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1. Et modent e-handelsmarked
Storbritannien er den andenstørste økonomi i Europa, og det fjerde største eksportmarked for 
danske virksomheder. Ved udgangen af 2021 havde Danmark eksporteret varer til en værdi af 
6,4 mia. pund til Storbritannien.  1

Men nye Brexit-regler har ændret konsekvenserne for Danmarks handel med Storbritannien, da 
det ændrer spillet for online-sælgere ved at øge kompleksiteten og omkostningerne ved at 
sælge til Storbritannien. 

På den anden side har Corona pandemien løftet online salget i Storbritannien på præcis 
samme måde som i Danmark. Derudover er de mange aspekter, der tidligere har gjort 
Storbritannien til et attraktivt marked for danske virksomheder, stadig til stede. Vi forventer 
derfor, at de danske virksomheder tilpasser sig til den nye virkelighed og, at Storbritannien 
fortsat vil være et attraktivt og stort eksportmarked. 
 
Med en samlet befolkning på 68 millioner mennesker er det et stort marked med en højt 
udviklet e-handelsbranche. Det britiske e-handelsmarked har nu en værdi af 183 milliarder 
pund, det er det 3. største e-handelsmarked i verden - og fører an i Europa. 87 % af 
internetbrugerne handler online - dette er mere end noget andet europæisk land. Danmark 
følger lige efter med 84 %, der handler online.2

Corona og de mange nedlukninger har sat skub i onlinesalget, og vi ser et mønster som det, vi 
kender i Danmark. Omkring 70% af briterne siger, at køb online og på mobiltelefoner er blevet 
deres foretrukne indkøbsmetoder, hvilket er en stigning fra mindre end halvdelen før 
coronapandemien.  Andelen af de salg, der finder sted online, toppede med 37,1% i februar 3

2021, under den sidste britiske Covid-19 nedlukning, men er siden faldet støt og nåede 26% i 
marts i år.  4

Dog skal du som e-handler forberede dig på heftig konkurrence, ikke blot fra britiske 
webshops, men også fra mange udenlandske webshops.

Det er derfor en klar anbefaling, at du skal kende til den konkurrence, du vil møde på 
markedet, før du lokaliserer din shop og starter markedsføringen. For at sikre at dine 
konkurrencefordele kan give dig de markedsandele, du behøver i det pågældende marked.  5

  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1075392/denmark-trade-and-1

investment-factsheet-2022-05-18.pdf

   https://fashiondiscounts.uk/ecommerce-statistics/2

 https://www.reuters.com/world/uk/more-brits-prefer-online-shopping-since-pandemic-2021-09-17/3

 https://internetretailing.net/industry/industry/just-over-a-quarter-of-retail-sales-online-in-march-2022-as-steady-decline-continues-4

ons-24716

 https://www.statista.com/statistics/380070/uk-internet-retail-monthly-sales-value/5
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Value of internet retail sales monthly in the United Kingdom (UK) from 
January 2016 to January 2022 (in million GBP)
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Ting du skal huske ved Storbritannien 
1. At du kan tale engelsk, gør dig ikke britisk; at fremtræde lokal indebærer mere end blot at kunne 

sproget. Dialogen med kunderne, skriftligt såvel som mundtligt, er generelt mere formel i 
Storbritannien, og du skal overveje, hvordan du skal imødekomme kunderne samt undersøge, 
hvordan forventningen er i din branche. 

2. Vi anbefaler stærkt, at du finder en logistikpartner, der har viden og forståelse for at sende varer 
til det britiske marked samt kan holde dig ajour med de konsekvenser,som Brexit har og får på 
dette område. 

3. Hvad angår betalingsmetoder, skal du være opmærksom på, at briter foretrækker at betale med 
kreditkort eller via Paypal, og ofte er dette den eneste mulighed. Dog ser vi at flere og flere 
webshops begynder at tilbyde fakturabetaling, herunder Klarna.  

4. Du skal have forståelse for briternes forventninger til levering, herunder anbefaler vi, at du 
overvejer følgende to leveringsmuligheder, når du lancerer i Storbritannien. 2-5 dages standard 
levering med fri fragt på ordrer over £50 og £4 for mindre ordrer, men samtidig også tilbyde 1-2 
dages express levering for £6, for at give kunderne valget mellem gratis/billig og hurtig levering. 

5. Produktmærkning, og hvordan det vil ændre sig for Storbritannien i fremtiden. CE-mærket vil ikke 
længere være gyldigt i Storbritannien, da de pr. 1. januar 2021 introducerede UKCA-mærket. Dog 
kan du i en overgangsperiode benytte CE mærkningen; for visse produkter, indtil 1. januar 2023.  

Husk altid 
1. Find dine top-5 konkurrenter i Storbritannien og lav en grundig analyse. Kan du vinde nogle af 

deres kunder og hvordan? Hvis du er i tvivl, må du grave et par spadestik dybere, men hold stadig 
mulighederne åbne for at ekspandere til andre lande, da det kan være, at deres marked passer din 
virksomhed og produkter bedre. 

2. Kan dine USP’er (Unique Selling Points) fra Danmark også tiltrække kunder i Storbritannien, eller 
skal disse tilpasses? 

3. Konverteringsraten stiger betydeligt, hvis din webshop er lokaliseret i henhold til logistik, 
betaling, markedsføring, kundeservice, tekst m.m. 

4. Fragt, tænk ‘last mile’ og ikke ’first mile’. Det er vigtigt at forene dine nye kunders præferencer 
med leveringen, da netop dette vil have en stor indflydelse på deres overordnede oplevelse på 
webshoppen. Vælg derfor en distributør, som de kender og stoler på. 

5. Returhåndtering i udlandet er svært, men desværre et vigtigt konkurrenceparameter. Din proces 
skal matche konkurrenterne i convenience og pris.

Lær af vores erfaringer, 10 tips til succes i udlandet
Lokaliseringsspecialisterne fra MakesYouLocal har samlet et overblik over hvilke 5 ting, du skal 
overveje, inden du lancerer i Storbritannien, samt 5 ting du altid skal overveje ved lancering i 
udlandet.



2. Udfordringerne på det britiske 
onlinemarked
  

De 3 største udfordringer, du vil møde som e-handler i Storbritannien: 

• Områder inden for e-handel, hvor gennemsigtighed er afgørende. 

• Amazon har en meget stor markedsandel og majoriteten af produktsøgninger sker også på 
Amazon. 

• Der er høje forventninger til leveringstid. 

1. Områder inden for e-handel, hvor gennemsigtighed er afgørende

Kunderne ønsker at føle, at e-handelsbutikker og websteder er gennemsigtige og giver dem 
alle oplysninger. 

Gennemsigtighed er ikke kun godt for kunderne, det er også godt for virksomhederne. Større 
gennemsigtighed fører til færre efterladte indkøbskurve og flere tilfredse kunder.  

To meget vigtige dele af gennemsigtighed er priser og tilbud. Med hensyn til priserne skal du 
vise kunden præcis, hvad de betaler for. Når de kommer til kassen, ønsker de ikke at få lagt 
ekstra omkostninger på i slutningen, som de ikke var opmærksomme på. Alle priser skal være 
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PARDON ME

FOOTBALL

I’M CHUFFED

POPPING TO THE LOO

GOING ON HOLIDAY

EXCUSE ME

I’M PLEASED

SOCCER

GOING ON VACATION

GOING TO THE RESTROOM

Har engelsk som sit modersmål        Taler flydende engelsk



inkluderet og det skal fremgå, at de allerede er inkluderet i prisen. Dette gælder også for 
skatter og moms.   

Tilbud er ikke anderledes, og de skal være klart beskrevet for kunderne, så de ikke bliver narret 
til at købe noget med rabat, når det i virkeligheden slet ikke var på tilbud. 

Forsendelse og håndtering er også en vigtig faktor, når det gælder om at være gennemsigtig. 
Du bør inkludere priserne for forsendelse på dit websted et sted, hvor de let kan findes. Hvis 
du venter til kassen med at oplyse forsendelsesomkostningerne, vil mange kunder opgive 
deres indkøbskurv. Undersøgelser viser, at op til 72 % vil give op, hvis du ikke tilbyder gratis 
forsendelse. Det er meget nemmere og mere konstruktivt at lade kunderne vide fra starten, 
hvor meget forsendelsen vil koste dem, så de kan tage højde for det i forhold til, hvor meget 
de gerne vil bruge.   6

2. Amazon har den største markedsandel og rollen som søgemaskine

Amazon dækker mere end 30% af det britiske e-handelsmarked, og du kan som virksomhed 
derfor ikke undgå at forholde dig til dem.  Dette betyder ikke, at du skal sælge via Amazon, 7

men blot at du skal kende til Amazons rolle i den branche, du ønsker at ekspandere til. 

Er det en branche, hvor Amazon er en vigtig salgskanal? Er der vigtige konkurrenter på 
Amazon? Her anbefaler vi at få lavet et ”Amazon Scan”, hvilket giver dig en detaljeret indsigt i 
konkurrencesituationen samt hvilken salgsvolumen, som Amazon har på dine vigtigste 
produkter. 

Hvis du mener, at der er potentiale på Amazon, er det vigtigt at gennemtænke din strategi. De 
sælgere, der har succes på Amazon i dag, startede ikke i går. De har ofte været aktive i 3-5 år. 
At starte på Amazon i dag er ikke det samme som for 5 år siden. Hver år bliver der oprettet 
mere end 1 million Amazon Seller Accounts på tværs af alle de lande, Amazon opererer i. 
Konkurrencen er intens, og det er langt fra alle, der opnår succes.  8

Det kræver en optimal lancering af hvert produkt. En lancering der sikrer hurtig omsætning og 
gode anmeldelser, ellers lander produkterne for langt nede i søgeresultaterne og får kun 
eksponering, hvis konkurrenterne har udsolgt. 

Dette betyder også, at strategien skal være på produktniveau og ikke på dit samlede 
sortiment. Det kan være en god idé at starte med et mindre og nøje udvalgt sortiment, og på 
den måde lære at finde dig tilpas på platformen. 

Læs mere om det praktiske i afsnittet om Amazon eller i vores Amazon guide. 

3. Høje forventninger til leveringstid

 https://www.clarity-ventures.com/articles/the-importance-of-transparency-in-ecommerce-clarity6

 https://www.uktech.news/need-to-know-2/amazon-dominates-30-of-uk-ecommerce-market-in-2019-201912137

 https://www.edesk.com/blog/amazon-statistics/8

7

https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/digital-handel/e-ekportguide_amazon_2021-.-v4.pdf
https://www.uktech.news/need-to-know-2/amazon-dominates-30-of-uk-ecommerce-market-in-2019-20191213


Storbritannien har et så stort udvalg af butikker og produkter, der allerede er tilgængelige til 
forsendelse i deres eget land, hvilket får kundernes forventninger til hurtig levering til at stige. 
Derfor tilbyder mange britiske virksomheder levering næste dag - eller endda samme dag. 

Ydermere kan der være en logistisk udfordring, når du skal sende produkter fra Europas 
fastland til en ø, da det kan tage op til 24 timer længere, end hvis du leverer fra Manchester til 
London. Hvis du som webshop har et lager, der ligger i et andet land, er dette noget du skal 
være ekstra opmærksom på.

To gode tips er,  at vælge en dygtig og anerkendt logistikpartner samt give tydelige 
oplysninger om levering på webshoppen.

 Vi skriver mere om kundernes forventninger og leveringsbetingelser senere i guiden.  
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Specialist in the UK at MYL, Hayley Damstoft 
Det er vigtigt at holde sig ajour med de gældende eksportregler, 
hvis du ønsker at komme ind på det britiske marked. Da 
Storbritannien ikke er en del af EU, betyder det, at det kan være 
mere vanskeligt at eksportere, og reglerne vil nødvendigvis blive 
ændret - så hvis du holder dig ajour, kan du sikre, at du yder den 
bedste service til dine kunder.  

PS: Husk at være forberedt på at modtage returvarer.



3. Hvad forventer britiske kunder af en 
webshop? 
  

Hvad en kunde forventer af en webshop kan 
være forskelligt fra land til land. Der er nogle 
basale ting, der skal være i orden, herunder en 
god søgefunktion, et hurtigt website, 
produktkampagner m.m. Men andre ting 
såsom forventet leveringstid, returvilkår og 
foretrukne betalingsmetoder kan variere 
meget.

Det er altid vigtigt, at have disse aspekter i 
mente, når du lancerer din virksomhed i et nyt 
land.  

Kunderne sidder ikke med en tjekliste 

Det er vigtigt at huske på, at når kunder besøger en webshop, har de ikke på forhånd besluttet 
sig for, at de kun vil handle på webshoppen, hvis de kan betale med Paypal, eller hvis 
webshoppen har et specifikt garantimærke. 

Når kunder beslutter sig for ikke at gennemføre et køb på en ønsket vare, som de har vurderet 
har den rigtige pris, er det fordi, at de ikke kan svare ja til følgende 3 spørgsmål:

• Stoler jeg nok på webshoppen til at købe og betale for denne vare? 

• Er jeg tilfreds med leveringsbetingelserne (tid, metode og pris)? 

• Har jeg tillid til at webshoppen vil refundere pengene, hvis jeg fortryder mit køb, og er retur 
betingelserne fornuftige? 

For at så mange kunder som muligt kan svare ja til ovenstående spørgsmål, er det en fordel at 
imødekomme nogle af deres krav til betalingsmetoder, leveringsmuligheder og andre 
værktøjer, der får dem til at føle sig trygge.

Nedenfor giver vi et kortfattet overblik over de vigtigste faktorer på det britiske marked. 

Forventninger til levering

Som tidligere nævnt er en af de største udfordringer på det britiske marked, at kunderne 
normalt ikke skal vente på deres varer, når de handler online. Vi har lavet en liste over de mest 
vigtige fakta: 
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• Mere end halvdelen af de britiske kunder mener, at levering næste dag er meget vigtig, 
hvilket er steget meget i løbet af de sidste to år. 

• I 2020 mente 33 % af de britiske kunder, at levering næste dag var vigtig, og nu her i 2022 er 
det steget til 56 %. 

• Levering næste dag er meget dyrere, dog vil 64 % af de britiske kunder være villige til at 
betale mere for denne service.  

• Siden pandemien har kunderne købt flere vigtige varer online, for at undgå at skulle ud i 
indkøbscentre eller handle i supermarkederne.   9

• Fra 2022 vurderede 61 % af de britiske kunder DPD som den bedste leveringsudbyder, 
efterfulgt af Royal Mail. Dog mener detailhandlerne ifølge den nye undersøgelse, at det 
tyskbaserede selskab Hermes Group er det bedste.  10

Forventninger til betalingsmetoder 

Briter foretrækker at betale med kreditkort eller via Paypal, og dette er ofte de eneste to 
valgmuligheder. Dog ser vi at flere og flere webshops begynder at tilbyde fakturabetaling, som 
eksempelvis Klarna. 

Nogle af de største brands, der nu tilbyder Klarna som betalingsmetode i Storbritannien. 

En god idé, og en anbefaling, ville være at have Klarna checkout med faktura- og kortbetaling, 
samt Paypal som en yderligere betalingsmetode.

Betalingsmetoder på adidas.co.uk. 

  https://www.parcelhero.com/research/shop-of-the-future9

  https://www.statista.com/statistics/1069943/uk-most-preferred-parcel-delivery-providers/10
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Forventninger til returnering

Hovedsageligt forventer kunderne gratis retur på mindre varer, men det er heller ikke helt 
usædvanligt, at kunden opkræves for returen - især ikke hvis du er en mindre webshop. 
Omkostningerne ligger normalt på omkring £4. Returneringer udføres hovedsageligt ved 
afhentning fra hjemmeadressen, men kan også sendes retur via pakkeshops. Det er ofte, at 
webshoppen tilbyder flere forskellige retur muligheder.  

Her er et eksempel på returomkostninger fra made.com. De 
har valgt at opkræve forskellige beløb afhængig af varens/
varernes værdi.

  

  

  

  

  

  

Dette er retur mulighederne for hm.co.uk. Som det fremgår, 
tilbyder de forskellige muligheder for  at returnere afhængigt 
af distributøren.

  

  

  

  

  

  

  
Vi kan også anbefale at have en returportal, så returproceduren opleves som værende let for 
både kunden og dig, som webshop.

Dette er en fantastisk måde at sikre, at pakkerne sendes korrekt retur, at du får indsamlet alle 
de nødvendige oplysninger fra kunden og samtidig minimerer mængden af henvendelser til 
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kundeservice. Dette giver kunderne mulighed for selv at vælge, hvilke varer de returnerer, 
udskrive en returseddel og udskrive en returlabel, hvilket gør det nemmere for kunden at 
returnere deres varer.

 

Eksempler på returportaler fra asos.com og debenhams.com.

Forventninger til webshoppen (tryghed)

Nu hvor Storbritannien ikke længere er en del af den Europæiske Union, er det ekstra vigtigt at 
forsikre kunderne om, at webshoppen er troværdig, samt at de kan føle sig 100% trygge, når 
de foretager et køb. Som ikke-EU-borger opstår der spørgsmål som: skal jeg betale told? Er 
leveringstiden lang, da varen skal passere tolden? Er retur- og reklamationsprocessen 
kompliceret, hvis jeg ønsker at sende noget tilbage? Jo mere lokaliseret din webshop er, jo 
færre spørgsmål vil der opstå.

Her er nogle af de vigtigste ting, du skal være opmærksom på:

• Britiske kunder elsker at læse anmeldelser om produktet de er interesserede i, samt om 
webshoppen generelt. Kunder får tillid til webshoppen ved at læse om andre kunders 
oplevelser. Produktanmeldelser skrives og læses ofte direkte på produktsiden, mens 
generelle anmeldelser af webshoppen er at finde på hjemmesider som Trustpilot, Facebook 
og andre sociale medier. Det er altid en god idé at holde øje med og besvare anmeldelser for 
at bevare et godt forhold til kunderne.  

• Det kan også anbefales at kunderne nemt kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål. Er 
det let for kunderne at finde svarene, så er det med til at fjerne en eventuel usikkerhed og 
opbygge tillid til websitet.  

• En anden god måde at bygge tillid til webshoppen, er at tilbyde kundeservice på deres 
modersmål. Danskere taler generelt godt engelsk, men når vi taler, er det ofte præget af 
vores skandinaviske kultur. I Skandinavien har vi en mere afslappet måde at henvende os til 
kunderne på, hvor kundeservice i Storbritannien er mere høflig. Det er vigtigt at huske på, at 
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der også findes flere forskellige dialekter i Storbritannien, f.eks. er der stor forskel på 
dialekten i Nord- og Sydengland, som man skal være opmærksom på. 

Vidste du eksempelvis at det fonetiske alfabet er noget, som alle henviser til og bruger, når de 
skal stave noget over telefonen i Storbritannien?
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4. Brexit, hvad har ændret sig? 
Fra den 1. januar 2021 er Storbritannien ikke længere en del af det europæiske indre marked 
eller af toldunionen. Det betyder, at der skal ske flere formaliteter, når man eksporterer varer til 
Storbritannien. De mest betydningsfulde ændringer er: 

1. Du skal nu ansøge om et EORI-nummer (Economic Operators' Registration & Identification 
number) 

2. Der kræves en toldangivelse for hver eksport. 

3. Det kan være nødvendigt at indsende sikkerhedsdata ud over toldangivelsen. 

4. Du skal overholde andre momsregler og -procedurer i Det Forenede Kongerige end i EU-
landene. 

5. Det er vigtigt at tilføje, at der gælder særlige regler for Irland, som behandles som om det 
var en del af EU's toldområde i toldmæssig henseende. 

6. Alle produkter skal igennem tolden, og kun produkter med oprindelse i EU er toldfri.

I dette afsnit vil vi komme ind på, hvor disse ændringer generelt har haft en indflydelse på e-
handlere i EU, der sælger B2C til Storbritannien. Det er dog vigtigt, at du undersøger, om der 
er nogle specifikke regler, der dækker de produkter, du ønsker at eksportere, samt er 
opmærksom på opdateringer eller ændringer i fortolkningen af reglerne. 

Moms & Told

Da Storbritannien forlod EU, ændrede det også reglerne for moms, både i henhold til, hvordan 
du angiver moms for varer, der sælges til britiske forbrugere samt for, hvornår du skal oprette 
et britisk momsnummer.  

Når du opgiver salg til de danske myndigheder, skal du ikke længere indtaste salg til 
Storbritannien som ”EU-salg uden moms” på Skats Tastselv; i stedet skal du følge reglerne for 
salg til lande uden for EU.  11

Fra start 2021 vil virksomheder, der ikke er beliggende i Storbritannien, blive påkrævet at 
opkræve moms i Storbritannien og inkludere britisk moms i prisen som vises til kunden, 
såfremt ordren har en værdi på £ 135 eller derunder. Praktisk talt betyder dette, at alle 
udenlandske webshops, der på et tidspunkt vil ekspedere en ordre på en værdi under £ 135 
skal oprette et britisk momsnummer.  12

 https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/brexit/ydelser/told-og-moms-ved-varehandel-med-storbritannien/11

645f2144-6eb3-466f-8053-b3b1b5d43c58/

  https://www.gov.uk/guidance/vat-and-overseas-goods-sold-directly-to-customers-in-the-uk12
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Såfremt du kun sælger ordrer, der har en værdi på over £ 135, kan du følge de normale regler 
for moms, og du skal dermed ikke oprette et britisk momsnummer før dit totale salg overstiger 
tærskelværdien på  £ 85.000.  13

Grundet reglen på  £ 135, og den lavere britiske momssats på 20%, vil oprettelsen af et britisk 
momsnummer ofte være den mest gunstige løsning for danske webshops, der sælger direkte 
til britiske forbrugere. Vær opmærksom på, at du både skal oprette et momsnummer og en 
bruger for at få adgang til online momsrapportering. Desuden skal du enten have software, 
der er kompatibel med HMRC’s (Her Majesty's Revenue & Customs) systemer eller bridging 
software – du kan finde en liste over disse her. 

En vigtig del af frihandelsaftalen er at varer, der handles mellem EU og Storbritannien, generelt 
ikke er underlagt told. Varerne skal dog stadig igennem tolden, og du skal sikre dig at 
forsendelserne sendes afsted med de korrekte papirer samt, at du har noteret de korrekte 
varekoder. Før du påbegynder forsendelserne, anbefaler vi, at du gennemgår processen med 
din logistikudbyder og kontrollerer både EU og britiske varekoder, da disse ikke er de samme. 
Du kan kontrollere, de britiske varekoder samt  told- og momssatser på Gov.UK  og EU-14

varekoder i TARIC-databasen.  15

Når kunder returnerer produkter, skal forsendelsen gennemgå en lignende proces, når de 
kommer ind i EU. At gøre dette korrekt, er et stort ansvar at pålægge kunden, så vi anbefaler, at 
du opretter en returadresse i Storbritannien. Kunderne vil dermed være i stand til at sende til 
en lokal adresse, hvor du kan modtage returpakker og sikre, at papirerne til kunderne bliver 
udført korrekt. 

Storbritanniens status som tredjeland påvirker også statussen på en webshop, der sælger 
produkter direkte til en britisk forbruger. Disse bliver nu kategoriseret som eksportører og skal 
derfor registrere sig herefter og få et Economic Operators Registration and Identification 
nummer (EORI-nummer). I Danmark kan du få dette gennem Erhvervsstyrelsen, og det vil i de 
fleste tilfælde være det samme som dit CVR-nummer.  16

Et andet vigtigt aspekt er, at kun produkter med oprindelse i EU er fritaget for importafgifter, 
når de kommer ind i Storbritannien. Som eksportør skal du udstede en erklæring, der angiver 
oprindelsen af de eksporterede produkter, og dette skal være inden for EU. Hvis du sender 
forsendelser med en værdi, der overstiger 6.000 €, skal du registrere dig i REX-systemet, for at 
kunne lave denne erklæring. Du kan læse mere om, hvordan du registrerer dig hos Told 
Styrelsen.17

 https://www.gov.uk/guidance/imports-and-vat-notice-70213

  https://www.gov.uk/trade-tariff14

  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/taric_en15

  https://skat.dk/skat.aspx?oid=223032316

  https://www.toldst.dk/nyheder/nyt-om-told/husk-rex-registrering-ved-eksport-til-storbritannien/17
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https://www.gov.uk/guidance/find-software-thats-compatible-with-making-tax-digital-for-vat


Et nyttigt værktøj til kontrol af produkterne oprindelse er Access2markets, der er et EU-
værktøj, der tilbyder detaljerede oplysninger til handel med specifikke produkter mellem 
specifikke lande, herunder Danmark og Storbritannien.  18

GDPR

Storbritannien er blevet et tredjeland, da det ikke længere vil deltage i EU's beslutningsproces, 
men indtil videre er det stadig i orden at overføre kundedata fra Storbritannien til EU. Den 28. 
juni 2021 vedtog EU imidlertid en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for 
Storbritannien, hvilket sikrer fortsat fri udveksling af personoplysninger fra enkeltpersoner i EU 
til Storbritannien. 

Europa-Kommissionens afgørelse om Storbritanniens tilstrækkelighed er begrænset til fire år 
og vil ikke automatisk blive fornyet, men vil kræve en ny tilstrækkelighedsproces for at afgøre, 
om Storbritannien stadig sikrer et tilsvarende databeskyttelsesniveau i juni 2025. Alt dette 
betyder, at der stadig er to forskellige GDPR'er, som du og din webshop skal forholde sig til - 
den ene gælder, hvis du har brugere fra EU, og den anden, hvis du har brugere fra 
Storbritannien.19

Et område, du skal være opmærksom på, er hvis du sælger varer eller tjenesteydelser til 
forbrugere i Storbritannien, eller hvis du overvåger deres adfærd og ikke er etableret i 
Storbritannien. I sådanne tilfælde vil du blive påkrævet at udnævne en britisk repræsentant, 
der vil handle på dine vegne og kommunikere med individer, såvel som myndigheder om 
databeskyttelse anliggender. 

Dog kan Storbritannien nu foretage ændringer uafhængigt samt vælge ikke at følge fremtidige 
ændringer af den nuværende EU-lovgivning. Lovligheden for overførsel af persondata kan 
blive udfordret i fremtiden eksempelvis, hvis Storbritannien anerkender USA som et sikkert 
land til udveksling af persondata, eller hvis en EU- eller britisk domstol anfægter lovligheden af 
at overføre data mellem Storbritannien og EØS. Det er derfor vigtigt, at du holder dig 
opdateret på de seneste nyheder om britisk GDPR og sørger for at opdatere din 
privatlivspolitik i overensstemmelse dermed.  20

  https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/goods18

  https://www.cookiebot.com/en/uk-gdpr/19

#:~:text=Brexit%2C%20UK%2DGDPR%20and%20UK%20adequacy%20decision%202021&text=In%20anticipation%20of%20Brexit%2C%2

0a,located%20inside%20the%20United%20Kingdom.

 https://ico.org.uk/for-organisations/dp-at-the-end-of-the-transition-period/data-protection-now-the-transition-period-has-ended/the-20

gdpr/
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Produktmærkning

CE-mærket kommer ikke længere til at være gyldigt i Storbritannien, da de har lanceret en ny 
produktmærkning, UKCA. Mærket dækker de fleste varer, der i EU kræver CE-mærket.

Det nye mærke trådte i kraft d. 1. januar 2021. Dog vil du for de fleste produkter stadig kunne 
bruge CE-mærket indtil d. 1. januar 2023. Som en tommelfingerregel kan du antage, at CE-
mærket er gyldigt for varer, hvor britiske og EU-regler forbliver de samme, men for at være 
sikker, anbefaler vi, at du undersøger retningslinjerne for markedsføring af færdigvarer på det 
britiske marked.21

Fra d. 1. januar 2023 skal UKCA-mærket være angivet på de fleste produkter, der sælges til 
Storbritannien. Indtil 31. december 2023 kan du dog angive det på en etiket, der anbringes på 
produktet eller alternativt angive det på et medfølgende dokument, dette gælder dog kun for 
produkter, hvor CE-mærket har været brugt inden d. 1. januar 2022.

Fra begyndelsen af 2023 skal UKCA anbringes på de fleste produkter, der sælges i 
Storbritannien, og du bør derfor ændre din emballage eller etiketter, hvor CE-mærket normalt 
vises.22

Brexit tjekliste 

• Opret et EORI-nummer 

• Opret et REX-nummer (hvis du sender forsendelser på en værdi af 6.000 € eller derover) 

• Opret et britisk momsnummer (hvis du sender forsendelser B2C på en værdi af £ 135 eller 
derunder) 

• Kontroller både britiske og EU-varekoder (Nice-klassifikationen) 

• Kontroller oprindelsen af de produkter, du sælger til Storbritannien 

• Udnævn en britisk data repræsentant 

• Gennemgå processen med din logistikudbyder 

• Sørg for at du har undersøgt, om det er nødvendigt at registrere og anbringe UKCA-mærke 

  https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain21

  https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking22
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5. Online markedsføring i Storbritannien  

Et anderledes markedsføringslandskab

Storbritannien er, ligesom de fleste nordeuropæiske markeder, veludviklet, hvad angår e-
handel og markedsføring, men samtidig tilbyder det britiske marked både et bredere udvalg af 
marketingkanaler samt en endnu mere intens konkurrence på de enkelte marketingkanaler. 

Dette skyldes naturligvis markedets størrelse med en meget større volumen i omsætning og e-
handlere sammenlignet med Danmark. Dette gør det til et hårdt marked at vinde kunder i. 

Det yngre segment har taget godt imod de sociale medier i samme grad, som i Danmark, men 
vejen til de lidt ældre målgrupper foregår via mere traditionelle kanaler såsom TV, radio og 
flyers i postkassen. 

I Danmark har vi et relativt koncentreret markedsføringslandskab, domineret af få platforme 
(søgemaskiner, sociale medier, affiliate marketing m.m.), hvorimod der i Storbritannien er et 
langt større udvalg af salgs- og markedsføringskanaler. Eksempelvis kan det nævnes, at mange 
store detail brands har etableret markedspladser, som en del af deres online salgsplatforme, 
hvor andre virksomheder kan sælge deres produkter. Se f.eks. her: asos.com, argos.co.uk, 
johnlewis.com. 

Onlinesalg i Storbritannien er i stigende grad præget af store aktører, der med åbne platforme gør 
det muligt for andre virksomheder og mærker at sælge via deres hjemmeside. 

Samtidig er de største konkurrenter inden for e-handel naturligvis betydeligt større end dem, 
der typisk ses på den mindre, danske e-handelsscene. Der er mange succesrige, britiske 
butikker, der lykkes med en paneuropæisk distribution. Disse britiske virksomheder køber 
topplaceringer på generiske Google-søgninger inden for deres kategori – noget som normalt 
er en urentabel strategi for mindre e-handlere.
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Sociale medier i Storbritannien

Selv om sociale medier ikke er nye for britiske webshops, har vi i Danmark en længere og mere 
intensiv erfaring, end de har i Storbritannien. Derfor vil der sandsynligvis være brancher og 
produktkategorier, hvor der er gode muligheder for at komme igennem via sociale medier. 
Social commerce-industrien forventes at vokse med 32 % i løbet af de næste 5 år. 

Ifølge en undersøgelse vil 80 % af de britiske forbrugere bruge sociale medieplatforme til at 
handle på i 2021. 

I takt med denne stigning i køb på sociale medier vil vi se mange flere platforme, der har en in-
app checkout-tjeneste for at gøre det hurtigere og nemmere for deres kunder.   23

I B2C-salg dominerer Facebook og YouTube fortsat

Sociale medier er for private forbrugere, og de er tæt på at have samme anvendelse i 
Storbritannien, som vi kender det fra Norden. Facebook, Instagram, Pinterest og TikTok er de 
mest anvendte platforme. 

Uanset hvilke sociale medier du vælger at bruge, kræves det, at du kreerer indhold, der passer 
ind i mediets rammer og har en effekt på brugerne, samt at du har en grundig forståelse af, 
hvordan medierne anvendes af brugerne i din målgruppe. Dette kan tage tid og ressourcer, 
hvilket skal tages i betragtning.

B2B sociale medier

LinkedIn er, ligesom i Danmark, en nøgle platform til professionel kommunikation og 
rekruttering/jobsøgning. 

Med mere end 33 millioner brugere på LinkedIn, er platformen et åbenlyst sted at promovere 
relevante produkter og tjenesteydelser. Vær opmærksom på, at nogle segmenter er mere 
aktive end andre, samt at LinkedIns brugere generelt er mindre aktive på platformen 
sammenlignet med andre sociale medier. 

LinkedIn tilbyder en lang række forskellige annoncetyper, der passer til både leadgenerering 
og oplysningskampagner. En kombination af ’snackable’ og værdiskabende indhold, samt en 
klar strategi, øger chancerne for succes på platformen. Omkostninger for at nå din målgruppe 
kan være lidt højere end på andre medier, men kvaliteten af hvert besøg eller lead er i de fleste 
tilfælde nok til at forsvare de ekstra omkostninger. 

I kraft af et nyhedsfeed, der minder om Facebook, oplever LinkedIn typisk den største 
interaktion mellem brugerne. 

 https://www.businesswire.com/news/home/20220503006107/en/United-Kingdom-Social-Commerce-Market-Report-2022-Market-is-23

Expected-to-Grow-by-37.5-to-Reach-21.13-Billion-in-2022---Forecast-to-2028---ResearchAndMarkets.com
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For at holde trit med de skiftende tider bør e-handelsbutikker tage nye platforme til sig, 
efterhånden som de dukker op, som TikTok-videoer og sociale handelskampagner på 
Instagram og Pinterest. Du er nødt til at komme i kontakt med dine kunder, uanset hvor de 
bruger deres tid online. Hvis du gør dette, vil du kunne gøre et stærkt indtryk på din 
målgruppe og øge konverteringerne. 

Social commerce giver e-handelsmarkedsførere mulighed for at sælge produkter på en måde, 
der er mere autentisk end traditionelle markedsføringskampagner. Forbrugerne bryder sig ofte 
ikke om traditionelle reklamer, fordi de ved, at markedsføringsfolk har en dagsorden bag dem. 
Sociale interaktioner er anderledes; de er mindre reklameprægede, så brugerne er mere 
tilbøjelige til at interagere med dem uden at være skeptiske over for deres intentioner eller 
formål. 

Affiliate marketing

Affiliate marketing har været mere udbredt i Storbritannien sammenlignet med Danmark, men 
anses nu for at være mindre vigtig end tidligere. Budgetter skifter også mod sociale medier og 
markedspladser i Storbritannien, men der er stadig volumen på affiliate netværk.
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6. Markedspladser – en vigtig faktor 

På dette område har Storbritannien en væsentlig anden situation end den, som vi kender fra 
Danmark. Markedspladser, med Amazon blandt de førende, er en veletableret magtfaktor i 
mange brancher og produktkategorier. 

Dette påvirker også kundernes søgeadfærd. Mange starter produktsøgninger på de forskellige 
markedspladser, herunder Amazon, i stedet for på søgemaskiner som Google. Hvis du ikke er 
på markedspladserne, kan du derfor risikere ikke at blive fundet i kundernes produktsøgninger 
og dermed gå glip af besøg på hjemmesiden. Hvor vigtigt, og hvilke markedspladser, der er 
relevante for dig, afhænger af branchen du befinder dig i, om du er et brand eller en 
forhandler samt kendskabet til dit brand og dine produkter i Storbritannien. 

Amazon er langt den største markedsplads, men langt fra den eneste mulighed, hvis du vil 
begynde at sælge på en britisk markedsplads. Der er et stort og bredt udvalg af 
markedsplader – eksempelvis har både eBay, Etsy og Gumtree deres egne markedspladser. 

En meget anvendt tjeneste til at forbinde produkter til markedspladser er Tradebyte, der har et 
godt overblik over markedspladser i deres netværk: Tradebyte. Du kan også finde yderligere 
information om de forskellige markedspladser og deres indflydelse på e-handel i vores guide 
til markedspladser, som du kan downloade her.  

Amazon

I 2020 anslås der at have været lidt over 12,6 
millioner Prime Video medlemmer i 
Storbritannien.  Når du tilmelder dig 24

streamingtjenesten, får du levering næste 
dag for kun £2 ekstra om måneden. Siden 
2017 har Amazon mere end fordoblet deres 
nettoomsætning til £19 millioner i 2020 og er 
nu sprunget op til £23,3 milliarder i 2021. 

 
Ifølge Amazon statistik fra Storbritannien var 
der over 16.000 nye sælgere på Amazon UK, i 
2020. Det viser en kraftig stigning fra 2017 til 
2020.  25

  https://www.statista.com/statistics/529740/svod-services-by-penetration/24

 https://cybercrew.uk/blog/amazon-statistics-uk/25

#:~:text=Monthly%20number%20of%20third%2Dparty,in%20Amazon%20UK%20in%202020.
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https://www.tradebyte.com/en/super-retailer-network/
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/e-handel/markedspladser/


Da Storbritannien blev lukket ned i januar sidste år, nåede e-handlen et rekordhøjt niveau og 
tegnede sig for 37,7 % af det samlede detailsalg.  26

Konkurrencen er derfor også hård, og som en tommelfingerregel skal du være ekstra forsigtig, 
hvis du hverken er: 

1) Brandejer – det vil sige ejer af et mærkevare produkt   eller

2) Prisførende på de produkter, du sælger

Pris er et afgørende kriterium for at få eksponering på Amazon. Hvis ikke du har priser, der kan 
matche de paneuropæiske forhandlere i branchen, er det vanskeligt at få stor salgsvolumen på 
Amazon. En af nøglefunktionerne er Buy Box. Her kæmper du med et stort antal sælgere for at 
opnå denne premium placering. Pris og leveringstid er de vigtigste parametre i forhold til at 
vinde Buy Box.

Faktisk vælger flere “category leaders” i Storbritannien ikke at sælge hele deres sortiment 
gennem Amazon. Dette gør de primært for at undgå at give indsigt i, hvilke produkter der 
sælger godt, og for at tiltrække kunder til deres egen webshop. Men denne strategi udfordres 
af eksponeringen disse webshops går glip af, da der er mange kunder, der primært søger efter 
produkter gennem Amazon.

Sådan kommer du i gang på Amazon

Selvfølgelig kræver det en indsats at komme i gang med at sælge på Amazon, men hvis du 
arbejder systematisk, er det overkommeligt for de fleste. Det er vigtigt ikke at forsømme det 
indledende arbejde, forberedelserne starter allerede inden du registrerer dig: sørg for at du 
har en klar strategi og sæt klare mål for, hvad du forventer at få ud af indsatsen på Amazon.

Det er også en god idé at undersøge konkurrencesituationen for dine produkter på 
markedspladsen, før du påbegynder registreringen. Dette kan eksempelvis gøres via Amazon 
Scan, hvor du undersøger, hvordan dine produkter matcher dine konkurrenters med hensyn til 
pris og kvalitet, samt om dine betingelser for f.eks. forsendelser er konkurrencedygtige og 
kvalificerer dig til at blive godkendt til Prime. 

Vælg derefter de produkter, du finder relevante at sælge på platformen, og foretag en 
beregning af fortjeneste per vare solgt efter Amazons afgifter.

Herefter kan du oprette en konto og registrere din varer på Amazon. Afhængigt af om du 
vælger FBA eller FBM, er det påkrævet at udarbejde en række ting i henhold til logistik.

Når salget er indledt, er det vigtigt, at du dagligt overvåger, at du lever op til Amazons krav i 
forhold til kundeservice. Amazon har meget strenge kundeservice regler, og kræver altid at en 
henvendelse besvares indenfor 24 timer, 365 dage om året. Manglende overholdelse af dette 
vil få en negativ indvirkning på din konto og din sælger bedømmelse, hvilket påvirker din 
placering i søgninger på Amazon direkte, og dermed salget. Hvis du fortsætter med at lade 

 https://www.retailgazette.co.uk/blog/2022/02/amazons-hold-over-uk-shoppers-grows-as-2021-sales-surge-to-23-6bn/26
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være med at besvare din kunder inden for Amazons krav til svarfrist, kan det i værste fald 
resultere i, at din konto bliver blokeret. 

Du kan læse meget mere om Amazon, og om hvordan du kommer i gang, i vores Amazon 
guide: 
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/november/opdateret-guide-
amazon-gar-frem-i-sverige/

Dan dig et overblik over de forskellige løsninger her: 
https://services.amazon.de/programme/onlineverkaufen/merkmaleundvorteile.html

Om Amazon og B2B: 
http://www.amazonbusinessblog.com/blog/2016/12/amazonbusinesslaunchesin[country].html

 7. Lokaliseringen af din webshop til det 
britiske marked

Som vi nævnte tidligere, har britiske forbrugere andre forventninger til onlinehandel 
sammenlignet med danske kunder. 

Nedenfor giver vi vores anbefalinger til, hvad en webshop skal gøre for at opnå en god 
konverteringsrate i Storbritannien. Et alternativt til at løse opgaven selv kan være at kontakte 
en virksomhed, som f.eks. MakesYouLocal eller en anden virksomhed, der har viden om at 
drive webshops i Storbritannien. Det kan ofte sikre, at du kommer hurtigere i gang og samtidig 
drager du fordel af de erfaringer andre har gjort sig i Storbritannien. 

Leveringsbetingelser

Som dansk webshop kan det være svært at leve op til de førnævnte forventninger, britiske 
kunder her til leveringstid og pris. Men at kende kundernes præferencer, samt at give dem 
flere valgmuligheder, er en god start. 

Blandt britiske privatkunder, er DPD den foretrukne transportør, tæt fulgt af Royal Mail, der 
begge er kendt for at levere hurtigt og sikkert, hvilket betyder, at kunderne har stor tillid til at 
pakken ikke bortkommer undervejs eller er gået i stykker ved levering. Kunderne forventer 
levering til deres hjemmeadresse, og det er sjældent, at leveringer skal afhentes i 
pakkeshops.  27

Andre leveringsfirmaer, der ofte anvendes er Hermes og Parcelforce. GLS er en del af 
Parcelforce, så hvis du allerede leverer med GLS i Danmark, kan du forhandle en god pris for 
levering i Storbritannien. I så fald kan GLS være en god løsning for dig. Det samme gælder 
PostNord, der er en del af Royal Mail i Storbritannien. 

 https://www.parcelhub.co.uk/wp-content/uploads/2020/01/Setting-the-innovation-agenda-with-proactive-delivery-Full-27

Whitepaper-02.03.2019-1.pdf
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En måde at imødekomme de britiske kunders forventninger til billig og hurtig levering er ved 
at tilbyde flere forskellige leveringsalternativer til forskellige priser, evt. med forskellige 
distributører. Du kan eksempelvis tilbyde 2-5 dages standard levering med gratis fragt på ordre 
over £50, men samtidig tilbyde 1-2 dages express levering for £6, så kunden kan vælge mellem 
gratis og hurtig levering. 

Uanset valget af distributør, leveringsmetode og pris, skal du sikre dig, at kunden modtager et 
tracking link, der leder ind på det britiske tracking website, hvor kunden kan finde yderligere 
information om pakken. Det er også vigtigt, at pakken kan spores med samme 
forsendelsesnummer fra afsendelsestidspunktet til den leveres til kunden i Storbritannien. 

Storbritannien har, ligesom i Danmark, mange øer. Det er derfor ikke usædvanligt at 
leveringsomkostningerne er højere, hvis du bestiller til en ø, eller at levering ikke er muligt til 
alle øerne. Vi anbefaler derfor, at du altid angiver i leveringsbetingelserne, om pris og 
leveringsbetingelser gælder for Storbritanniens fastland, hele Storbritannien eller fastlandet + 
visse øer.

Retur processer og betingelser

I Storbritannien oplever kunderne både, at de skal betale for returforsendelse, og at det nogle 
gange er gratis. Hvis du både har en webshop og en fysisk butik, er det mest almindelige at 
tilbyde gratis retur til butikken, men at kræve betaling, hvis det skal sendes retur.

Hvis vi tager et kig på de største webshops på markedet, er det ret forskelligt, hvorvidt 
shoppen tilbyder gratis retur, eller om de kræver betaling for returforsendelse. 
Returomkostningerne ligger ofte på omkring £4, med undtagelse af større genstande, som 
eksempelvis møbler, hvor gebyret kan være højere. 

Britiske kunder forventer hovedsageligt at deres returpakke afhentes på deres hjemmeadresse 
af de fleste fragtfirmaer, dog er der nogle undtagelser såsom Royal Mail, hvor 
returforsendelsen skal indleveres på posthuset. 

Det er ikke usædvanligt, at kunder kan sende retur på flere forskellige måder, eksempelvis at 
kunden kan vælge mellem to forskellige fragtfirmaer. 

24



 

Dette er retur mulighederne på johnlewis.com. Som det fremgår, har kunden flere forskellige 
valgmuligheder. 

Returlabels medfølger oftest i pakken, alternativt har webshoppen en retur portal på 
hjemmesiden, hvor kunden selv kan downloade en returlabel. 

I Danmark er det ikke usædvanligt at tilbyde en returlabel, som kunden skal betale for at bruge. 
Dette ville også fungere i Storbritannien, men vi anbefaler altid tydeligt at informere om dette 
på returformularen. 

Det er betydeligt billigere at sende pakker indenrigs i Storbritannien i forhold til Danmark, så 
kunderne har en forventning om en lavere pris end i Danmark. Vi anbefaler derfor, at et muligt 
returgebyr ligger på maksimalt £5, da et højere gebyr kan overraske kunderne negativt og 
opleves dyrere end at sende pakken selv.

Et godt alternativ til gratis retur er at tilbyde kunderne at sende retur til en britisk adresse, for 
at reducere prisen på returforsendelsen. Ydermere kan det også føles mindre besværligt for 
kunden at sende pakken indenrigs. 
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Dette er retur proceduren for en større dansk webshop der sender fra deres lager i Danmark, men 
bruger en britisk returadresse, hvor kunden betaler for forsendelsen.

Betalingsmetoder

De to foretrukne, og dermed vigtigste betalingsmetoder i Storbritannien, er PayPal og debit- 
eller kreditkort. Vi anbefaler ikke at lancere en britisk webshop uden i det mindste at have 
disse to betalingsmetoder på plads. 

Klarna Checkout er i vækst

En forenklet måde at løse betalingsudfordringer på i Storbritannien er at bruge Klarna 
Checkout. Med Klarna Checkout kan du tilbyde næsten alle relevante betalingsmetoder, og 
denne metode anvendes af førende britiske webshops som asos.com og adidas.co.uk. Hvis du 
vælger Klarna Checkout som en løsning, behøver du kun at supplere med en PayPal-aftale, 
som derefter integreres i Klarna Checkout. 

Fakturabetaling, som med Klarna Checkout, var ikke ofte at finde i Storbritannien før 
slutningen af 2020. Nu ser vi en tendens til at flere store webshops bruger Klarna faktura i 
deres reklamer. Mulighed for fakturabetaling er en mere attraktiv løsning for det yngre og 
midaldrende segment, end det er for den ældre generation. 

Andre betalingsmetoder

Valgmuligheder som MobilePay og cash on delivery er ikke etableret i Storbritannien, og er 
derfor ikke noget du skal overveje. 

Hvad angår B2B salg forventes det, at faktura er en valgmulighed med en 14-dages 
betalingsfrist. Manuel betaling med bankoverførsel er en god tilføjelse til fakturabetaling, men 
dette kræver en britisk bankkonto, for at det fungerer problemfrit. Ydermere er kortbetaling og 
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PayPal også gode betalingsløsninger. Du skal dog være opmærksom på at mange større 
virksomheder og organisationer ikke har mulighed for at betale med debitkort, da det ikke er 
normalt at udstede debitkort til medarbejdere. Derfor er fakturabetaling absolut nødvendigt, 
helst kombineret med manuel betaling med bankoverførsel. 

Trustmarks og anmeldelser

Certificering med trustmarks er ikke særligt vigtigt i Storbritannien. Der er dog nogle som 
f.eks. Feefo, TRSTe og Trusted Shops, der anvendes men langt fra af alle webshops.

   

Feefo er den mest almindelige blandt trustmarks i Storbritannien. Dette er en service, der 
indsamler anmeldelser fra dine kunder efter deres køb. Dette gøres via e-mail og ikke på en 
åben hjemmeside, hvor alle kan læse med. 

Som nævnt tidligere i guiden, opbygger britiske kunder mest tillid til webshoppen ved at læse 
anmeldelser. Hvis du lancerer en webshop i Storbritannien, anbefaler vi, at du gør det  muligt 
at skrive og læse anmeldelser om de produkter, du sælger. Yderligere anbefaler vi, at du som 
virksomhed, så vidt muligt overvåger og besvarer anmeldelserne på sociale medier og 
hjemmesider som Trustpilot. 

Kundeservice i Storbritannien 

Kundeservice er et vanskeligt emne. Selvom befolkningen i Danmark og Skandinavien taler 
godt engelsk, faktisk så godt som perfekt, er der stadig stor forskel mellem de to lande. Det 
fungerer sikkert helt fint at have en dansk kundeservice supporter, der taler og skriver med 
kunderne på engelsk, men vil du vinde ekstra tillid, samt justere og lokalisere din webshop 
maksimalt, anbefaler vi at kundeservicen udføres af en, der har sproget som sit modersmål. 

En anden ting, der er vigtig at belyse, er at Storbritannien ikke blot er England, selvom England 
er det største land. Wales, Skotland og Nordirland er også en del af Storbritannien. Dialekterne 
er meget forskellige i hvert land. En dansker vil sandsynligvis have svært ved at forstå en 
person fra Wales, Skotland eller Nordirland, men kunne forstå en person fra England bedre. Vi 
kommer yderligere ind på sprog senere i denne guide. 

Det er også vigtigt at have et lokalt, britisk telefonnummer på shoppen, samt en britisk e-
mailadresse, da dette er med til at lokalisere webshoppen, som nævnt ovenfor. 
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Lovgivning

Da overgangsperioden i Storbritannien nu er overstået, og de har forladt EU, gælder e-
handelsdirektivet ikke længere i Storbritannien. Reglerne er dog stadig meget lig dem, vi 
kender fra Danmark, herunder 14-dages fortrydelsesret, SCA (3D secure) og pligten til at 
informere engelske forbrugere.28

I Storbritannien er det påkrævet at kunder kan identificere forretningen bag en webshop, og 
oplysninger om dette skal være let tilgængeligt for kunden.  Normalt er det angivet under ’om 29

os’ eller på kontaktsiden og skal som minimum omfatte: 

• Virksomhedsnavn 

• CVR-nummer 

• Sted for virksomhedsregistrering (England, Wales eller Danmark for eksempel) 

• Registreret virksomhedsadresse 

• Virksomhedsnavn, adresse og e-mailadresse 

• Hvordan man kontakter din virksomhed via ikke-elektroniske midler (postadresse eller 
telefonnummer) 

• Dit momsnummer 

• Navnet på erhvervsorganisationer eller fagforeninger, du er en del af, inklusive medlems- 
eller registreringsoplysninger 

Også inden for GDPR og cookiepolitik minder de britiske regler om dem, vi kender fra EU. Som 
nævnt i kapitel 4, er den nuværende britiske GDPR grundlæggende den samme som EU’s 
GDPR. Hvis du har en lokaliseret, britisk webshop, skal du være opmærksom på eventuelle 
ændringer, da Storbritannien nu har friheden til at ændre reglerne og fortolkningen af disse. 
Siden juni 2021 har to tilstrækkelighedsafgørelser, klargjort at Storbritannien betragtes som et 
sikkert tredjeland, både i relation til databeskyttelsesforordningen og retshåndhævelse.

Den britiske vejledning til brugen af cookies blev opdateret i 2019, og i vid udstrækning følger 
den regler og praksis, som vi kender den fra Danmark. Som webshop skal du have kundernes 
eksplicitte samtykke til brugen af cookies ved, at de aktivt skal klikke på en knap for at 
acceptere. Et implicit samtykke er ikke acceptabelt. Reglerne angiver også at fremhævelsen af 
’accepter’ eller ’tillad’ cookie indstillingerne over ’afvis’ eller ’bloker’ cookie indstillingerne ikke 
er eftergivende, da hjemmesiden dermed influerer brugeren mod ’accepter’-muligheden.

Der er få forskelle, du skal være opmærksom på, herunder kundernes ret til at reklamere over 
et defekt produkt. I Storbritannien behandles en reklamation forskelligt alt afhængigt af, 

  https://www.gov.uk/accepting-returns-and-giving-refunds28

  https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents29
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hvornår kunden reklamerer. Consumer Rights Act (2015) skelner mellem tre forskellige 
tidsrammer, hvor forbrugeren kan reklamere over et defekt produkt:

• Inden for 30 dage efter købet kan forbrugeren anmode om fuld refusion for fysiske varer, hvis 
de ikke lever op til den forventede standard, eller anmode om delvis refusion eller reparation. 

• Inden for seks måneder efter købet kan forbrugeren anmode om, at et defekt produkt skal 
udskiftes/repareres. Hvis ikke det løser problemet, kan forbrugeren anmode om fuld 
refusion.  

• Inden for seks år (fem i Skotland) efter købet kan forbrugeren anmode om refusion/
reparation/udskiftning, såfremt de kan bevise at en fejl var der på købstidspunktet. 

Consumer Rights Act angiver endvidere tre vigtige betingelser, som varer skal efterleve. Hvis 
forbrugere finder ud af, at produktet ikke efterlever disse, er de berettigede til at reklamere. 

• Tilfredsstillende: Det vil sige af en kvalitet, der med rimelighed kunne forventes ud fra de 
tilgængelige oplysninger på købstidspunktet samt produktprisen. 

• Som beskrevet: Produktet skal leve op til beskrivelsen oplyst på købstidspunktet. 

• Passer til formålet: Produktet skal leve op til det formål, det er beregnet til at udføre.  30

Det er vigtigt at bemærke, at produktets forventede levetid skal tages i betragtning, når man 
beslutter om en reklamation godkendes, samt at brug og normalt slid ikke er en gyldig grund 
til at reklamere over en vare. 

Derudover skal du inden lanceringen have en grundig gennemgang af din britiske webshop, så 
du er sikker på at alle de formelle krav til hjemmesiden også overholdes.

  

  https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/section/23/enacted30
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8. Forstå den britiske kultur 
Storbritannien består af England, Skotland, Wales og Nordirland. England har den største 
befolkning med 56 millioner mennesker ud af Storbritanniens 67 millioner indbyggere.  Det er 
let at glemme, at hvert land har sine egne forskelle. 

De fire nationer plejede at være forskellige fra hinanden i de fleste aspekter af livet. 
Befolkningen i Wales, Skotland og Irland var en del af den keltiske race, mens befolkningen i 
England og det lavere Skotland var af germansk oprindelse, hvorfra det engelske sprog blev 
udviklet. 

I dag er disse forskelle udvisket. De deler den samme regering, og alle har det samme pas, 
uanset hvor de bor i Storbritannien.  

Det nationale sprog er britisk, selv om walisere, skotter og irere føler deres identitet stærkt, 
f.eks. selv om de har boet i England hele deres liv, vil de stadig betragte sig selv som walisere, 
skotter eller irere, hvis det er der, deres arv ligger. 

Hvert land har sit eget sprog, selv om de nu tales 
mindre og mindre, og der er ikke mange, der holder 
det ved lige, fordi engelsk er det mest talte sprog i 
Storbritannien. 

De har 40 forskellige dialekter fra de forskellige 
områder i Storbritannien, hvoraf især England har de 
fleste. 

Geordie er f.eks. en af de stærkeste accenter i landet, 
der tales af folk, der bor i Newcastle i det nordlige 
England. Folk taler Scouse, hvis de er fra Liverpool-
området, Brummie, hvis de er fra Birmingham i 
Midlands, og Cockney, hvis de er fra London - for blot 
at nævne nogle få. 

Disse accenter kan være meget stærke og svære at 
forstå, hvis man ikke har hørt dem før, så det er vigtigt 

ikke at få nogen til at føle sig misforstået på grund af deres accent - men bare rolig, det er 
normalt og ikke et problem for alle, der er vokset op i Storbritannien. 

På trods af deres forskelle er der fælles karakteristika, som det er værd at kende til, når man 
gør forretninger med briterne, uanset om de er fra Glasgow, Manchester eller London. 

Small talk - Briterne elsker at smalltalke, før de fortæller dig om deres problem eller diskuterer 
det aktuelle emne. Det er næsten uhøfligt ikke at gøre det. Du kan finde dig selv i at tale mest 
om vejret eller fodboldresultaterne fra dagen før. 
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Vær diplomatisk - Det engelske sprog er et høfligt sprog, og briterne bruger denne høflighed 
til at undgå at være direkte, hvilket er lidt anderledes end i den danske kultur. De kan 
misfortolke direkte tale, og det kan komme til at virke uhøfligt eller aggressivt. 

Brug humor - Briterne er kendt for deres humoristiske sans og for ikke at tage sig selv for 
alvorligt - Det opfattes ikke som uprofessionelt og er ofte velkommen til at hjælpe med at lette 
en anspændt eller vanskelig situation. 

Vær beskeden - Alt selvpromovering vil ikke føre dig langt hos briterne - de foretrækker 
beskedenhed! 

Kundeservice kan også virke mere formel end i Danmark, f.eks. ved at bruge "Dear" eller "To 
whom this may concern", og afslutte e-mails med "Yours sincerely" eller "Kind regards". 

En anden ting du skal være opmærksom på er, at e-handel i Storbritannien ikke er så 
international, som i Danmark. På grund af markedets størrelse, er kunderne vant til at kunne få 
alt uden at skulle købe i udlandet. Dette betyder, at det forventes, at webshops ligner dem, de 
kender i forvejen, og at lokalisere webshoppen derfor er afgørende.

Briter har generelt et positivt syn på de skandinaviske lande og de produkter, der udvikles på 
det skandinaviske marked. Skandinavisk mode og interiør er i stigende grad blevet mere 
populært, og mange britiske webshops finder ofte inspiration i Skandinavien og benytter det 
også i deres markedsføring. Når det så er sagt, så er det altid godt at lokalisere webshoppen 
mest muligt, så den passer til kunderne, og får dem til at føle sig trygge nok til, at de vil afgive 
en ordre. Det skader dog aldrig at benytte en smule af brandets eller webshoppens oprindelse 
i markedsføringen! 
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9. Business to business e-handel i 
Storbritannien

Inden for de seneste år har e-handel haft en betydelig indvirkning på B2B-handlen i 
Storbritannien. På mange måder er billedet meget lig det, vi kender fra Danmark, hvor digitale 
løsninger er blevet normen i mange sektorer.

Potentialet for B2B e-handel er stort og viser betydelig vækst fra år til år. Den primære drivkraft 
er indkøbskulturen, hvor medarbejdere bringer deres adfærd inden for privatforbrug med på 
arbejdet.

Måden de søger på online, og deres krav til en problemfri online oplevelse, ligner meget den 
de har, når de handler privat.

2022 har allerede oplevet en øget interesse for selvbetjeningsportaler som en del af deres B2B 
e-handelsstrategier. Dette giver brugerne adgang til oplysninger og ressourcer, som de har 
brug for til at løse en lang række problemer. To af de mest almindelige portaler er 
kundeservice og medarbejder-selvbetjening. 

Nu hvor flere mennesker end nogensinde før har en smartphone, helt præcist 63,46 millioner i 
Storbritannien, har dette skabt en efterspørgsel efter virksomheder, der lancerer deres egne 
mobilapps og mobilvenlige websteder. B2B-købere forventer brugervenlige indkøb med et 
enkelt klik, med notifikationer og advarsler direkte til deres enheder. 

Bæredygtighed er nu også mere end blot en trend og er hurtigt ved at blive vigtigere for 
virksomheder og kunder. Det er også noget, man skal være opmærksom på, når man lancerer 
sig på et nyt marked. 

Sociale medier er nu et af de mest effektive forbindelsesværktøjer i verden - en gennemsnitlig 
millennial bruger i gennemsnit 3 timer om dagen på sociale medier. Social selling vil være 
enormt stort i 2022, så det kan betale sig at have B2B social selling for at tiltrække 
opmærksomhed og få kunderne til dit website. 

Kundernes motivation for at handle online minder også meget om de tendenser, vi ser i 
Danmark. Når de bliver spurgt om hovedårsagerne til at handle online, nævner 51% af de 208 
britiske indkøbschefer besparelse og købseffektivitet, som de vigtigste grunde til at handle 
online.

Stigningen i hyppigheden af onlinehandel har også haft en indflydelse på kundernes krav. De 
forventer en problemfri købsoplevelse med realtidsopdateringer af lagerstatus, en webshop 
der også er kompatibel med mobile enheder samt gennemsigtighed angående information om 
ordre gennemførsel og levering. 

I tilfælde af at shoppen ikke lever op til disse krav, vil B2B kunder sandsynligvis finde en  anden 
løsning; 44% har skiftet leverandør grundet udsolgte produkter, 38% på grund af ustabile eller 
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langsomme webshops og 43% erstattede i 2019 deres leverandør, da de ikke tilbød 
onlinebestilling.  31

Pandemien har også haft indflydelse på købsvanerne inden for B2B-segmentet, mens antallet 
af respondenter, der har købt gennem digitale kanaler, kun er steget lidt. Grafen nedenfor 
viser tydeligt, at britiske virksomheder er blevet mere tilbageholdende med at bruge kanaler, 
der kræver fysisk kontakt, enten i en butik eller med en sælger. Det digitale salg har bidraget til 
størstedelen af salgsvæksten i Storbritannien med en stigning på 19,0 %, hvilket har øget e-
handelssalget til £182,92 milliarder ($234,57 milliarder).32

Storbritannien vælges ofte som et eksportmarked for B2B virksomheder. Der er hård 
konkurrence både fra andre udenlandske virksomheder såvel som britiske leverandører. For 
virksomheder, der allerede har en veludviklet B2B-platform, og formår at tilpasse sig 
efterspørgslen fra de lokale kunder, er der betydeligt potentiale i et veludviklet B2B e-
handelsmarked, der kun forventes at vokse i de kommende år. 

Når man sælger B2B i Storbritannien er det vigtigt at huske, at virksomhedskulturen i 
Storbritannien adskiller sig fra den i Danmark. Der er nogle gode og relevante råd at hente i 
denne artikel, som er udarbejdet af Danmarks Eksportråd i Storbritannien.

  https://insights.wundermanthompsoncommerce.com/the-b2b-future-shopper-report-202031

  https://www.emarketer.com/content/uk-post-pandemic-retail32
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Markedspladser spiller en stor rolle 

En forskel i Storbritannien sammenlignet med Danmark, er brugen af markedspladser. 
Wunderman Thompson-undersøgelsen viser, at 74% af de britiske indkøbschefer mener, at 
markedspladser, som Amazon, er mere bekvemme end webshops.

Amazon Business er den dominerende aktør i B2B. 29% af de adspurgte virksomheder startede 
deres køb på Amazon og 34% foretog deres køb via markedspladsen i 2020. 59% køber i 
øjeblikket ikke gennem Amazon, men har til hensigt at begynde at bruge platformen i 
fremtiden. Udover Amazon, er der en række andre B2B markedspladser, afhængigt af din 
branche og produkter, som kan være relevante salgskanaler.

Du kan finde meget mere information i vores B2B e-handelsguide, som du finder 
her www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/e-handel/b2b/, sammen med vores andre 
eksportguider som findes her www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/e-handel/eksport/. 
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10. Afsluttende bemærkninger
  

Vi håber, at denne introduktion til den britiske e-handel har givet dig modet til at tage 
udfordringen op og ikke mindst vist dig, hvilke opgaver der skal løses for at din virksomhed 
kan lancere i Storbritannien. 

Har du nogle konkrete spørgsmål, kan du tage kontakt til MakesYouLocal, som står bag vores 
Eksport Helpdesk. Måske overvejer du også at øge dit salg til nye markeder? Download flere 
guides her. Dette dokument er udarbejdet af MakesYouLocal P/S og tilhører Dansk Erhverv. 
Dokumentet må ikke gengives eller distribueres uden skriftlig forhåndsgodkendelse af Dansk 
Erhverv.

Dette dokument er udarbejdet af MakesYouLocal P/S og tilhører DANSK ERHVERV. Dokumentet 
må ikke reproduceres og distribueres uden forudgående skriftlig godkendelse fra DANSK 
ERHVERV.
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