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Indledning 
Eksport er vigtigt for Danmark og digitalisering 
muliggør e-eksport for danske virksomheder. E-ek-
sport er en del af Industriens Fonds Temaindkaldel-
ser Nye Digitale Forretningsmodeller, da den initi-
ale investering ved e-eksport er, alt andet lige, væ-
sentlig lavere end traditionel eksport og er derfor 
særlig egnet for SMV’er. E-eksport øger deres mu-
ligheder og konkurrenceevne. Virksomheders ind-
tjening per medarbejder er 216% højere ved e-ek-
sport i forhold til nationalt fokuserede.  
 
Projektets formål var derfor:  
 

• at udruste danske virksomheder med kom-
petence til at træffe kvalificeret beslutning 
om, hvorvidt de ønsker at drive salg via on-
line markedspladser. 
 

• at tilvejebringe værktøjer/metoder, så virk-
somhederne lettere kan sælge via online 
markedspladser.  
 

Projektets målgrupper er danske B2B virksomheder 
(producenter og handelsvirksomheder), der poten-
tielt kan afsætte produkter på online markedsplad-
ser. Projektets målgruppe er såvel iværksættere 
som etablerede SMV virksomheder, både med og 
uden etableret e-handel.  
 
Projektets partnere og deltagere 
Projektpartnerne er Copenhagen Business School 
(CBS), Dansk Industri Handel (DI), og softwareud-
viklingsvirksomheden YouWe. CBS har været pro-
jektejer ved Professor Jan Damsgaard, Institut for 
digitalisering, CBS. Følgende deltagere har været 
betalt af projektet: 
 

• Projektleder og professor Jan Damsgaard, 
Institut for digitalisering, Copenhagen 
Business School.  
 

• Professor Jonas Hedman, Institut for digi-
talisering, Copenhagen Business School 

 
• Lectors Thomas Jensen, Kalina Staykova, 

Michael Wessel, Abayomi Baiyere, og 
Louise Harder Fisher, Institut for 

digitalisering, Copenhagen Business 
School.  
 

• Fagleder Tevin Lac, Konsulent Katrine Ja-
cobi, Branchedirektør Sidsel Dyrholm Holst 
og tidligere Branchedirektør Annette Fal-
berg, DI Handel.  

 
• CEO Klaus Andersen, YouWe. 

 
Derudover har følgende bidraget til projektet: Er-
hvervshus Midtjylland, Udenrigsministerium (Trade 
Council) og Erhvervsstyrelsen.”.  

Aktiviteter og Leverancer 
Projektets aktiviteter fra 1 til 6 og tilhørende leve-
rancer beskrives i det følgende, mens aktiviteter og 
leverancer vedrørende formidling som beskrives i 
Forankring og Formidling afsnit.  
 
Aktivitet 1 bestod af at afdække virksomhedernes 
holdninger til og vidensniveau om e-eksport og 
online markedspladser og deres e-eksport moden-
hed (link trappe) til at sælge via digitale kanaler på 
globale online markedspladser via en telefonisk 
spørgeskemaundersøgelse. Aktiviteten gennem-
førtes i starten og i slutningen af projektet for at 
måle og rapportere forøgelse i danske virksomhe-
ders parathed til e-eksport. Resultatet præsentere-
des i to rapporter om virksomhedernes holdninger 
til og erfaringer med online markedspladser i 2018 
og i 2020. Resultaterne har været præsenteret ved 
forskellige konferencer og seminarier. Videre er 
modenhedsmodellen blevet brugt som guide for, 
hvordan danske virksomheder kan trænes og ud-
dannes, og derved vil engagere sig i e-eksport. 
 
Aktivitet 2 bestod af at skabe viden om forskellige 
globale online markedspladser (GOMPs). Arbejdet 
identificerede mere end 30 GOMPs som er blevet 
beskrevet. Resultatet har været præsenteret i en 
rapport og ved seminarier.  Videre har projektet ud-
viklet et værktøj Find markedspladser for at bistå 
virksomhederne med at identificere og give infor-
mation til at analysere potentielle online markeds-
pladser relevante for virksomhederne. De kortlagte 
online markedspladser er geografisk fordelt med 
26 for Europa, 14 for Nordamerika, 5 for Sydame-
rika, 11 for Asien, 9 for Oceanien, og 6 for Afrika. 
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Projektet karakteriserer 19 af de kortlagte online 
markedspladser som B2B fokuserede og 28 som 
B2C fokuserede.  
 
Aktivitet 3 formål var eksplicit at hjælpe virksom-
heder gennem at udvikle forskellige guides. Det har 
resulteret i Virksomhedsguiden som er den fælles-
offentlige erhvervsfremmeplatform, som indehol-
der et tema Kom i gang med online salg der inde-
holder en mere detaljeret guide Sælg via online 
markedspladser hvor bl.a. fordele og ulemper listes.  
 
Projektet har samlet en række best practices, vide-
reudviklet værktøjer til valg af marked(er) og online 
markedsplads(er), som beskrevet ovenfor, til selv-
evaluering af virksomhedens modenhed/parathed 
og til analyse af investeringer og omkostninger, 
som beskrives i det følgende. Det arbejde har re-
sulteret i en online selvevaluerings spørgeskema, 
som virksomhederne kan tage for at få en forstå-
else af, hvilke forretningsmæssige konsekvenser de 
skal overveje inden opstart af salg på online mar-
kedspladser. Selvevalueringsværktøjet er udviklet 
generelt men implementeret specifikt i forhold til 
en specifik online markedsplads, og er tilgængeligt 
på Saleships under Amazon-test. 
 
Aktivitet 4 har som formål at bistå virksomhederne 
med at indsnævre de mulige potentielle online 
markedspladser ud fra en matchning i forhold til 
virksomheden, deres parathed og deres forret-
ningsmodel. I aktiviteten er udviklet en forretnings-
model og -skabelon for e-eksport heriblandt 
cost/benefit som således giver den enkelte virk-
somhed mulighed for at kunne beregne og vurdere 
omkostninger og gevinster.  
 
Resultater er præsenteret som tre skabeloner:  

1) Investering for at komme i gang med salg, 
2) Markedsføringsinvestering for at få ad-

gang til kunder og omsætning, og  
3) De operationelle omkostninger for at drif-

ten og håndtere ordrer, alle med input, 
som virksomheder kan udfylde, og output 
for virksomheden er et overblik over virk-
somhedens omkostningsniveau og para-
thed til salg via online markedspladser 
samt indikation af potentialet for at sælge 
via en given markedsplads. 

Forretningsskabelonerne er tilgængelige 
online på projektets hjemmeside og som 
offline version.  

 
Aktivitet 5 i projektet har som formål at udvikle en 
platform til danske virksomheder som understøtter 
og optimerer salg på GOMPS gennem et standar-
diseret teknisk interface, som både accelererer in-
tegrationen med GOMPs og sænker investering og 
omkostning herfor. Prototypen af platformen vare-
tager eksponering og synkronisering af udvalgte 
produkter fra virksomhedens IT-system til udvalgte 
online markedspladser, samt synkronisering af or-
drer fra markedspladsen til virksomhedens IT sy-
stem.  
 
E-eksport platformen med udvalgte online mar-
kedspladser er tilgængelig på Saleships, og drives 
videre af Saleship på kommerciel basis efter projek-
tets afslutning. Softwaren til den udviklede plat-
form findes tilgængelig som open source via 
GitHub hvor den også er kommenteret. I aktiviteten 
har 408 forretninger evalueret deres modenhed via 
"Are you ready for Amazon test". 194 forretninger 
har vi haft direkte kontakt med for undersøge deres 
modenhed inklusiv til at teknisk integrere med vo-
res platform. 85 Virksomheder har brugt platfor-
men og 41 virksomheder er stadig aktive. Omsæt-
ningen via platformen er 59 millioner og 1,2 millio-
ner enheder uploaded.  
 
Aktivitet 6 havde til formål at udvikle forretnings-
guides for at komme i gang med e-eksport og for 
at forbedre evnen til e-eksport. Formålet er at 
samle erfaring om det at komme i gang med e-ek-
sport og om at udvikle e-eksport afsætningen. 
Dette formidles i en række praktisk forretnings-
guides for danske virksomheder. Resultatet er do-
kumenteret med 15 video guides for de geografi-
ske markeder for B2C og for B2B med for 15 ud-
valgte online markedspladser. Desuden er i samar-
bejde med Erhvervshus Midtjylland samlet 9 opda-
tererede video guides for udvalgte online markeds-
pladser. 

Effekt 
Danmark har forbedre sin e-eksport position fra 26. 
plads i 2017 til en 24. plads i 2020 målt ved procent 
af virksomheder der modtager elektroniske ordre 

https://onlinemarkedspladser.dk/beregningsmodeller/
https://onlinemarkedspladser.dk/gense-15-online-markedspladser-og-de-muligheder-de-tilbyder/
https://erhvervshusmidtjylland.dk/content/ydelser/webinarraekke-om-globale-online-markedspladser/9a0507fa-1fc9-4b88-a19e-0379e619a871/
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ved eksport. Heraf udgør e-eksport via online mar-
kedspladser 3,8% af de danske virksomheder ek-
sporterede via online markedspladser hvilket ud-
gjorde 0,5% af omsætningen i 2017. Vi formoder at 
dette projekt har bidraget til en fordobling i 2020 
til at 8,1% af virksomhederne e-eksportere via on-
line markedspladser udgørende 0,92% af omsæt-
ningen.  
 
En illustration:  
”Direktør Bo Penstoft, siger at The Army Painter har 
fordoblet sin omsætningen med e-eksport via 
Amazons salgsplatform siden virksomheden be-
sluttede at sælge deres 250 produkter på Amazon. 
Medarbejdertallet er skudt i vejret fra 21 til 75 og i 
dag kommer 40 procent af salget derfra med e-ek-
sport til 56 lande. Amazon kan være med til at ud-
brede kendskabet til danske produkter, mener Bo 
Penstoft. Og anbefaler andre virksomheder - også 
små - at sælge på Amazon. Men det kræver en hel-
hjertet indsats. Gå i krig med e-eksport men gør det 
velforberedt og helhjertet. Hvis virksomheder inve-
sterer tid og penge i det, er der mange, mange flere 
kunder at få i tale. Det handler om at finde ud af, 
hvor ens virksomhed passer ind i Amazons strategi. 
Vi brugte et år på at analysere dem, der klarer sig 
godt på Amazon, for at lære. Gå all in. Du har ikke 
råd til at lade være.” 
 
Vores undersøgelse blandt SMV’er af virksomhe-
ders parathed til e-eksport viser en stigning i antal 
af SMV’er der anvender online markedspladser og 
bedre parathed til e-eksport, fx, optimal anven-
delse fra 1% i 2018 til 2% i 2020. Samlet set er e-
eksport således stadig en stor mulig afsætningska-
nal der kan være en genvej til øget vækst og ind-
tjening for 9 ud af 10 danske SMV’er, som endnu 
ikke har forholdt sig til og afprøvet e-eksport via 
online markedspladser. Der er sket en fordobling 
fra 2018 til 2020 i antallet af virksomheder der har 
truffet beslutning om at eksportere via online mar-
kedspladser, dette er baseret på de to undersøgel-
ser med interview af 1600 danske virksomheder 
henholdsvis starten og ved afslutning af projektet.  
 
En illustration:  
”Actona Company (AC) er udelukkende en b2b virk-
somhed, og e-eksport udgør fortsat en lille – men 
stigende – del af total omsætningen i forhold til det 
traditionelle segment af ”Brick & Morter” 

forhandlere, dvs. de sælger direkte til butikskæder 
og forhandlere. Fra 2011 til i dag har AC haft en 
organisk vækst i e-commerce salget på Globale 
Online Markedspladser (GOMPs). Det hele startede 
i 2011 på Home24, som er en tysk online markeds-
plads, der i dag opererer i 7 forskellige europæiske 
lande.  
 
En udfordring er at e-eksport er en ny digital for-
retningsmodel. Handel flytter fra fysiske butikker til 
online hvorved produkterne eksponeres med et 
større antal potentielle kunder. Udviklingen i ande-
len af danske virksomheder (med mere end 10 
medarbejdere) med online salg fordoblet fra 19,6% 
i 2017 til 38,4% i 2020 og udgør henholdsvis 6,0% i 
2017 og 9,4% af omsætning i 2020. Markedsplad-
ser er historisk velkendt f.eks. Hjallerup marked 
med 500 stadepladser og 50.000 besøgende; på de 
digitaliserede globale online markedspladser ek-
sponeres produkterne for millioner af potentielle 
købere. Globale Online Markeds Pladser (GOMPs) 
er et ny handelsplads som kræver en opkvalifice-
ring af nye salgs og IT kompetencer. 

Forankring og Formidling 
Projektets formål er adresseret ved at viden og 
værktøjer er udviklet og formidlet via projekts pub-
likationer, hjemmeside. Projektet har i alt afholdt 
51 arrangementer (16 webinarer, 12 seminarer, 4 
konferencer, 19 andre arrangementer) med i alt 
3.151 deltagere fra 952 unikke virksomheder/insti-
tutioner.  
 
Projektets resultater og leverancer er også blevet 
formidlet på hjemmesiden http://www.onlinemar-
kedspladser.dk/ og havde i perioden 1/5-2018 til 
31/8-2021 haft 14.749 unikke brugere med i alt 
63.669 sidevisninger.  
 
Downloads/visninger for projektets leverancer: 
 

• Analyse (download):  
1.788 unikke brugere/2.051 sidevisninger 
 

• Guide (download):  
Hvad er en online markedsplads?: 1.452 
unikke brugere/1.687 sidevisninger 
 

https://onlinemarkedspladser.dk/online-markedspladser-kan-vaere-genvejen-til-e-eksport-men-kun-12-pct-udnytter-den/
https://onlinemarkedspladser.dk/virksomhedernes-erfaringer-med-salg-via-online-markedspladser-2020/
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• Find markedsplads:  
1.979 unikke brugere/3.067 sidevisninger 

 
• Beregningsmodeller:  

1.115 unikke brugere/1.438 sidevisninger 
 

• Eksporttal: 296 unikke brugere/414 side-
visninger 
 

Under projektets levetid har projektets nyhedsbrev 
haft 1.122 unikke modtagere fra i alt 931 virksom-
heder/institutioner. 
 
Foruden onlinetallene har analyser og guides væ-
ret printet i over 1.000 eksemplarer og udleveret 
ifm. seminarer og konferencer. 
 
E-eksport bliver mere forankret blandt SMV’er og 
er en ny digital forretningsmodel med stort poten-
tial i forhold til traditionel eksport (se Veje til ek-
sport). De i projektet udviklede værktøjer bistår 
virksomhederne i gennem beslutningsprocessen 
med inspiration af andre virksomheders historier 
om e-eksport, statistik til valg af e-eksport marked, 
nøgleinformation for mulige online markedsplad-
ser, se nærmere i Din ABC til online markedsplad-
ser, økonomisk beregning og sammenligning med 
egen webshop og mellem alternative online mar-
kedspladser, og guides til branding m.v. Efterhån-
den som virksomhederne får erfaringer og ønsker 
at udvide til flere markeder og flere GOMPs bliver 
de relevant at optimere e-eksporten på flere 
GOMPs.   
 
Til understøtning har projektet sammen med en 
partner udviklet en platformen (Saleship også til-
gængelig som open source kode via GitHub) hvilket 
har IT integration funktionalitet til forskelige 
GOMPs hvorved en virksomheds produkter og la-
ger eksponeres på flere GOMPs.   
 
Den store interesse for projektet og des resultater 
gør af flere aktiviteter og værktøjer lever videre i 
andet regi. Erhvervshus Midtjylland og DI handel 
arrangerer kontinuerligt seminarier og kurser om 
GOMPs, der projektets værktøjer bruges. Uden-
rigsministeriet har ansat en række dedikerede 
Trade Councils. Erhvervsstyrelsen har i et tværfag-
ligt samarbejde og med hjælp fra projektet udviklet 

VirksomhedsGuiden, platformen forbliver kom-
mercielt tilgængelig via Saleship og er offentlig til-
gængelig for andre som open source. Hjemmesi-
den http://www.onlinemarkedspladser.dk/ er om-
organiseret med henblik på at langsigtet værdi for 
SME’ere.  
 
Derudover er der blevet udarbejdet 4 specialer og 
en afgangsspecialisering (minor) i e-handel på 
Cand. Merc. uddannelse (inkluderer tre kurser á 
7.5 ECTS). Materiale fra projektet anvendes på Exe-
cutive MBA og på Master Business Development 
programmen på CBS. CBS Business Academy bru-
gere materialet fra projektet. 
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E-eksport via online markedspladser 
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MAIL:  
jd.digi@cbs.dk 

TELEFONNUMMER:  
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https://onlinemarkedspladser.dk/din-abc-til-online-markedspladser/
https://onlinemarkedspladser.dk/din-abc-til-online-markedspladser/
http://www.onlinemarkedspladser.dk/
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