
KFST 

 

Efterlevelse af konkurrence- og 

forbrugerlovgivning 

 

Metodenotat 



Formålet med undersøgelserne er at belyse udvalgte virksomheders efterlevelse af Konkurrenceloven og 

forbrugerlovene. Særligt skal undersøgelserne samlet set give svar på: 

I hvilken udstrækning virksomhederne kender og forstår lovene 

I hvilken udstrækning virksomhederne efterlever lovene  

Hvilke incitamenter virksomhederne oplever, der findes i forhold til, om de efterlever eller ikke efterlever konkurrence- og 

forbrugerlovene.  

Hvordan virksomhederne får kendskab til lovene, og hvilke tiltag KFST med fordel kan iværksætte med henblik på at øge både 

kendskab og forståelse, samt virksomhedernes efterlevelse af lovene.  

Hvilke aktiviteter virksomhederne bruger for at sikre efterlevelse af lovene. 

Hvilken indflydelse virksomhedskulturen har på efterlevelsen. 

Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af både kvantitative og kvalitative interview. Dette metodenotat 

omhandler udelukkende de kvantitative interview.*  

Der er gennemført 916 interview om konkurrenceloveng og 901 interview om forbrugerlovene. 

Interviewene er gennemført pr. telefon (CATI-metode) i perioden 21. maj til 13. juni 2012. 

Interviewene er gennemført med direktøren eller den salgsansvarlige i virksomheden/forretningen. 

 

 

* For information om de kvalitative interview henvises til rapporten “Efterlevelse af konkurrence- og forbrugerlovgivning, Epinion, juni 2012”. 
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Om undersøgelsen 



Undersøgelsen er gennemført via telefoninterview (CATI-metoden) fra Epinions interviewercentral i Århus.  

 

Interviewerne er typisk i gang med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, men mange af de 

interviewere der har gennemført interview på disse undersøgelser arbejder på fuld tid som dag-interviewere.  

De har stor erfaring med at gennemføre interview med virksomheder og de særlige krav det stiller til etikette, 

tiltaleform og respondentidentifikation. 

Interviewerne aflønnes med en fast timeløn (dvs. ingen akkordlønninger el.lign. der kan have negativ 

betydning for datakvaliteten). 

Forud for dataindsamlingen er der gennemført en grundig instruktion af interviewerne, hvor projektledere fra 

Epinion samt en repræsentant for KFST var til stede. Til denne instruktion er de to spørgerskemaer 

gennemgået og interviewerne har haft mulighed for at stille spørgsmål. 

Interviewene er primært gennemført i dagtimerne. Enkelte interview om Forbrugerlovgivning er dog 

gennemført om aftenen, hvis butikken/filialen havde åbent. 
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CATI-metoden og interviewerne 



Den vigtigste kvalitetsparameter ved gennemførelse af denne type projekter er at sikre kvaliteten i interviewprocessen. Derfor 

er følgende procedurer benyttet for at sikre optimal datakvalitet. 

Opkald: hver respondent (telefonnummer) kontaktes op til 15 gange i de tilfælde, hvor opkaldet ikke bliver besvaret. Opkaldene sker på 

forskellige tidspunkter og fordelt hen over ugen således undersøgelsens frafald minimeres. 

Løbende overvågning af frafalds- og nægterandele, herunder også for den enkelte interviewer, således der kan gribes ind i tilfælde af fejl 

og misforståelser i interviewprocessen.  

Løbende overvågning af kvaliteten af de gennemførte interviews, bl.a. gennem tjek af gennemførselsandele indenfor de forskellige 

brancher og virksomhedsstørrelser, tidsforbruget pr. interview mv. 

Disse tre kvalitetsrutiner håndteres alle i forbindelse med selve gennemførelsen af interviews. Det vil sige at interviews og statistikker 

kan monitoreres online, mens interview gennemføres. Dette kan lade sig gøre, da Epinion har et af de mest moderne CATI anlæg, hvor 

der blandt andet benyttes automatic dialing. Disse faciliteter gør det muligt at uddanne og kontrollere interviewerne, mens de sidder på 

opgaven, og i yderste fald tage interviewere af projektet hvis de ikke egner sig til denne type projekt.   

Hertil kommer, at interviewerne vil registrere alle væsentlige problemer, der måtte opstå i processen, og formidle dem til Call Center 

Mangeren og projektlederen. Herved kan vi – stort set øjeblikkelig – tage højde for eventuelle problemer i forbindelse med eksempelvis 

spørgeskema, interviewprocessen mv. 

Projektet er derudover gennemført i overensstemmelse med etiske og øvrige regler fra ESOMAR (Foreningen af 

markedsanalyseinstitutter i Europa). 
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Kvalitetssikring 



* Denne kategori blev anvendt hvis den enkelte virksomhed ikke ville/havde tilladelse til at udtale sig om efterlevelse af henholdsvis konkurrence- og forbrugerlovgivning. Det var vigtigt, at det var netop 

den virksomhed der var udtrukket til at deltage, som skulle interviewes, hvorfor det ikke blev forsøgt at gennemføre interview med hovedkontoret/den juridiske afdeling.  5 

Svarprocent: Andel af de virksomheder hvor vi har opnået kontakt til den rigtige person, som der er gennemført interview med. 

Svarprocenter 

KONKURRENCE 

Antal Andel 

Færdige interview, dvs. svar i sidste spørgsmål 916 42% 

Frafald og frascreeninger i løbet af interview (dvs. 

påbegyndt interview, som ikke er fuldført) 
173 8% 

Nægter (ønsker ikke at deltage) 950 44% 

Henviser til hovedkontor/juridisk afdeling* 119 6% 

Total 2158 100% 

FORBRUG 

Antal Andel 

Færdige interview, dvs. svar i sidste spørgsmål 901 30% 

Frafald og frascreeninger i løbet af interview (dvs. 

påbegyndt interview, som ikke er fuldført) 
892 30% 

Nægter (ønsker ikke at deltage) 950 32% 

Henviser til hovedkontor/juridisk afdeling* 269 9% 

Total 3012 100% 

Frascreeninger under interview skyldes primært følgende: 

At virksomheden ikke kan placeres i en kategori i spørgsmålet om, hvad virksomheden beskæftiger sig med. Dermed frascreenes virksomheden. 

At virksomheden ifølge KOB/Experian har mere end én ansat, men ifølge virksomheden selv kun har 1 ansat. Dermed frascreenes virksomheden. 

På Forbrug blev mange virksomheder desuden frascreenet, fordi de ikke solgte til private forbrugere, hvilket ikke kunne forudses 

ud fra udtrækket fra KOB/Experian. 

Nægterprocenterne er lavere på Forbrug, hvilket kan skyldes, at denne lovgivning er mere omtalt og dermed bedre kendt i almindelighed.  

Der er desuden en tendens på begge undersøgelser til, at jo større virksomhederne er (jo flere ansatte), jo højere er nægterprocenterne og andelene der 

frascreenes i løbet af interviewet. 

Ses der på brancher ift. nægterprocenter og frascreeninger viser det sig at: 

På Forbrug er nægterprocenten højest blandt i virksomheder i branchen Håndværksydelser mens de andre brancher ligger på samme niveau. Andelen af frascreenede virksomheder er højest i 

branchen Oplevelsesmarkeder. 

På konkurrence er nægterprocenten højest blandt virksomheder i branchen Bygge og anlæg og i branchen Kultur. Der viser sig ingen forskelle på tværs af brancherne når der ses på antallet af 

frascreeninger. 

 

 

 



Stikprøven er udtrukket fra Experian/KOB. 

Der er samplet disproportionalt for at sikre udsagnskraft.*  

Undersøgelse af Konkurrenceloven: Disproportional sampling på branche og antal ansatte. Det er desuden løbende sikret, at der var et 

tilstrækkeligt antal virksomheder i de forskellige led i værdikæden (spørgsmål 3 i spørgeskemaet). 

Undersøgelse af Forbrugerlovgivning: Disproportional sampling på branche og antal ansatte. 

 

 

* Dvs. at fx nogle brancher er overrepræsenteret og andre underrepræsenteret i data. Dermed sikres det, at der er nok interview med alle brancher til, at der kan 

drages konklusioner for brancher med få virksomheder. Hvis der ikke var samplet disproportionalt ville man risikere, at brancher med meget få virksomheder kun var 

repræsenteret med meget få interview. Dermed ville usikkerheden af resultaterne for denne branche være stor. Efter dataindsamlingen er data vejet på plads så det 

afspejler populationen.. 
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Stikprøven 

FORBRUG 2-49 ansatte 50-99 ansatte 
100+ 

ansatte 
Total 

Finansielle produkter 2831 106 79 3016 

Teleydelser 250 27 20 297 

Simple varemarkeder 11021 194 137 11352 

Oplevelsesmarkeder 1124 53 53 1230 

Komplekse 

tjenesteydelser 
11526 182 136 11844 

Håndværksydelser 8233 143 76 8452 

Større forbrugsgoder 5489 131 99 5719 

Total 40474 836 600 41910 

KONKURRENCE 
2-49 

ansatte 

50-99 

ansatte 

100+ 

ansatte 
Total 

Landbrug skovbrug og fiskeri 4143 6 6 4155 

Industri råstofindvinding og 

forsyningsvirksomhed 
6372 484 437 7293 

Bygge og anlæg 8900 152 88 9140 

Handel og transport 20038 501 412 20951 

Information og Kommunikation 2745 96 95 2936 

Finansiering og forsikring 1532 56 60 1648 

Ejendomshandel og udlejning 1059 8 11 1078 

Erhvervsservice 7633 191 159 7983 

Offentlig administration, 

undervisning og sundhed 
154 1 1 156 

Kultur, fritid og anden service 1377 7 8 1392 

Total 53953 1502 1277 56732 



Branchekoder (NACE) 

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Alle 

Råstofudvinding Alle 

Fremstillingsvirksomhed Alle 

El-, gas-, fjernvarmeforsyning Alle 

Vandforsyning; Kloakvæsen, affaldshåndtering mv. Alle 

Bygge- og anlægsvirksomhed Alle 

Engros- og detailhandel; rep. af motorkøretøjer Alle 

Transport og godshåndtering Alle 

Information og kommunikation Alle 

Pengeinstitut- og finansvirksomhed mv. Alle 

Fast ejendom 681000 Køb og salg af fast ejendom 

682000 Udlejning af og virksomhed ifm. egen eller leaset fast ejendom 

Liberale, videnskabelige og tekn. tjenesteydelser 690000 Juridisk bistand, bogføring og revision 

700000 Hovedsæders virksomhed, virksomhedsrådgivning 

710000 Arkitekt- og ingeniørvirksomhed tekn.afpr. og analyse 

720000 Videnskabelig forskning og udvikling 

740000 Reklame og markedsanalyseAndre liberale, vidensk. og tekn. tjenesteydelser 

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 770000 Udlejning og leasing  

790000 Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed 

800000 Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning 

810000 Serviceydelser ifm. ejendomme samt landskabspleje 

820000 Administrations-, kontor- o.a. forretingsservice 

Andre serviceydelser 950000 Reparation af computere og varer til personlig og husholdningsbrug 

960000 Andre personlige serviceydelser 
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Brancher inkluderet i undersøgelse af Konkurrenceloven 



Branchekoder (NACE) 

Fremstillingsvirksohed 351000 Elforsyning 

Bygge- og anlægsvirksomhed 430000Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specials. 

Engros- og detailhandel; rep. Af motorkøretøjer 450000 Handel med biler og motorcykler, og rep. Heraf 

470000 Detailhandel undt. m. motorkøretøjer og motorcykler 

Transport og godshåndtering 490000 Landtransport, rørtransport 

510000 Luftfart 

Overnatningsfaciliteter  og restaurationsvirksomhed Alle 

Information og kommunikation 580000 Udgivervirksomhed 

600000 Radio- og tv-virksomhed 

610000 Telekommunikation 

Pengeinstitut- og finansvirksomhed Alle 

Fast ejendom 681000 Køb og salg af fast ejendom 

Liberale, videnskabelige og tekn. Tjenesteydelser 690000 Advokater 

750000 Dyrlæger 

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Alle 

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 862000 Praktiserende læger og tandlæger 

Kultur, forlystelser og sport 900000 Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser 

910000 Biblioteker, arkiver, museer o.a. kulturel virksomhed 

920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed 

Andre serviceydelser 960000 Andre personlige serviceydelser 
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Brancher inkluderet i undersøgelse af Forbrugerlovgivningen 

Brancherne svarer til de 49 forbrugsmarkeder der indgår i ForbrugerForholdsIndekset. 

 



Der er gennemført 916 interview om Konkurrenceloven og 901 interview om Forbrugerlovgivning. 

Pga. den disproportionale sampling er datamaterialet vejet så det svarer til populationen. Datamaterialet er 

vejet på branche og antal ansatte. 

I datamaterialet stammer information om branche fra stikprøven (dvs. KOB/Experian) mens information om 

antal ansatte stammer fra undersøgelsen, hvor virksomhederne selv er spurgt, hvor mange ansatte de har 

(q1). 

Størrelse på vægtene er: 

Konkurrence: 0,03 til 2,77 

Forbrug: 0,04 til 1,81 

 

På de følgende slides ses fordelinger i henholdsvis population og datamateriale. 
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Datamaterialet og vejning 
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Datamaterialet - Konkurrenceloven 
Population Data 

A
n
ta

l 
a
n
s
a
tt

e
 2-49 

95,1 % 

(53953) 

49,9 % 

(457) 

50-99 
2,6 % 

(1502) 

25,1 % 

(230) 

100 eller derover 
2,3 % 

(1277) 

25,0 % 

(229) 

Total 
100 % 

(56732) 

100 % 

(916) 

Population Data 

B
ra

n
c
h
e
 

Landbrug skovbrug og fiskeri 
7,3 % 

(4155) 

5,2 % 

(48) 

Industri råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 
12,9 % 

(7293) 

16,3 % 

(149) 

Bygge og anlæg 
16,1 %  

(9140) 

15,4 % 

(141) 

Handel og transport 
36,9 % 

(20951) 

29,4 % 

(269) 

Information og Kommunikation 
5,2 % 

(2936) 

6,3 % 

(58) 

Finansiering og forsikring 
2,9% 

(1648) 

6,1 % 

(56) 

Ejendomshandel og udlejning 
1,9 % 

(1078) 

3,1 % 

(28) 

Erhvervsservice 
14,1 % 

(7983) 

14,4 % 

(132) 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 
0,3 % 

(156) 

0,1 % 

(1) 

Kultur, fritid og anden service 
2,5 % 

(1392) 

3,7 % 

(34) 

Total 
100 % 

(56732) 

100 % 

(916) 
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Datamaterialet - Forbrugerlovgivning 

Variabel Population Data 
A

n
ta

l 
a
n
s
a
tt

e
 2-49 

96,6 % 

(40474) 

67,6 % 

(609) 

50-99 
2,0 % 

(836) 

19,4 % 

(175) 

100 eller derover 
1,4 % 

(600) 

13,0% 

(117) 

Total 
100 % 

41910 

100 % 

(901) 

Population Data 

B
ra

n
c
h
e
 

Finansielle produkter 
7,2 % 

(3016) 

7,5 % 

(68) 

Teleydelser 
0,7 % 

(297) 

1,8 % 

(16) 

Simple varemarkeder 
27,1 % 

(11352) 

24,6 % 

(222) 

Oplevelsesmarkeder 
2,9 % 

(1230) 

7,1 % 

(64) 

Komplekse tjenesteydelser 
28,3 % 

(11844) 

23,2 % 

(209) 

Håndværksydelser 
20,2 % 

(8452) 

21,3 % 

(192) 

Større forbrugsgoder 
13,6 % 

(5719) 

14,4 % 

(130) 

Total 
100 % 

(41910) 

100 % 

(901) 



EPINION COPENHAGEN 
  

RYESGADE 3F 

2200 COPENHAGEN 

DENMARK 

T: +45 87 30 95 00 

E: INFO@EPINION.DK 

W: WWW.EPINION.DK 

EPINION  AARHUS 
  

NORDHAVNSGADE 1-3 

8000 AARHUS  

DENMARK 

T: +45 87 30 95 00 

E: INFO@EPINION.DK 

W: WWW.EPINION.DK 

EPINION SAIGON 
  

11TH FLOOR, DINH LE BUILDING 

1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, 

HCMC, VIETNAM 

T: +84 38 26 89 89 

E: OFFICE@EPINION.VN 

W: WWW.EPINION.VN 


