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E-handel (også kaldet Internethandel eller e-
commerce) stiger eksplosivt i disse år. Forenin-
gen for Dansk Internet Handel, FDIH, rappor-
terer i 2018, at antallet af e-handler i Danmark 
er steget med ca. 12% over et enkelt år, fra 176 
mio. i 2017 til 197 mio. i 2018, svarende til knap 
DKK 130 mia. i omsætning. Fra 2011 er antallet er 
nethandler steget fra 76 mio. til de nævnte 197 
mio. i 2018; en stigning på små 160% på mindre 
end et tiår. Danskerne har altså taget e-handel 
til sig. Det er især tøj, sko og smykker, der e-
handles, men af fysiske produkter følger bøger, 
spil og legetøj pænt med. Dagligvarer, mad og 
drikke, stiger forholdsvist meget i disse år. Det er 
bemærkelsesværdigt, da især mad er det van-
skeligste produkt at levere på grund af den korte 
holdbarhed. 

Elektroniske platforme og markedspladser er forudsætningen for den 
individuelle, forbrugertilpassede e-handel. Denne form for leverance vil 
man i produktionssproget kalde customization. I modsætning hertil er 
transport- og logistikydelser i al almindelighed baseret på skalafordele, 
eller igen i produktionssproget, på mass production. De to produktions-
strategier er i udgangspunktet uforenelige. Imidlertid beskriver Ope-
rations Management-litteraturen en hybridform, mass customization, 
hvor der masseproduceres frem til det punkt (de-coupling point), hvor 
individualisering af produktet finder sted. Man forsøger med andre ord 
at kombinere det bedste af to verdener. Imidlertid, vil customization af 
last-mile logistik og leverancer i reglen afstedkomme en ekstra omkost-
ning, som en eller flere af de involverede parter i e-handel må bære. I 
e-handel vil ekstraomkostningen typisk være den fysiske leverance og 
især emballagen. Det er et dilemma for sælger, da konkurrencen ved 

nethandel alt andet lige er større og gør det nemmere for forbrugerne 
at finde den billigste pris på den efterspurgte vare. Netbutikkerne 
søger at håndtere dette dilemma ved at bære omkostningen selv eller 
at tilbyde forbrugerne forskellige leverancetyper til forskellige priser. 
Konsekvensen er, at priskonkurrencen på last-mile logistik og leverancer 
er så hård, at udbyderne af transporten ikke synes, at deres service er 
hverken særlig synlig eller værdsat. 

Føles lokal, men er global
Der e-handles lokalt, men grænseoverskridende nethandel er stærkt sti-
gende. FDIH’s årsrapport for 2018 fortæller f. eks., at ca 2/3 af nethand-
lerne foregik via danske netbutikker, mens den resterende tredjedel, der 
handles i udenlandske netbutikker, stiger relativt. Især er det handel fra 
kinesiske butikker, der stiger, i særdeleshed Wish.com. De fem mest 
sælgende netbutikker i Danmark er nu udenlandske; det drejer sig om 
Zalando, Amazon, H&M, Wish.com og Ebay (FDIH, side 40). Især den 
stigende grænseoverskridende handel har været udgangspunktet for 
regeringens vækstteam-rapport ”Vækstteam for handel og logistik” fra 
november 2018, ledet af repræsentanter fra erhvervene, efterfulgt af 
”Vækstplan for handel og logistik” fra januar 2020. Sidstnævnte bærer 
præg af regeringsskiftet og fokus på reduktion af klimabelastningen 
af e-handel og leverancer. Både handels- og logistikerhvervene skal 
støttes i den grønne omstilling. Desuden er der opmærksomhed på 
kontrol med import af produkter fra tredjelande, som alt andet lige øger 
klimabelastningen ved leverancer via luftfragt fra f. eks. Kina, men hvor 
der heller ikke er styr på overholdelse af de danske regler for sikkerhed 
og sundhed m.m. Elektronikken spiller ikke overraskende en overor-
dentlig stor rolle i vækstplanen, f.eks. via ønsket om grøn sporbarhed i 
leverandørkæder. 

E-handel ændrer vores liv på mange måder
For os forbrugere ændrer nethandelen måden, hvorpå vi køber ind. Be-
kvemmelighed, convenience, spiller en fremtrædende rolle for væksten 
i e-handel, ikke mindst i byerne. Vi bestiller på nettet, når vi har tid, og 
så leveres der, når det passer os. Butiksassistenten er nu ikke længere 
vores første personlige møde med sælger; det er logistikvirksomhedens 
bud, der afleverer vores indkøb ved hoveddøren, eller kioskmedarbejde-
ren, hvor vi henter vores bestilte varer. Vi forventer i al almindelighed 
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stigende i alder. De er født ind i den digitale tidsalder og har nu alderen 
til selv optræde som forbrugere på nettet. Ifølge EU’s e-handelssta-
tistik (Eurostat), var 2018 det første år, hvor aldersgruppen 16-24 år 
oversteg øvrige aldersgruppers køb på nettet i de daværende 28 EU 
lande, samlet set. Det er derfor heller ikke så overraskende, at FDIH’s 
e-handelsanalyse peger på bekvemmelighed som det næstvigtigste mo-
tiv for at handle på nettet. Det bekræftes af forskningen, der også peger 
på, at vi nu lever i en ny tidsalder, hvad angår kundeservice, på grund af 
e-handel. Daugherty m.fl. (2019, p. 4 og fremefter) taler direkte om, at 
vi nu lever i en ”… age of customer impatience”. I deres artikel nævnes 
også, at denne nye, utålmodige forbruger forventes at ville efterspørge 
en række nye services. Meyer og Kotzab (2017) udvider den traditionelle 
opfattelse af forsyningskæden til at omfatte forbrugeren som det sidste 
led, da forbrugeren også varetager logistikopgaver, såsom ordreafgi-
velse, varemodtagelse og magasinering i køkken- eller køleskab. Det 
er interessant at tænke på den måde, ikke mindst fordi interaktionen 
mellem forbruger og leveringsservice nu får en mere fremtrædende 
rolle end tidligere, hvor logistikopgaven afsluttedes med en levering i 
butikken eller på dørtrinnet. Service får dermed en langt mere fremtræ-
dende rolle, og interaktionen medvirker til såkaldt sam-værdiskabelse 
(co-creation of value).

Udbydere af varer på nettet, netbutikker, detailhandlere m.v., der 
sælger direkte til forbrugerne, har i al væsentlighed outsourcet selve 
leverancen til logistikvirksomheder. Dermed har de afgivet kontrollen 
over den proces, der omhandler deres vigtigste aktiv, kunden, nemlig 
det personlige møde med kunden, hvor de kan lære kundens behov 
at kende til bunds. På den anden side udvider detailhandlerne deres 
services, således at forbrugerne uden problemer kan gå på tværs af 
de tidligere afgrænsede distributionskanaler, d.v.s., at de kan købe 
produkter via computer, mobiltelefon eller i butik og få den samme 
leveringsservice, herunder eventuelt returnere produktet og aflevere 
brugt emballage uden at opdage, at de trækker på forskellige leveran-
cesystemer. I fagsproget kaldes dette at gå fra multi channel til omni 
channel, hvilket kræver omstrukturering af leverancesystemerne og en 
høj grad af digitalisering. Med e-handel, har detailhandlen ændret rolle 
og funktion i forsyningskæden.

Logistikvirksomhederne, den fjerde og sidste stakeholder-gruppe i 
denne artikel, har med e-handel fået brug for at lære at møde forbru-
gerne med deres individuelle ønsker i det, fagsproget betegner som 
last-mile logistics. Der er nu mere fokus på individuel service, faciliteret 
af elektroniske værktøjer, som på den anden side giver plads til entre-
preneurship og nye spillere i markedet. Last-mile logistics kan varetages 
af logistikvirksomheder, men det kan også klares af forbrugeren selv 
ved afhentning i kiosk, butik eller stationære bokse, alt efter hvad der 
passer bedst ind i for-brugerens tidsplan. 

Ifølge FDIH’s årsanalyse 2018 er hjemmeleverancer den foretrukne 
enkelt-leveringsform blandt danskerne med 48% af alle leverancer i 
2018. ”Selvhentning” i forskellige former udgør tilsammen 50% af alle 
leverancer. De resterende 2% er der ikke gjort rede for, men et godt bud 
vil være, at naboen har taget varen med hjem, når vedkommende alli-
gevel skulle forbi en butik. Fagtermen er her crowd logistics. I Danmark 
er f. eks. REMA1000’s Vigo-koncept af denne type ligesom PostNord i 
samarbejde med Zalando forsøger en lignende ordning (SCM+Logistik 
(2019)). 

For at skabe et overblik over typer af last-mile logistics, har Lim m. fl. 

en høj grad af leveringssikkerhed og service i forbindelse med leveran-
cen. 

Detailhandelslandskabet i Danmark ændrer sig i disse år også på 
grund af e-handel. Især mindre detailbutikker må give op i konkurren-
cen med netbutikker med eller uden fysisk butik. Det endda på trods af 
leveringsomkostninger ved e-handels-distribution. Nike, for eksempel, 
annoncerede i slutningen af 2019, at de i 2021 vil ophøre med at sælge 
via uafhængige detailbutikker, som ofte er små (se Chambers (2019), 
https://www.thetimes.co.uk/article/nikes-killer-blow-for-small-stores-
5trqqhtxl). Også analysen fra Vækstteam for Handel og Logistik fra 
2018 peger på denne udvikling.  I stedet fylder leveringsservices, i form 
af forskellige typer af transport- og logistikvirksomheder, op i byerne. 
Som forbrugere må vi på sigt være interesserede i, at e-handel ikke 
skaber unødig forurening på villavejene og trængsel i byerne, når vi skal 
til og fra arbejde eller måske ud i aften- og nattelivet? En hollandsk 
ekspert i city logistik, Walther Ploos van Amstel, skriver på sin blog, 
med udgangspunkt i fusionen mellem Just Eat og Take Away i Hol-
land, at antal take-away leverancer nu er oppe på 50.000 hver aften i 
hans egen by, Amsterdam, og 300 mio. årligt i hele Holland (se Ploos 
v. Amstel, 2020), http://www.citylogistics.info/food-for-thoughts/just-
eat-friend-or-foe/). Da tidsvinduet mellem afhentning af et måltid på en 
restaurant og levering til kunden er meget lille, dannes der køer ved og 
i restauranterne med ulempe til følge for ordinære restaurationsgæster 
og besøgene i byerne. Holland er som regel forud for os med hensyn til 
logistik, men et lignende scenarie for København og andre større danske 
byer er vel ikke utænkeligt? Det er nok ikke for meget at hævde, at vi 
i disse år gennemgår en transformation af vores private liv på grund af 
e-handel, og at denne transformation i høj grad involverer mange typer 
af virksomheder såvel som myndighederne, der står for regulering af de 
mange aspekter, som e-handel indebærer.

Stakeholders i e-handel
E-handel foretages naturligvis ikke kun af byboere, men det er i byerne, 
de største konsekvenser af e-handel mærkes i form af trængsel samt 
CO2- og partikeludledninger. Bystyret er derfor den basale interessent i 
denne udvikling. 87% af indbyggerne i danske byer har købt varer eller 
services inden for det sidste år (Eurostat). Det er derfor ikke forkert at 
sige, at byerne er væsentlige interessenter, eller stakeholders i denne 
udvikling. Byplanlæggerne har brug for at kende til ændringerne i trafik- 
og transportmønstre for at tage hensyn til byrummets attraktivitet for 
beboere og skatteydere. Forskningen har arbejdet med såkaldte urban 
freight problemstillinger i en række år, især i form af konsoliderings-
centre i byernes periferi. I Danmark har især Københavns Kommune 
bidraget som væsentlig interessent. Især - men ikke kun - byer med 
bydele fra middelalderen har haft interesse i at løse problemerne med 
distribution i bykernerne, men også millionbyerne London og Paris ar-
bejder intenst med at løse problemerne.  For eksempel har man i Paris 
åbnet såkaldte logistik-hoteller i tæt bebyggede områder af byen. Det 
mest unikke af slagsen er etableret på en nedlagt højbane i det fashio-
nable 18. arondissement i den nordlige del af byen (se evt. Marshall 
(2020), https://www.wired.com/story/paris-ecommerce-warehouses-get-
chic-makeover/). 

Dernæst er forbrugeren interessent. Uden forbrugerens efterspørgsel 
efter e-handlede varer, ingen e-handel. Det må forventes, at væksten i 
e-handlen er forbundet med yngre generationers (de såkaldte millenials) 
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(2018) udviklet nedenstående typologi:
     A) Pull: Varen hentes af forbrugeren hos sælger
     B) Push: Varen bringes til forbrugeren af en anden end forbrugeren  
         selv 
     C) Hybrid: Varen sendes til et midlertidigt sted, hvorfra det hentes af 
         forbrugeren

Pull-versionen adskiller sig ikke fra den ”gammeldags” måde at handle 
på i fysiske butikker og behøver altså ikke at være elektronisk baseret. 
Forbrugeren ”trækkes” hen til butikken efter sine indkøb. I Push-versio-
nen derimod skubbes indkøbene ud til forbrugeren på hjemmeadressen; 
der er altså tale om en hjemmeleverance, der som nævnt i al almin-
delighed varetages af et bud fra en logistikvirksomhed. Undtagelser er 
fødevarevirksomheder som Nemlig.com og Aarstiderne, der selv ønsker 
kontrol over leveranceprocessen. I Hybrid-formen, som Matas A/S er et 
eksempel på, kan kunden sidde hjemme og få overblik over produkter 
og tilbud, hvorefter der kan bestilles og afhentes i butikken. Matas A/S 
tilbyder dog også andre leveranceformer. Hybrid-formen dækker samti-
dig over de leverancer, der leveres til kiosker og aflåste bokse f. eks. ved 
en station, som man alligevel skal forbi.  

I modellen, figur 1, ses de fire stakeholders i forbindelse med e-handel i 
forhold til hinanden. Byen – det urbane rum – er det fysiske fundament 
for e-handelsleverancer, og samtidig den administrative enhed, der skal 
sikre, at byen er et attraktivt levested for dens beboere. De øvrige tre 
stakeholders er forbundne enheder, hvis indkøbs- og leverancevalg på-
virker hinanden. Alle fire stakeholders har indflydelse på, hvor effektivt 
e-handel og leverancer kommer til at foregå, og at det ikke kommer ud 
af kontrol til skade for almenvellet.

Afslutning
E-handel er bekvemt og en gave til travle og utålmodige mennesker. 
Fordelene er nemme at få øje på, men uden at vi måske tænker så me-

get over det, ændrer det vores måde at leve på; mere grundlæggende 
end man skulle tro. På den ene side bidrager det til individualisering, da 
vi kan få leveret lige præcist, som vi ønsker det, uden at vi behøver at 
gå uden for en dør. Det er dejligt; men på den anden side, går det hårdt 
udover mindre butikker og lokale byrum, hvor man også kan møde na-
boer og genboer og andre bekendte. Og endelig er der muligheden for, 
at e-handel med last-mile logistik bidrager med øgede CO2 udledninger 
og trængsel. Mig bekendt har ingen i Danmark endnu det forkromede 
overblik over plusser og minusser, men udvikling og anvendelse af el-
drevne transportmidler i byområder, er et vigtigt skridt i positiv retning. 
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Kommende aktiviteter
Lean og og Industri 4.0 Konference 2020        30. september

Eksperter og visionære Lean-specialister samles til DI og effektivitet.dk’s Lean konference 2020 for at 
dele deres viden og indsigter med dig, så du bliver inspireret og forberedt til at følge med den hastige ud-
vikling. Igennem inspirerende oplæg, workshop og networking får du mulighed for at stille skarpt på Lean 
og Industri 4.0 i din virksomhed.

Den Danske Supply Chain Konference         3. november

Vær med, og hør hvad eksperterne synes skal til, for at skabe den mest holdbare og bæredygtige Supply 
Chain.Sidste års vinder var Nilfisk for den transformation og de resultater, de har skabt indenfor supply 
chain området, samt for det meget bevidste design af en stærk platform for den fremtidige udvikling og 
transformation af Nilfisk.

OBS: Sæt mennesket forrest i implementering af Industry 4.0 Workshops i København og Aarhus 
samt Lær Lean ved kilden – tag på kaizen Tour til Japan afholdes til efteråret.

Kommende uddannelser
Bring SDG-erne i spil – til gavn for forretning og samfund     19.-20. maj

SDG-erne er kommet for at blive FN’s verdensmål, Sustainable Development Goals eller SDG-erne er i 
fokus, og virksomheder forventes at arbejde aktivt med SDG-ere. Hvis indsatsen planlægges og udføres 
effektivt, har det positiv virkning på både bundlinjen og samfundsøkonomien.

APICS CPIM – Part 2       Start 15. september

The APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) program is recognized worldwide as 
the standard in production and inventory control, one of the most critical functions within an organization 
for reducing costs and achieving a competitive edge. Through the CPIM preparation and exam process, 
you will gain knowledge, learn skills and best practices required to execute, control and improve all of the 
internal operations within the four walls of your company.

APICS CLTD         Start 17. september

The APICS Certified in Logistics, Transportation and Distribution (CLTD) designation provides a compre-
hensive body of knowledge, best practices and standards for those in the logistics, transportation and 
distribution industries. The APICS CLTD designation serves the needs of both professionals and employers 
around the world by reducing the impact of industry skills gaps as well as assisting employers in devel-
oping the personnel needed to meet customer demand and impact bottom-line results.

Læs mere og tilmeld dig på www.effektivitet.dk



Adfærdsdesign for forandringsagenter     22. september

Mange forandringsprojekter fejler, og ofte skyldes det, at forandringer kræver at mennesker ændrer ad-
færd. Men vi glemmer nok alt for ofte, at adfærdsændringer ikke sker automatisk som følge af holdnings-
ændring men via handlingsændringer i den virkelige verden.

APICS CPIM – Part 1        Start 29. september

The APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) program is recognized worldwide as 
the standard in production and inventory control, one of the most critical functions within an organization 
for reducing costs and achieving a competitive edge. Through the CPIM preparation and exam process, 
you will gain knowledge, learn skills and best practices required to execute, control and improve all of the 
internal operations within the four walls of your company. 

APICS CSCP                Start 1. oktober

The APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) program is the first and only supply chain certifi-
cation that encompasses the end-to-end global supply chain. APICS CSCP designees gain the skills to 
effectively manage global supply chain activities that involve suppliers, plants, distributors, and customers 
located around the world. Earning the CSCP credential makes you a recognized expert in the supply chain 
field. This professional distinction sets you apart from your colleagues, proving your high level of knowled-
ge and skills. It makes you a more valuable asset to your organization, keeping you and your organization 
more competitive in today’s economy. 


