
Interviewguide, afdækning af rammevilkår der fremmer/hæmmer en 
effektiv detailhandel 
 
Information til interviewere: 
 
Fokus i dette interview er at identificere de love og regler, som påvirker mulighederne for at drive 
en effektiv detailhandel i Danmark. Der er især fokus på produktivitet, konkurrence og 
forbrugervelfærd. Følgende definitioner benyttes: 
 
Produktivitet forstås i bred forstand, hvilket betyder, at faktorer såsom arbejdskraft, udnyttelse 
af bygningsareal, teknologi etc. skal inkluderes i produktivitetsbegrebet. 
 
Konkurrence forstås ud fra Porters Five Forces, som består af følgende elementer: 1. 
Leverandørernes forhandlingsstyrke (herunder symmetri i information mellem leverandør og 
kunde), 2. Kundernes forhandlingsstyrke, 3. Konkurrenceintensitet (herunder koncentration, 
fravær af mulighed for eventuelt misbrug af dominerende indflydelse ved f.eks. at skabe 
afhængighedsforhold), 4. Adgangsbarrierer og 5. Substituerede produkter. 
 
Forbrugervelfærd forstås ud fra følgende elementer: Pris, sortiment, kvalitet, service samt 
tilgængelighed. 

 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har identificeret 4 love, som vi vil gå i 

dybden med senere. Men først vil vi gerne høre din umiddelbare vurdering af: 

 
1. Hvilke lovgivningsmæssige forhold påvirker muligheden for at drive detailhandel i 

Danmark? Positivt såvel som negativt. 
 
• Hvordan? Hvilke er de væsentligste og hvorfor? 

 
[Tjek for indvirkning på produktivitet, konkurrence og forbrugervelfærd eller rettere: hold svarene 

op i mod om det er produktivitet, konkurrence eller forbrugervelfærd, der påvirkes. Der skal ikke 

specifikt spørges ind til dette] 

 
• Kan du komme med konkrete eksempler på dette? 
• Kan du henføre det til bestemte love, som du synes understøtter eller hæmmer 

detailhandlen? 
• Ved du, om der en tilsvarende lovgivning i andre lande, der har forbedret eller 

forværret rammevilkårene for virksomhederne i detailbranchen?  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udvalgt 4 love, der vurderes at have 

betydning for produktivitet, konkurrenceevne og forbrugervelfærd i jeres 

branche. De er som følger:  

• Planloven 

• Købeloven 

• Erhvervslejeloven 

• Arbejdsmiljøloven 

 
Planlov 

2. Kender du til loven? Hvad mener du, at den regulerer?  



 
3. Er der elementer i planloven, som hæmmer detailhandlen i Danmark?  
 

• Hvordan? Hvilke er de væsentligste og hvorfor? 
 
[Tjek for indvirkning på produktiviteten, konkurrenceevnen og forbrugervelfærden– eller rettere: 

hold svarene op i mod om det er produktivitet, konkurrence eller forbrugervelfærd, der påvirkes. 

Der skal ikke specifikt spørges ind til dette] 

 
• Kan du komme med konkrete eksempler herpå?  

 
4. Er der elementer i planloven, som fremmer detailhandlen i Danmark?  
 

• Hvordan? Hvilke er de væsentligste og hvorfor? 
 
[ Tjek for indvirkning på produktiviteten, konkurrenceevnen og forbrugervelfærden- eller rettere: 

hold svarene op i mod om det er produktivitet, konkurrence eller forbrugervelfærd, der påvirkes. 

Der skal ikke specifikt spørges ind til dette] 

 
• Kan du komme med konkrete eksempler herpå?  

 
 
[Tjek for, hvis det ikke er kommet frem: Planloven regulerer også:  

• Hvor må man opføre butikker. Hvordan påvirker det jer, hvis overhovedet?  

• Hvor store må butikkerne være. Hvordan påvirker det jer, hvis overhovedet?] 

 

Købelov 

5. Kender du til loven? Hvad mener du, at den regulerer?  
 

6. Er der elementer i købeloven, som hæmmer detailhandlen i Danmark?  
 

• Hvordan? Hvilke er de væsentligste og hvorfor? 
 
[ Tjek for indvirkning på produktiviteten, konkurrenceevnen og forbrugervelfærden - eller rettere: 

hold svarene op i mod om det er produktivitet, konkurrence eller forbrugervelfærd, der påvirkes. 

Der skal ikke specifikt spørges ind til dette] 

 
• Kan du komme med konkrete eksempler herpå?  

 
7. Er der elementer i købeloven, som fremmer detailhandlen i Danmark?  
 

• Hvordan? Hvilke er de væsentligste og hvorfor? 
 
[ Tjek for indvirkning på produktiviteten, konkurrenceevnen og forbrugervelfærden - eller rettere: 

hold svarene op i mod om det er produktivitet, konkurrence eller forbrugervelfærd, der påvirkes. 

Der skal ikke specifikt spørges ind til dette] 

 
• Kan du komme med konkrete eksempler herpå?  



 
 
[Tjek for, hvis det ikke er kommet frem: 

Købeloven regulerer også: 

Reklamation og ombytningsret. Hvordan påvirker det jer, hvis overhovedet?  

Mangelsbegreb. Hvordan påvirker det jer, hvis overhovedet? 

Forskellene i købeloven (fysiske butikker) og lov om forbrugerbeskyttelse (e-handelsbutikker). 

Hvordan påvirker det jer, hvis overhovedet? 

Berigelse. Hvordan påvirker det jer, hvis overhovedet?]  

 
Erhvervslejeloven 

 
8. Kender du til loven? Hvad mener du, at den regulerer?  

 
9. Er der elementer i erhvervslejeloven, som hæmmer detailhandlen i Danmark?  
 

• Hvordan? Hvilke er de væsentligste og hvorfor? 
 
[ Tjek for indvirkning på produktiviteten, konkurrenceevnen og forbrugervelfærden - eller rettere: 

hold svarene op i mod om det er produktivitet, konkurrence eller forbrugervelfærd, der påvirkes. 

Der skal ikke specifikt spørges ind til dette] 

 
• Kan du komme med konkrete eksempler herpå?  

 
10. Er der elementer i erhvervslejeloven, som fremmer detailhandlen i Danmark?  
 

• Hvordan? Hvilke er de væsentligste og hvorfor? 
 
[ Tjek for indvirkning på produktiviteten, konkurrenceevnen og forbrugervelfærden - eller rettere: 

hold svarene op i mod om det er produktivitet, konkurrence eller forbrugervelfærd, der påvirkes. 

Der skal ikke specifikt spørges ind til dette] 

 
[Tjek for, hvis det ikke er kommet frem:  

Erhvervslejeloven regulerer også: 

Fastsættelse af markedsleje. Hvordan påvirker det jer, hvis overhovedet? 

Regulering af lejevilkår. Hvordan påvirker det jer, hvis overhovedet? 

Definitionen af det relevante marked. Hvordan påvirker det jer, hvis overhovedet? 

Opsigelse af lejer. Hvordan påvirker det jer, hvis overhovedet?]  

 
Arbejdsmiljøloven 

 

11. Kender du til loven? Hvad mener du, at den regulerer?  
 

 
12. Er der elementer i arbejdsmiljøloven, som hæmmer detailhandlen i Danmark?  
 

• Hvordan? Hvilke er de væsentligste og hvorfor? 
 
[ Tjek for indvirkning på produktiviteten, konkurrenceevnen og forbrugervelfærden - eller rettere: 

hold svarene op i mod om det er produktivitet, konkurrence eller forbrugervelfærd, der påvirkes. 

Der skal ikke specifikt spørges ind til dette] 



 
• Kan du komme med konkrete eksempler herpå?  

 
13. Er der elementer i arbejdsmiljøloven, som fremmer detailhandlen i Danmark?  
 

• Hvordan? Hvilke er de væsentligste og hvorfor? 
 
[ Tjek for indvirkning på produktiviteten, konkurrenceevnen og forbrugervelfærden - eller rettere: 

hold svarene op i mod om det er produktivitet, konkurrence eller forbrugervelfærd, der påvirkes. 

Der skal ikke specifikt spørges ind til dette] 

 
 
[Tjek for, hvis det ikke er kommet frem: 

Arbejdsmiljøloven regulerer også: 

Sikkerhedspåklædning. Hvordan påvirker det jer, hvis overhovedet? 

Manuel håndtering. Hvordan påvirker det jer, hvis overhovedet?] 

 

 
14. Er du i løbet af interviewet kommet i tanke om nye lovgivningsmæssige områder, 

som hæmmer eller fremmer detailhandlen i Danmark? 
 

15. Har du forslag til forbedringer af de lovgivningsmæssige vilkår samt øvrige 
rammevilkår, I som virksomhed mødes med i Danmark? 
 

16. Kender du til konkrete tiltag i andre lande (ud over de allerede nævnte), der har 
forbedret rammevilkårene for detailhandelsvirksomheder?  


