelse (71 pct.).

I mindre end 1 
år (48)

I 1-2 år (61) I 3-5 år (110) I 6-10 år (93)
I mere end 10 

år (71)

Få en øget omsætning / værditilvækst 92% 85% 83% 89% 89%

Nye kunde- og distributionskanaler 89% 87% 83% 91% 79%

Styrke virksomhedens brand 87% 90% 82% 87% 88%

Forbedret effektivitet 78% 65% 78% 67% 84%

Generere mersalg til eksisterende kunder 78% 54% 67% 73% 79%

Udvikling af nye forretningsområder 74% 67% 60% 73% 66%

Større viden om kunders behov og ønsker 66% 67% 62% 60% 71%

Større kundefastholdelse (kundeloyalitet) 66% 56% 61% 58% 71%

Tilbyde kunder andre services og produkter, som ikke
kan tilbydes via andre kanaler

48% 36% 43% 51% 43%

Q11. Vi vil gerne høre om du mener, at digitalisering af salg kan skabe værdi i din virksomhed – og på hvilken måde? N=502

Q2b. Hvor længe har din virksomhed modtaget ordre på varer eller tjenesteydelser via egen webshop, via app, eller via markedsplads? 

N=383 (Sælger via webshop, app eller markedsplads B2B og/eller B2C)
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Manglende kendskab er den væsentligste barriere for digitalisering
Den største barriere for at udvikle det digitale 
salg er mangel på relevant viden/personale, 
som angivet af halvdelen af virksomhederne 
(52 pct.).

Dernæst er der problemer med nuværende 
lager- og distributionssystemer (43 pct.), som 
virksomhederne mener, forhindrer dem i at 
udvikle deres salg via digitale platforme.

Tre ud af ti (29 pct.) af virksomhederne 
angiver, at deres produkter er for komplekse 
til salg online. Men som beskrevet nedenfor 
købes selv komplekse produkter og 
serviceydelser i vidt omfang af 
virksomhederne.

Mindre end hver tiende (7 pct.) af 
virksomhederne oplever manglende 
opbakning fra ledelsen/bestyrelsen som en 
barriere.

52%

43%

36%

36%

29%

18%

15%

7%

Vi mangler den relevante viden / medarbejdere, der kan
udvikle området

Der er udfordringer ift. at sælge digitalt med vores
nuværende lager- og distributionssystemer

Vi mangler økonomiske ressourcer

Vores eksisterende kunder ønsker ikke at købe online

Vores produkter er for komplekse til salg online

Vores kunder ønsker ikke at vi udvider vores digitale
salgskanaler

Juridiske forhold

Vi mangler opbakning fra ledelsen/bestyrelsen

Q12. Hvad er de væsentligste barrierer i virksomheden for at udvikle jeres salg via digitale platforme?

N=502 

Ca. halvdelen af 
virksomhederne 

oplever manglende 
viden/personale/syste

mer som hindrende 
for e-salg
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Barrierer for eksport via digitale kanaler

Flest henviser til, at eksport via digitale 
kanaler er bevidst fravalgt som en del af 
virksomhedens strategi(36 pct.), eller at det 
skyldes, at virksomheden er datterselskab/har 
agentur (33 pct.).

Omkring hver fjerde er tilbageholdende, da de 
er usikre på regler, frygter konkurrence på 
eksportmarkederne, mangler kompetencer i 
virksomheden, eller finder det svært at 
udvælge konkrete eksportmarkeder. 

Ligesom manglende viden/personale var en 
hindring i at udvikle salg via digitale platforme 
på et overordnet plan, er det ligeledes en 
faktor, der influerer i negativ forstand, når 
virksomhederne fravælger at eksportere via 
digitale kanaler. Det er således godt hver 
femte (22 pct.), der anser manglende 
kompetencer som værende årsag herfor.

36%

33%

25%

23%

22%

19%

16%

14%

11%

25%

Det er et strategisk valg

Vi er et datterselskab eller har kun agentur på det danske
marked

Usikkerhed om regler i andre lande

Høj konkurrence på eksportmarkederne

Manglende kompetencer i virksomheden

At udvælge konkrete eksportmarkeder

Manglende økonomiske ressourcer i virksomheden

Udfordringer knyttet til sprog og kultur

Håndtering af momsafregning

Andet

Q15. - Hvilke årsager er der til, at jeres virksomhed ikke eksporterer via digitale kanaler?

N: 238 (Har e-salg, men ikke eksport via digitale kanaler)
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DIGITAL MODENHED
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Der er potentiale for at forbedre virksomhedens evne til at følge med i den digitale udvikling
Knap halvdelen synes selv, de er godt med i 
den digitale udvikling, men omvendt synes 
hver femte, de halter bagud.  

Som set tidligere kan virksomhederne godt se 
fordelene ved digitalisering, bl.a. at det vil 
styrke image, effektivisering og kundeforhold, 
men de begrænses typisk af manglende viden, 
herunder medarbejdere med digital indsigt. 

Der er ingen forskelle på brancheniveau ift. 
det overordnede billede. 

3%

17%

34%

31%

14%

Slet ikke

I mindre grad

I nogen grad

I høj grad

I meget høj grad

Q9. I hvor høj grad har din virksomhed været i stand til at følge med i den digitale udvikling?

N=502

45%

20%

Fremstillings-
virksomhed

Grossist-
/engrosvirksom

hed

Detail-
virksomhed

I meget høj grad 12% 14% 17%

I høj grad 31% 33% 30%

I nogen grad 38% 37% 30%

I mindre grad 18% 14% 19%

Slet ikke 1% 1% 5%

Ved ikke 12% 14% 17%
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Knap halvdelen ser digitalisering af handel som en udfordring

I alt 48 pct. af alle virksomheder finder, at e-
handel/digitalisering indebærer en eller flere 
af de nævnte udfordringer

Hver fjerde mener, at e-handel skaber 
kanalkonflikt i forhold til kunderne. Lige så 
mange oplever, at deres leverandører i 
stigende grad sælger direkte til deres kunder.

Det er især detailhandlen, som opfatter 
digitalisering af handlen som en trussel (26 
pct.) og ligeledes, at leverandører går udenom 
dem (32 pct.) eller oplever kanalkonflikt (32 
pct.).

19%

26%

27%

Digitalisering af handel er en trussel mod
vores virksomhed

Vores leverandører begynder i stigende grad
at sælge direkte til vores kunder

E-handel skaber kanalkonflikt ift. vores
kunder

Q10. Er du enig i følgende udsagn?

N=502

48%

Fremstilling
Grossist-
/engros

Detail

Digitalisering af handel er en trussel mod 
vores virksomhed

16% 16% 26%

Vores leverandører begynder i stigende grad 
at sælge direkte til vores kunder

25% 21% 32%

E-handel skaber kanalkonflikt ift. vores 
kunder

22% 27% 32%
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VIRKSOMHEDERNES BRUG AF E-HANDELSKOMPETANCER
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Godt hver femte virksomhed med e-handel har ingen e-handelsmedarbejdere

Der er en overvægt af mindre virksomheder 
målt på antal ansatte. Majoriteten af 
virksomheder har op til ti ansatte (63 pct.). 
Der er dog enkelte meget store virksomheder 
med i undersøgelsen, som er med til at trække 
gennemsnittet op på 46 medarbejdere pr. 
virksomhed.

Når der fokuseres på, hvor mange 
medarbejdere der er beskæftiget med e-salg, 
har virksomhederne typisk 1-2 medarbejdere 
til  det (54 pct.).

Knap hver femte virksomhed har ingen til at 
arbejde med e-salg. Det er også i tråd med, at 
en af barriererne for at drive e-salg er 
manglende viden og kvalificerede 
medarbejdere.

0%

18%

45%

24%

6%

6%

0

1-2

3-10

11-49

50-99

100-5000

Q26. Hvor mange ansatte har din virksomhed i Danmark inkl. dig selv?

Q27. Hvor mange ansatte har virksomheden, som arbejder med e-salg?

N=412

Gennemsnit: 46

0%

18%

45%

24%

6%

6%

18%

54%

25%

2%

1%

1%

0

1-2

3-10

11-49

50-99

100-5000

Antal ansatte

Antal arb. E-salg
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Næsten halvdelen af virksomhederne benytter outsourcing ifm. deres e-handel

Hver tredje virksomhed bruger mellem 1 pct. 
og 49 pct. af e-handelsressourcerne til 
eksterne medarbejdere.

I den tungere ende er det godt hver tiende 
virksomhed (11 pct.), som bruger mellem 50 
pct. og 99 pct. af e-handelsressourcerne på 
eksterne. 2 pct. bruger alt på eksterne e-
handelsmedarbejdere.

50%

21%

10%

11%

2%

6%

0

1-10

11-49

50-99 %

100 %

Ved ikke

Q27a. Hvor stor en andel af jeres ressourcer til e-handel sker med eksterne medarbejdere?

N: 502

31%
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Metode
Respondenter
• Wilke har lavet et udtræk fra NN-markedsdata. Her har Wilke udtrukket fremstillingsvirksomheder, detail

og engrosvirksomheder, servicevirksomheder og rådgivningsvirksomheder. 

• På baggrund af dette udtræk er virksomhederne blevet udvalgt simpelt tilfældigt til at deltage i 
undersøgelsen. Dog under hensyntagen til virksomhedstype og virksomhedsstørrelse.

• Vi har forsøgt at opnå kontakt til personer i virksomhederne, som har viden om virksomhedens salg /køb 
via internettet.

Screeningskriterier
For at deltage i denne undersøgelse skal virksomhederne opfylde en række screeningskriterier. 

1. Virksomhederne skal enten være handelsvirksomheder eller producenter

2. For Køb: Virksomhederne skal købe online

3. For Salg: Virksomhederne skal sælge til andre virksomheder (B2B-salg). 
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Metode
• Indsamlingsperiode
• Data er indsamlet i perioden fra 16.08 til 03.10 2018

• Antal interview:
• Salg: 502 interview

• Interviewform og gns. længde
• Interviewene er gennemført som telefoninterview med en 

gennemsnitlig interviewlængde på 13. minutter.

Side 30 l 

Vejning

I salgsundersøgelsen er data vejet på brancher efter ideal fra Danmarks 
Statistik:

Uvejet Vejet

Q4. Virksomhedstype Procent

Antal 
Responde

nter Procent

Antal 
Respond

enter
Q4. Virksomhedstype Grossist-

/engrosvirksomhed
64% 320 32% 161

Fremstillingsvirksomhed 15% 77 32% 161

Detail-virksomhed 21% 105 36% 181

Total 100% 502 100% 502
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Kontakt informationer
• Presseansvarlig

• Annette Falberg
Branchedirektør, DI Handel
M: +45 22 40 88 03
E: anwf@di.dk
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• Analyseansvarlige

• Tevin Lac
Chefkonsulent, DI Handel
M: +45 22 21 91 33
E: tela@di.dk

• Joachim Strikert
Konsulent, DI Handel
M: +45 23 37 92 59
E: jons@di.dk


