
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Forbrugerundersøgelse om detailhandel 
 
Introduktion 
Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke 
dig, når du køber varer i detailhandlen. 
 
Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og 
din besvarelse er vigtig for styrelsens arbejde med at forstå forbrugernes 
ønsker til detailhandlen. 
 

De følgende spørgsmål handler om, hvor tit du køber dagligvarer, 
elektronik, tøj og sko, og du skal både tænke på køb i fysiske butikker og 
på internettet samt inkludere, hvad du køber til andre i fx gave. 
 
Køb af dagligvarer  
 
[Hvis der svares 5-7 stilles ikke yderligere spørgsmål om dagligvarer – 

spørgsmål 1-8] 

 

A. Hvor tit køber du dagligvarer (fødevarer, personlig pleje- og 

rengøringsartikler) 

 

Dagligt 
Flere gange om ugen 
Èn gang om ugen 
1-3 gange om måneden  
Sjældnere 
Aldrig 
Ved ikke 
 
01. Hvor stor en del af dine dagligvarer køber du i hhv. fysiske butikker og på 

internettet?  

 

Fysiske butikker (angiv pct.) ___________ 
På internettet (angiv pct.) _____________ 
 
[Tallene skal sammenlagt give 100, før respondenten kan gå videre]. 

 

 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

 
 
 
ERHVERVS- OG 

VÆKSTMINISTERIET 
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[Hvis der svares ”0” i ”fysisk butik”, skal respondenten ikke svare på spørgsmål 

2-4. Hvis der svares ”0” i ”på internettet”, skal respondenten ikke svare på 

spørgsmål 5-7]. 

 

Fysiske butikker 
 
[Spørgsmål 02 stilles hvis der er svaret ”>0%” under fysiske butikker i spørgsmål 

01] 

 

02. Hvad fungerer generelt godt, når du køber dagligvarer i fysiske butikker?  

 
Du kan vælge flere svar.  
 
{Svarkategorierne skal randomiseres, undtagen de 3 svarkategorier 

”dagligvarer generelt”, ”bestemte dagligvarer” og andre vare end dagligvarer”, 

der skal flyttes som én blok} 

 

Priserne er lave 
Der er et stort udvalg af dagligvarer generelt 
Der er et stort udvalg af bestemte dagligvarer (fx økologiske, miljømærkede, 
sunde, allergivenlige eller Fair-trade-varer) 
Der er et stort udvalg af andre varer end dagligvarer (fx elektronik eller tøj) 
Der er god service 
Varerne har en høj kvalitet 
Butikkerne ligger godt (fx i forhold til mit hjem eller arbejde) 
Det går hurtigt 
Butikkerne har åbent længe eller på særlige tidspunkter 
Jeg kan se og røre ved varerne 
Jeg kan også ordne andre ting i butikkerne (fx hente post) 
Jeg kan få en hyggelig snak med personalet eller andre kunder 
Ingen af disse forhold fungerer godt [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 

 
[Spørgsmål 03 stilles hvis der er svaret ”>0%” under fysiske butikker i spørgsmål 

01] 

 

03. Hvad fungerer generelt mindre godt/dårligt, når du køber dagligvarer i 

fysiske butikker?  

 

Du kan vælge flere svar. 
 
{Svarkategorierne skal randomiseres, undtagen de 3 svarkategorier 

”dagligvarer generelt”, ”bestemte dagligvarer” og andre vare end dagligvarer”, 

der skal flyttes som én blok} 

 

Priserne er høje 
Der er et lille udvalg af dagligvarer generelt   
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Der er et lille udvalg af bestemte dagligvarer (fx økologiske, miljømærkede, 
sunde, allergivenlige eller Fair-trade-varer) 
Der er et lille udvalg af andre varer end dagligvarer (fx elektronik eller tøj) 
Der er dårlig service 
Varerne har en lav kvalitet 
Butikkerne ligger dårligt (fx i forhold til mit hjem eller arbejde) 
Det tager lang tid 
Butikkerne har ikke åbent, når jeg har behov for at handle 
Ingen af disse forhold fungerer mindre godt/dårligt [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 
[Spørgsmål 04 stilles hvis der er svaret ”>0%” under fysiske butikker i spørgsmål 

01] 

 

04. Hvad var vigtigst for dig sidste gang, du valgte, hvilken fysisk butik du 

skulle købe dagligvarer i?  

 

Prioritér op til 3 svarmuligheder, hvor 1 gives til den, der var vigtigst for dig, 2 
gives til den, der var næstvigtigst for dig, mens 3 gives til den tredje mest 
vigtige grund. 
 
{Svarkategorierne skal randomiseres, undtagen de 3 svarkategorier 

”dagligvarer generelt”, ”bestemte dagligvarer” og andre vare end dagligvarer”, 

der skal flyttes som én blok} 

 

At priserne var lave 
At der var et stort udvalg af dagligvarer generelt 
At der var et stort udvalg af bestemte dagligvarer (fx økologiske, 
miljømærkede, sunde, allergivenlige eller Fair-trade-varer) 
At der var et stort udvalg af andre varer end dagligvarer (fx elektronik eller tøj) 
At der var god service 
At varerne havde en høj kvalitet 
At butikken lå godt (fx i forhold til mit hjem eller arbejde) 
At det gik hurtigt 
At butikken havde åbent længe eller på særlige tidspunkter 
At jeg også kunne ordne andre ting i butikken (fx hente post) 
At jeg kunne få en hyggelig snak med personalet eller andre kunder 
Andre forhold var vigtigere for mig [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 

 
Køb på internettet 
 

 [Spørgsmål 05 stilles hvis der er svaret ”>0%” under internet i spørgsmål 01] 

 

05. Hvad fungerer generelt godt, når du køber dagligvarer på internettet?  
 
Du kan vælge flere svar.  
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[Svarkategorierne skal randomiseres, undtagen de 3 svarkategorier 

”dagligvarer generelt”, ”bestemte dagligvarer” og andre vare end dagligvarer”, 

der skal flyttes som én blok] 

 

Priserne er lave 
Der er et stort udvalg af dagligvarer generelt  
Der er et stort udvalg af bestemte dagligvarer (fx økologiske, miljømærkede, 
sunde, allergivenlige eller Fair-trade-varer) 
Der er et stort udvalg af andre varer end dagligvarer (fx elektronik eller tøj) i 
dagligvarebutikkerne på nettet 
Der er god service 
Varerne har en høj kvalitet 
Der er kort/fleksibel leveringstid 
Det er billigt at få leveret varerne 
Jeg kan bestille hele døgnet uanset hvor jeg er 
Butikkerne har brugervenlige hjemmesider 
Ingen af disse forhold fungerer godt [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 

 [Spørgsmål 06 stilles hvis der er svaret ”>0%” under internet i spørgsmål 01] 

 

06. Hvad fungerer generelt mindre godt/dårligt, når du køber dagligvarer på 

internettet?  
 
Du kan vælge flere svar.  
 
[Svarkategorierne skal randomiseres, undtagen de 3 svarkategorier 

”dagligvarer generelt”, ”bestemte dagligvarer” og andre vare end dagligvarer”, 

der skal flyttes som én blok] 

 

Priserne er høje 
Der er et lille udvalg af dagligvarer generelt  
Der er et lille udvalg af bestemte dagligvarer (fx økologiske, miljømærkede, 
sunde, allergivenlige eller Fair-trade-varer) 
Der er et lille udvalg af andre varer end dagligvarer (fx elektronik eller tøj) i 
dagligvarebutikkerne på nettet 
Der er dårlig service 
Der er ofte fejlleveringer af varer 
Varerne har en lav kvalitet 
Der er lang/ufleksibel leveringstid 
Det er dyrt at få leveret varerne 
Butikkernes hjemmesider er ikke brugervenlige 
Jeg kan ikke se og røre ved varerne før købet 
Ingen af disse forhold fungerer mindre godt/dårligt [= ikke flere svar]  
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 
 [Spørgsmål 07 stilles hvis der er svaret ”>0%” under internet i spørgsmål 01] 
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07. Tænk på sidste gang, du købte dagligvarer på internettet. Hvorfor valgte 

du at købe på internettet fremfor i en fysisk butik?  
 
Prioritér op til tre grunde. 1 gives til den grund, der var vigtigst for dig. 2 gives 
til den grund, der var næstvigtigst for dig, mens 3 gives til den tredje mest 
vigtige grund  
 
[Svarkategorierne skal randomiseres, undtagen de 3 svarkategorier 

”dagligvarer generelt”, ”bestemte dagligvarer” og andre vare end dagligvarer”, 

der skal flyttes som én blok] 

 

Priserne var lavere  
Der var et større udvalg af dagligvarer generelt 
Der var et større udvalg af bestemte dagligvarer (fx økologiske, miljømærkede, 
sunde, allergivenlige eller Fairtrade-varer) 
Der var et større udvalg af andre varer end dagligvarer (fx elektronik eller tøj) i 
dagligvarebutikkerne på nettet 
Der var bedre service 
Varerne havde en højere kvalitet 
Jeg kunne bestille hjemmefra/udenfor butikkens åbningstid 
Jeg kunne få varerne leveret 
Andre grunde 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 
[Stilles ikke, hvis der svares 100% ”på internettet” i spørgsmål 01] 

 

08. Hvad kan få dig til at købe flere af dine dagligvarer på internettet?  

 

Du kan vælge flere svar  

 

[Svarkategorierne skal randomiseres, undtagen de 3 svarkategorier 

”dagligvarer generelt”, ”bestemte dagligvarer” og andre vare end dagligvarer”, 

der skal flyttes som én blok] 

 
Lavere priser på varerne  
Et større udvalg af dagligvarer generelt 
Et større udvalg af bestemte dagligvarer (fx økologiske, miljømærkede, sunde, 
allergivenlige eller Fair-trade-varer) 
Et større udvalg af andre varer end dagligvarer (fx elektronik eller tøj) i 
dagligvarebutikkerne på nettet 
Bedre service 
At varerne får en højere kvalitet 
En kortere eller mere fleksibel leveringstid 
At det bliver billigere eller gratis at få leveret varer 
At butikkerne får mere brugervenlige hjemmesider 
Færre fejlleveringer af varer 
Bedre mulighed for levering af varer, hvor jeg bor 
At det bliver mere sikkert at handle på internettet 
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Andre forhold 
Jeg ønsker ikke at købe flere dagligvarer på internettet [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 

Køb af elektronik 
 

[Hvis der svares 7-8 stilles ikke yderligere spørgsmål om elektronik – spørgsmål 

9-16] 

 

B. Hvor tit køber du elektronik (Stereoanlæg, radioer, højttalere, mp3-

afspillere, høretelefoner, bilstereo, TV + tilbehør, DVD-afspillere, Blu-ray-

afspillere, computere + tilbehør, mobiltelefoner, tablets (fx iPads), kameraer 

+ tilbehør, GPS-systemer mv.)  

 

Flere gange om måneden 
Èn gang om måneden 
Èn gang i kvartalet eller hvert halve år 
Èn gang om året 
Hvert andet år 
Sjældnere 
Aldrig 
Ved ikke  

 
09. Hvor stor en del af din elektronik køber du i hhv. fysiske butikker og på 

internettet?  

 

Fysiske butikker (angiv pct.) ________ 
På internettet (angiv pct.) _________ 

 
Hvis du køber nogle af dine varer via postordre, skal du tælle det med 
som køb på internettet. 
[Tallene skal sammenlagt give 100, før respondenten kan gå videre]. 
 
[Hvis der svares ”0” i ”fysiske butikker”, skal respondenten ikke svare 
på spørgsmål 10-12. Hvis der svares ”0” i ”på internettet”, skal 
respondenten ikke svare på spørgsmål 13-15]. 
 
 
Fysiske butikker 
 
[Spørgsmål 10 stilles, hvis der er svaret ”>0%” under fysiske butikker i 

spørgsmål 09] 

 

10. Hvad fungerer generelt godt, når du køber elektronik i fysiske butikker?   
 
Med elektronik menes stereoanlæg, radioer, højttalere, mp3-afspillere, 
høretelefoner, bilstereo, TV + tilbehør, DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, 
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computere + tilbehør, mobiltelefoner, tablets (fx iPads), kameraer + tilbehør, 
GPS-systemer mv.  
 
Du kan vælge flere svar. 
  
{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 

Priserne er lave 
Der er generelt et stort udvalg af varer 
Butikkerne har præcis de mærker/modeller, jeg går efter 
Der er god service 
Varerne har en høj kvalitet 
Butikkerne ligger godt (fx i forhold til mit hjem eller arbejde) 
Det går hurtigt 
Butikkerne har åbent længe eller på særlige tidspunkter 
Jeg kan se og røre ved varerne 
Ingen af disse forhold fungerer godt [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 
[Spørgsmål 11 stilles hvis der er svaret ”>0%” under fysiske butikker i spørgsmål 

09] 

 

11. Hvad fungerer generelt mindre godt/dårligt, når du køber elektronik i 

fysiske butikker?  

 

Du kan vælge flere svar. 
 
{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 

Priserne er høje 
Der er generelt et lille udvalg af varer 
Butikkerne har ikke de mærker/modeller, jeg går efter 
Der er dårlig service 
Varerne har en lav kvalitet 
Butikkerne ligger dårligt (fx i forhold til mit hjem eller arbejde) 
Det tager lang tid 
Butikkerne har ikke åbent, når jeg har behov for at handle 
Ingen af disse forhold fungerer mindre godt/dårligt [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 
 [Spørgsmål 12 stilles hvis der er svaret ”>0%” under fysiske butikker i 

spørgsmål 09] 

 

12. Hvad var vigtigst for dig sidste gang, du valgte, hvilken fysisk butik du 

skulle købe elektronik i?  
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Prioritér op til 3 svarmuligheder, hvor 1 gives til den, der var vigtigst for dig, 2 
gives til den, der var næstvigtigst for dig, mens 3 gives til den tredje mest 
vigtige grund. 
  
{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 

At priserne var lave 
At der generelt var et stort udvalg af varer 
At butikken havde præcis det mærke/den model, jeg gik efter 
At der var god service 
At varerne havde en høj kvalitet 
At butikken lå godt (fx i forhold til mit hjem eller arbejde) 
At det gik hurtigt 
At butikken havde åbent længe eller på særlige tidspunkter 
Andre forhold var vigtigere for mig [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 

Køb på internettet 
 
 [Spørgsmål 13 stilles hvis der er svaret ”>0%” under internet i spørgsmål 09] 

 

13. Hvad fungerer generelt godt, når du køber elektronik på internettet?  

 

Du kan vælge flere svar. 
 
{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 

Priserne er lave 
Der er generelt et stort udvalg af varer  
Butikkerne har præcis de mærker/modeller, jeg går efter 
Der er god service 
Varerne har en høj kvalitet 
Der er kort/fleksibel leveringstid 
Det er billigt at få leveret varerne 
Butikkerne har brugervenlige hjemmesider 
Jeg kan bestille hele døgnet uanset hvor jeg er 
Ingen af disse forhold fungerer godt [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 

 [Spørgsmål 14 stilles hvis der er svaret ”>0%” under internet i spørgsmål 09] 

 

14. Hvad fungerer generelt mindre godt/dårligt, når du køber elektronik på 

internettet?  

 

Du kan vælge flere svar. 
 

{Svarkategorierne skal randomiseres} 
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Priserne er høje 
Der er generelt et lille udvalg af varer  
Butikkerne har ikke de mærker/modeller, jeg går efter 
Der er dårlig service 
Varerne har en lav kvalitet 
Der er lang/ufleksibel leveringstid 
Det er dyrt at få leveret varerne 
Butikkerne har ikke brugervenlige hjemmesider 
Jeg kan ikke se og røre ved varerne før købet 
Der er ofte fejlleveringer af varer 
Ingen af disse forhold fungerer mindre godt/dårligt [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 
 [Spørgsmål 15 stilles hvis der er svaret ”>0%” under internet i spørgsmål 09] 

 

15. Tænk på sidste gang, du købte elektronik på internettet. Hvorfor valgte 

du at købe på internettet fremfor i en fysisk butik?  

 

Prioritér op til tre grunde. 1 gives til den grund, der var vigtigst for dig. 2 gives 
til den grund, der var næstvigtigst for dig, mens 3 gives til den tredje mest 
vigtige grund. 
 

{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 

Priserne var lavere 
Der var generelt et større udvalg af varer 
Butikken på nettet havde præcis det mærke/den model, jeg gik efter 
Der var bedre service 
Varerne havde en højere kvalitet 
Jeg kunne bestille hjemmefra/udenfor butikkens åbningstid 
Jeg kunne få varerne leveret 
Andre grunde 
Ved ikke [= ikke flere svar] 

 
[Stilles ikke, hvis der svares 100% ”på internettet” i spørgsmål 09] 

 

16. Hvad kan få dig til at købe mere af din elektronik på internettet?  

 

Du kan vælge flere svar. 
 

{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 

Lavere priser på varerne 
Et større udvalg af varer 
Bedre service 
At varerne får en højere kvalitet 
En kortere eller mere fleksibel leveringstid 
At det bliver billigere eller gratis at få leveret varer 
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At butikkerne får mere brugervenlige hjemmesider 
Færre fejlleveringer af varer 
Bedre mulighed for levering af varer, hvor jeg bor 
At det bliver mere sikkert at handle på internettet 
Andre forhold 
Jeg ønsker ikke at købe mere elektronik på internettet [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 

 
Køb af tøj og sko 
 
[Hvis der svares 6-8, stilles ikke yderligere spørgsmål om tøj og sko – spørgsmål 

17-24]. 

 

C. Hvor tit køber du tøj og sko? 

 

Ugentligt 
Flere gange om måneden 
Èn gang om måneden 
Èn gang i kvartalet eller hvert halve år 
Èn gang om året 
Sjældnere 
Aldrig 
Ved ikke 

 
17. Hvor stor en del af dit tøj og dine sko køber du i hhv. fysiske butikker og 

på internettet?  

 

Fysiske butikker (angiv pct.)_______ 
På internettet (angiv pct.)_________ 
 

Hvis du køber nogle af dine varer via postordre, skal du tælle det med 
som køb på internettet. 
[Tallene skal sammenlagt give 100, før respondenten kan gå videre].  

 
[Hvis der svares ”0” i ” fysiske butikker”, skal respondenten ikke svare 
på spørgsmål 18-20. Hvis der svares ”0” i ” på internettet”, skal 
respondenten ikke svare på spørgsmål 21-23]. 
 
Fysiske butikker 
 

[Spørgsmål 18 stilles, hvis der er svaret ”>0%” under fysiske butikker i 

spørgsmål 17] 

 

18. Hvad fungerer generelt godt, når du køber tøj og sko i fysiske butikker?  

 

Du kan vælge flere svar. 
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{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 
Priserne er lave 
Der er generelt et stort udvalg af varer 
Butikkerne har præcis de mærker/modeller, jeg går efter 
Der er god service 
Varerne har en høj kvalitet 
Butikkerne ligger godt (fx i forhold til mit hjem eller arbejde) 
Det går hurtigt 
Butikkerne har åbent længe eller på særlige tidspunkter 
Jeg kan prøve tøjet og skoene 
Ingen af disse forhold fungerer godt [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 
[Spørgsmål 19 stilles hvis der er svaret ”>0%” under fysiske butikker i spørgsmål 

17] 

 

19. Hvad fungerer generelt mindre godt/dårligt, når du køber tøj og sko i 

fysiske butikker?  

 

Du kan vælge flere svar. 
 

{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 

Priserne er høje 
Der er generelt et lille udvalg af varer 
Butikkerne har ikke de mærker/modeller, jeg går efter 
Der er dårlig service 
Varerne har en lav kvalitet 
Butikkerne ligger dårligt (fx i forhold til mit hjem eller arbejde) 
Det tager lang tid 
Butikkerne har ikke åbent, når jeg har behov for at handle 
Ingen af disse forhold fungerer mindre godt/dårligt [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 
[Spørgsmål 20 stilles hvis der er svaret ”>0%” under fysiske butikker i spørgsmål 

17] 

 

20. Hvad var vigtigst for dig sidste gang, du valgte, hvilken fysisk butik du 

skulle købe tøj og sko i?  

 

Prioritér op til 3 svarmuligheder, hvor 1 gives til den, der var vigtigst for dig, 2 
gives til den, der var næstvigtigst for dig, mens 3 gives til den tredje mest 
vigtige grund. 
 
{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 

At priserne var lave 



  12 
 

At der generelt var et stort udvalg af varer 
At butikken havde præcis det mærke/den model, jeg gik efter 
At der var god service 
At varerne havde en høj kvalitet 
At butikken lå godt (fx i forhold til mit hjem eller arbejde) 
At det gik hurtigt 
At butikken havde åbent længe eller på særlige tidspunkter 
Andre forhold var vigtigere for mig [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 
Køb på internettet 

 
 [Spørgsmål 21 stilles hvis der er svaret ”>0%” under internet i spørgsmål 17] 

 

21. Hvad fungerer generelt godt, når du køber tøj og sko på internettet?  

 

Du kan vælge flere svar. 
 

{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 

Priserne er lave 
Der er generelt et stort udvalg af varer 
Butikkerne har præcis de mærker/modeller, jeg går efter 
Der er god service 
Varerne har en høj kvalitet 
Der er kort/fleksibel leveringstid 
Det er billigt at få leveret varerne 
Butikkerne har brugervenlige hjemmesider 
Jeg kan bestille hele døgnet uanset hvor jeg er 
Ingen af disse forhold fungerer godt [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 
 [Spørgsmål 22 stilles hvis der er svaret ”>0%” under internet i spørgsmål 17] 

 

22. Hvad fungerer generelt mindre godt/dårligt, når du køber tøj og sko på 

internettet?  

 

Du kan vælge flere svar. 
 

{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 

Priserne er høje 
Der er generelt et lille udvalg af varer  
Butikkerne har ikke de mærker/modeller, jeg går efter 
Der er dårlig service 
Varerne har en lav kvalitet 
Der er lang/ufleksibel leveringstid 
Det er dyrt at få leveret varerne 
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Butikkerne har ikke brugervenlige hjemmesider 
Jeg kan ikke prøve tøjet og skoene før købet 
Der er ofte fejlleveringer af varer 
Ingen af disse forhold fungerer mindre godt/dårligt [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 
 [Spørgsmål 23 stilles hvis der er svaret ”>0%” under internet i spørgsmål 17] 

 

23. Tænk på sidste gang, du købte tøj og sko på internettet. Hvorfor valgte du 

at købe på internettet fremfor i en fysisk butik?  

 

Prioritér op til tre grunde. 1 gives til den grund, der var vigtigst for dig. 2 gives 
til den grund, der var næstvigtigst for dig, mens 3 gives til den tredje mest 
vigtige grund. 
 

{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 

Priserne var lavere 
Der var generelt et større udvalg af varer 
Butikken havde præcis det mærke/den model, jeg gik efter 
Der var bedre service 
Varerne havde en højere kvalitet 
Jeg kunne bestille hjemmefra/udenfor butikkens åbningstid 
Jeg kunne få varerne leveret 
Andre grunde 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
 
[Stilles ikke, hvis der svares 100% ”på internettet” i spørgsmål 17] 

 

24. Hvad kan få dig til at købe mere af dit tøj og dine sko på internettet?  

 

Du kan vælge flere svar. 
 
{Svarkategorierne skal randomiseres} 

 

Lavere priser på varerne 
Et større udvalg af varer 
Bedre service 
At varerne får en højere kvalitet 
En kortere eller mere fleksibel leveringstid 
At det bliver billigere eller gratis at få leveret varer 
At butikkerne får mere brugervenlige hjemmesider 
Færre fejlleveringer af varer 
Bedre mulighed for levering af varer, hvor jeg bor 
At det bliver mere sikkert at handle på internettet 
Andre forhold 
Jeg ønsker ikke at købe mere tøj og sko på internettet [= ikke flere svar] 
Ved ikke [= ikke flere svar] 
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Baggrundsspørgsmål 
 
25. Hvad er din højeste afsluttede uddannelse?  

 

Folkeskole; (til og med 10 klasse/real)                    
Studentereksamen/HF/HH/HTX m.v. 
Erhvervsuddannelser (HG, EFG, mesterlære m.v.)   
Videregående uddannelse (2-4 års varighed) 
Universitetsuddannelse el. tilsvarende (min. 5 års varighed) 
Anden uddannelse                                         
Vil ikke oplyse 
 
26. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat?  

 

Under 149.999 Kr.       
150.000-299.999 Kr.              
300.000-399.999 Kr. 
400.000-499.999 Kr.  
500.000-599.999 Kr.                 
600.000-699.999 Kr. 
700.000-799.999 Kr.  
800.000-899.999 Kr.  
900.000-999.999 Kr.  
Mere end 1.000.000 Kr.               
Vil ikke svare 
 
27. Hvad er dit bopælspostnummer?  

 

Noter postnummer: ____________                
 
28. Hvad er dit fødselsår? {Omkodes til alder} 

 

Noter fødselsår: ______ {18 år +} 
Vil ikke svare 
 
29. Hvad er dit køn?    

 

Kvinde                         
Mand 
 
30. Hvor mange personer bor i husstanden? 

 

Noter antal voksne ________ 
Noter antal børn ________ 
 
31. Har I bil(er) i husstanden? 
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Ja 
Nej 
 
32. Bor du i en by, storby eller et landdistrikt?  
 
(By: mindst 200 indbyggere i sammenhængende bebyggelse med højst 200 
meters afstand mellem bebyggelserne. Landdistrikt: mere end 200 meter fra 
sammenhængende bebyggelse med mindst 200 indbyggere. Storby: over 
60.000 indbyggere) 
 
By 
Storby 
Landdistrikt 

 

 
 


