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Kort om køber-analysen
DI Handel har - i samarbejde med Wilke - spurgt 750 danske 
indkøbere om deres erfaringer, gevinster og barrierer ved at 
købe ind via digitale kanaler. 

Analysens resultater skal bidrage til øget viden, så vores 
medlemmer er bedre forberedt, når der skal træffes vigtige  
beslutninger om fremtidens digitale handel. 
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Sammenfatning: Virksomheder, der køber digitalt
Køb i webshops er mest fremherskende i det digitale indkøb

• Af de adspurgte virksomheder har godt 98 pct. foretaget digitalt indkøb

• De virksomheder, der køber digitalt, gør det i altovervejende grad (95 pct.) via en webshop. 15 pct. har købt via en app, 13 pct. har 
købt via EDI, mens 22 pct. har købt via en online markedsplads. Det er altså værd at bemærke, at køb via online markedspladser 
allerede i dag anvendes hyppigere end køb via EDI.

• Virksomhederne køber først og fremmest slutbrugerprodukter, der kan sælges videre uden tilpasninger (74 pct.) eller 
slutbrugerprodukter, der også kan købes af forbrugere (74 pct.). 

• 6 ud af 10 importvirksomheder importerer via digitale kanaler. Oftest via webshops (55 pct.) - også online markedspladser 
benyttes (18 pct.). 

• Virksomhederne, der køber via digitale kanaler, sælger sjældent selv digitalt: 7 ud af 10 virksomheder, der køber digitalt, sælger 
ikke selv digitalt.

Drivers og barriere for digitalt indkøb

• Online køb letter indkøbsprocessen ift., at det går hurtigere og er nemmere – det påpeger 63 pct. af virksomhederne.

• Godt 1/3 af virksomhederne mener hhv., at manglende mulighed for prisforhandling, tab af relation med leverandør og dårlige
webshops er de største barriere for mere online køb.
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Web er den største e-handelskanal når virksomhederne køber ind
Stort set alle de virksomheder (95 pct.), der 
køber digitalt, gør det via web, det vil sige ved 
at bestille via hjemmesider. 

Noget færre køber via mobile apps. Det er 
således hver syvende (15 pct.), der benytter 
denne købskanal. 

13 pct. af virksomhederne køber digitalt via 
EDI-løsninger, hvilket er en noget lavere andel 
end andelen af virksomheder, der sælger via 
EDI, som ligger på 25 pct. Tallene peger derfor 
i retning af, at køb via EDI er koncentreret hos 
en mindre del af virksomhederne. 

Køb via markedspladser som Amazon, Ebay
og Alibaba sker hos godt en femtedel af 
virksomhederne og er altså allerede mere 
udbredt end EDI for køber siden. 

98 pct. af de adspurgte virksomheder har købt 
digitalt.

95%

15%

13%

22%

Købt via Web

Købt via mobil-app

Købt via EDI

Købt via markedsplads

Q7. Har din virksomhed inden for det seneste år købt varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomhed via følgende platforme?

N= 750
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Alle køber via web – Online markedspladser fylder mere og mere

Der er kun mindre forskelle, når det gælder 
digitale købs-kanaler på tværs af brancher.

Web benyttes af næsten alle uanset branche. 

Hver femte service-virksomhed, som køber 
digitalt, har købt via mobil app. Det er dobbelt 
så meget som for øvrige brancher.  

Jo større virksomhed jo større sandsynlighed 
er der for at de handler via EDI.

Online markedspladser som indkøbs-kanaler 
er i den grad blevet udbredt – og det er på 
kryds og tværs af brancher og størrelse på 
virksomhederne. 22 pct. handler ind på online 
markedspladser.

Q7. Har din virksomhed inden for det seneste år købt varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomhed via følgende platforme?
Q1: Antal ansatte N= 750, Baggrund: Virksomhedstype

Grossist-
/engros

Fremstilling Detail Service 
Rådgivende 
virksomhed

Købt via Web 96% 95% 93% 95% 99%

Købt via Mobil app 10% 10% 12% 20% 19%

Købt via EDI 17% 16% 14% 9% 10%

Købt via Markedsplads 18% 22% 25% 24% 14%

1-10 ansatte 11-49 ansatte 50+ ansatte

Købt via Web 95% 96% 96%

Købt via Mobil app 15% 13% 15%

Købt via EDI 9% 17% 30%

Købt via Markedsplads 22% 23% 20%
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6 ud af 10 importvirksomheder handler digitalt i udlandet

57 pct. køber varer i udlandet, og 60 pct. af 
disse indkøber via digitale kanaler.

Flest virksomheder (55 pct.) køber ind fra 
udlandet via en webshop. Næstflest (18 pct.) 
bruger en markedsplads som Amazon eller 
Ebay, når de køber varer og tjenesteydelser 
fra udlandet, mens det er forholdsvis få (6 
pct.), der bruger en EDI-løsning. 

Ja
57%

Nej
43%

Q17. Køber din virksomhed i dag varer og tjenesteydelser hos udenlandske virksomheder (import)? N=750

Q17a. - Køber din virksomhed i dag varer og tjenesteydelser hos udenlandske virksomheder via følgende online kanaler? N=430(Importerer 

varer/ydelser)

55%

18%

6%

40%

Via en webshop

Via en markedsplads

Via EDI

Vi køber hos udenlandske
virksomheder, men ikke via

online kanaler

60%
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Flest har købt slutbrugerprodukter eller simple produkter

Når virksomhederne køber via e-handel, er 
det oftest færdige slutbrugerprodukter, der 
også kan bruges af forbrugere (74 pct.), der 
købes eller forholdsvis simple produkter, der 
kan sælges videre uden væsentlige 
tilpasninger (69 pct.).

Godt halvdelen af virksomhederne køber 
komplekse produkter eller serviceydelser via 
e-handel. Så det er altså ikke et problem at gå 
i gang med online salg af komplekse 
produkter og ydelser – kunderne er klar. 

Der findes ikke den store forskel på tværs af 
brancher og størrelse på virksomhederne.

74%

69%

52%

50%

Færdige slutbrugerprodukter, der også kan bruges af
forbrugere

Forholdsvis simple produkter, der som regel kan sælges
videre uden tilpasninger

Serviceydelser

Komplekse produkter, der typisk kræver tilpasning og
videre forarbejdning

Q8. Har din virksomhed købt følgende typer af varer/tjenesteydelser via en webshop, en app eller en online markedsplads inden for det seneste år? 
N=725 (Har købt via  Web,app eller  markedsplads)
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Syv ud af ti der købere online - sælger ikke selv via online kanaler til andre virksomheder
De virksomheder, der køber online, sælger 
som regel ikke selv online: Mere end to ud af 
tre (68 pct.) virksomheder angiver, at de ikke 
sælger til andre virksomheder via digitale 
kanaler. 

De online købs-virksomheder, der selv sælger 
online, gør det som regel via en webshop: Det 
er 25 pct. af de 32 pct., der sælger online, der 
gør det via en webshop. 

Ganske få af virksomhederne (2 pct. til 5 pct.) 
sælger online via en markedsplads, mobile 
apps eller EDI. Her er virksomhederne der 
køber, således anderledes end de 
virksomheder, der sælger via online kanaler, 
da købs-virksomhedernes digitale 
”modenhed” er lavere og er på niveau med det 
brede udsnit af danske virksomheder i de tre  
hovedbrancher, som undersøgelsen omfatter.

25%

5%

2%

5%

68%

Via en webshop

Via en markedsplads

Mobile apps

Via EDI

Vi sælger ikke til andre virksomheder via digitale kanaler

Q20: Via hvilke af følgende digitale kanaler sælger I til andre virksomheder (B2B-/B2G-salg)?

N=750
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KØB – DRIVERE OG BARRIERER
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Leverandørens webshop skaber værdi ved at gøre købsprocesser nemmere

Flest indkøbere (62 pct.) henviser til, at den 
hurtigere og nemmere købsproces (end 
offline) i webshoppen skaber værdi. Det 
hænger også fint sammen med, at en af 
driverne for salg er større effektivitet.

Halvdelen peger på, at det er værdiskabende 
som redskab til markedsorientering inden køb 
og ved at begrænse dyr ad hoc indkøb. 

Fire ud af ti finder det værdiskabende, hvis 
leverandørens webshop er tilpasset en 
forhåndsaftalt rammeaftale og næsten lige 
mange (38 pct.), hvis webshoppen kan bidrage 
til at effektivisere og udvikle deres egen 
forretning.

Der findes ikke den store forskel på tværs af 
brancher og størrelse på virksomhederne.

62%

53%

51%

42%

38%

6%

Ved at gøre købsprocessen hurtigere og nemmere end
offline-indkøb

Det er et redskab til at orientere sig i markedet inden et
indkøb

Mindre ad-hoc indkøb til vores virksomhed

Hvis en leverandør tilpasser deres webshop (og priser) til en
forhandlet rammeaftale

Ved at det kan effektivisere og udvikle min egen forretning

Ingen af disse

Q13. - I hvilke af følgende tilfælde kan en leverandørs webshop skabe værdi for din virksomhed?

N=750
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Største barriere ved digitalt indkøb er tabt forhandlingsmulighed, dårlige webshops og tabt relation 

Den personlige relation er af stor betydning 
og en væsentlig barriere for online-køb (33 
pct.) Ligeledes oplever en tredjedel den 
mistede pris-forhandlingsmulighed som 
barriere for at købe via en leverandørs 
webshop.

1/3 påpeger dårlig brugervenlighed på sælgers 
webshop.

Godt hver femte har behov for at se/prøve 
produktet inden køb, og lige mange køber 
produkter, som er af for stor kompleksitet til 
online. 

34%

33%

33%

22%

21%

28%

Vi mister muligheden for at gå i forhandling (om en god
pris)

Leverandørens webshop er ikke brugervenlig og derfor
ineffektiv at bruge

Vi mister den personlige relation til sælger/leverandør

Det er vigtigt, at vi kan inspicere produkter personligt inden
et køb

Vores indkøbte produkter er for komplekse til køb online

Jeg ser ingen barrierer for indkøb via en leverandørs
webshop

Q14. - Hvilke af følgende forhold er de væsentligste barrierer i din virksomhed for at foretage jeres indkøb via en leverandørs webshop?

N=750
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Barriere for mere online køb variere i forhold til branche og størrelse

Komplekse produkter opleves i større 
virksomhedere i højere grad som en barriere 
for mere online indkøb ift. de mindre 
virksomheder.

Tilsvarende er produktets kompleksitet 
hyppigere en barriere blandt fremstillings-
eller grossistvirksomheder.

At man mister muligheden for prisforhandling 
er typisk barriere blandt 
fremstillingsvirksomheder, mens detail er den 
branche, hvor man oftere frygter at miste den 
personlige relation.

Service- og rådgivende virksomheder er oftere 
betænkelige ved, at webshoppen ikke er 
brugervenlig.

Q14. - Hvilke af følgende forhold er de væsentligste barrierer i din virksomhed for at foretage jeres indkøb via en leverandørs webshop? 

Q1: Antal ansatte, N=750, Baggrund: Virksomhedstype

Grossist-
/engros

Fremstilling Detail Service 
Rådgivende 
virksomhed

Vores indkøbte produkter er for komplekse til køb 
online

26% 30% 17% 19% 14%

Vi mister muligheden for at gå i forhandling (om en 
god pris)

36% 51% 28% 35% 20%

Vi mister den personlige relation til 
sælger/leverandør

33% 37% 43% 28% 25%

Leverandørens webshop er ikke brugervenlig og 
derfor ineffektiv at bruge

34% 22% 25% 41% 38%

Det er vigtigt, at vi kan inspicere produkter 
personligt inden et køb

27% 24% 22% 18% 16%

Jeg ser ingen barrierer for indkøb via en leverandørs 
webshop

25% 23% 29% 29% 34%

1-10 ansatte
(500)

11-49 ansatte
(179)

50+ ansatte
(79)

Vores indkøbte produkter er for komplekse til køb 
online

17% 27% 32%

Vi mister muligheden for at gå i forhandling (om en 
god pris)

31% 39% 46%

Vi mister den personlige relation til 
sælger/leverandør

35% 33% 28%

Leverandørens webshop er ikke brugervenlig og 
derfor ineffektiv at bruge

34% 33% 28%

Det er vigtigt, at vi kan inspicere produkter 
personligt inden et køb

21% 25% 20%

Jeg ser ingen barrierer for indkøb via en leverandørs 
webshop

29% 21% 33%
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Pris og sortiment er de vigtigste parametre for genkøb

Ikke overraskende vægtes prisdimensionerne 
højt og dernæst sortimentet, når der max. må 
vælges tre faktorer af betydning for genkøb i 
leverandørens webbutik (app, EDI eller 
markedsplads).

Brugervenlighed og kundeservice kommer 
meget længere ned på listen.

Her er det vigtigt at pointere, at der er tale om 
genkøb, hvorfor det ikke nødvendigvis 
betyder, at forhold omkring brugervenlighed 
og kundeservice, betalingsmetoder og 
produktbeskrivelser er uden betydning, idet 
disse faktorer alle kan spille ind ved det 
indledende valg af leverandør.

83%

71%

68%

14%

12%

8%

6%

3%

1%

At de har gennemsigtige priser

At de konsekvent har de bedste priser

De dækker hele vores behov

En brugervenlig webshop, som gør det let for mig at
foretage

At de tilbyder god kundeservice før og efter køb

At de tilbyder sikre betalingsmetoder

At produktbeskrivelserne er tydelige

At der er god integration mellem online og offline køb

Ingen af disse

Q8a. - Hvilke af følgende forhold har størst betydning for at du vil foretage genkøb i din leverandørs online handel? Vælg max 3.

N=733 (Har købt via  Web ,app, EDI eller  markedsplads)
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En professionel hjemmesiden har stor betydning for valg af leverandør

Leverandørens hjemmeside har stor 
indflydelse ved valg af leverandør.

Helt grundlæggende skal hjemmesiden være 
troværdig og professionel (69 pct. meget 
høj/høj grad), og det skal være muligt at 
orientere sig i varesortiment og priser (69 
pct.). Stor set lige mange forventer, at der er 
mulighed for at foretage indkøb på 
leverandørens hjemmeside (f.eks. i webshop) 
(64 pct.).

Sammenholdt med sidste års måling er 
indkøberne blevet langt mere bevidste om 
hjemmesidens rolle og har større 
forventninger til alle dimensioner.

EDI køb er af relativt begrænset betydning.

Der findes ikke den store forskel på tværs af 
brancher og størrelse på virksomhederne.

30%

30%

26%

3%

39%

39%

38%

7%

19%

17%

16%

12%

7%

8%

12%

17%

5%

5%

7%

56%

0%

1%

1%

5%

 At leverandøren giver et troværdigt og professionelt
førstehåndsindtryk på sin hjemmeside

 At I kan orientere i varesortiment og priser på leverandørens
hjemmeside

 At I kan foretage jeres indkøb, imens I er online på
leverandørens hjemmeside (fx i en webshop)

 At I kan foretage køb via EDI, dvs. automatisering af indkøb via
standardiserede, elektroniske ordrer

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Q11.  I hvilken grad har det betydning, når I skal vælge en leverandør:

N=750
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I mere end hver fjerde virksomhed sker minimum 75 pct. af alle indkøb online

Der er i praksis ingen virksomheder (0 pct.), 
der slet ikke køber online. 

Det er mere end hver fjerde virksomhed (28 
pct.), hvor tre fjerdedele eller mere af den 
samlede sum til indkøb lægges online. 

Yderligere 11 pct. af virksomhederne bruger 
mellem 51-75 pct. af det samlede beløb til 
indkøb online. I alt er det derfor to ud af fem 
(39 pct.) virksomheder, der bruger mindst 
halvdelen af indkøbsbudgettet online.

Kun i en tredjedel af virksomhederne (32 pct.), 
er det højst en tiendedel af indkøbene, der 
sker online (web, app, EDI eller 
markedsplads).

2%

0%

32%

11%

17%

11%

25%

3%

Ønsker ikke at oplyse

0%

1-10%

11-25%

26-50%

51-75%

76-99%

100%

Q15. Hvor stor en procentdel af virksomhedens samlede indkøb sker ca. via digitalt indkøb i forhold til det samlede indkøb i virksomheden?

N=733 (Har købt via  Web, app, EDI eller  markedsplads)
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To ud af fem virksomheder  forventer en vækst i online indkøb. 

Det er to ud af fem (40 pct.) af 
virksomhederne i undersøgelsen, som 
forventer, at virksomhedens køb via 
internettet – webshop, app eller markedsplads 
– stiger de kommende år. 

Yderligere tre ud af fem (59 pct.) af 
virksomhederne forventer, at online indkøbet 
forbliver uændret. 

Stort set ingen (1 pct.) forventer, at online 
indkøbet falder. 

Tallene svarer i vidt omfang til forudsigelsen 
fra 2017, og undersøgelsen bekræfter derfor, 
at virksomhedernes mod på øget online 
indkøb fortsat er stærk.

6%

34%

59%

1%

0%

1%

Stiger væsentligt

Stiger

Forbliver ca. uændret

Falder

Falder væsentligt

Ved ikke

Q16. Forventer I, at virksomhedens indkøb via online kanaler (dvs. både via webshop, en app eller en online markedsplads) stiger, falder eller 

forbliver uændret i de kommende år?

N=750
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ONLINE RESEARCH
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Nye leverandører findes ofte via online research

Når virksomheder skal finde nye leverandører, 
søger de først og fremmest viden online. Tre 
ud af fem virksomheder i undersøgelsen (57 
pct.) angiver således, at de primært søger 
viden online, mens yderligere en tredjedel (31 
pct.) angiver, at de bruger online- og offline-
kanaler i cirka lige stort omfang. 

Kun hver tiende virksomhed angiver, at de 
primært bruger offline-kanaler, når de skal 
finde nye leverandører. 

Q10. Hvilke af disse kanaler vil I primært bruge til at søge viden om en ny, potentiel leverandør?

N=750

Primært 
online

57%

Primært 
offline 

10%

Online/ 
offline

31%
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89 pct. researchet online inden offline indkøb

De digitale kanaler er ikke kun vigtige ved 
online-køb: Også når virksomhederne køber 
offline, anvendes de digitale kanaler til 
research.

Det, der kaldes ROPO (Research Online, 
Purchase Offline) er således særdeles udbredt 
hos danske virksomheder: Kun hver ellevte 
virksomhed (11 pct.) researcher slet ikke 
online. Det er omvendt to ud af fem 
virksomheder (40 pct.), der anvender det ved 
mindst halvdelen af deres offline-køb. 

. 

11%

21%

10%

10%

16%

24%

7%

Ingen

1-10 pct.

11-24 pct.

25- 49 pct.

50- 74 pct.

Mere end 75 pct.

Ved ikke

Q10a Tænk på de offline indkøb du har foretaget på virksomhedens vegne. Hvor stor en andel af disse har involveret online research?

N=750
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Research online inden offline køb varierer på tværs af brancher og størrelser

Hver tredje servicevirksomhed laver online 
research ved mindst 75 pct. af købene.

Detail har med 18 pct. den største andel, der 
slet ikke laver research online.

Generelt set er der rigtig mange 
fremstillingsvirksomheder, der researcher 
online.

Billedet er pba. virksomhedsstørrelser ret 
blandet. Men andelen for online research 
inden offline køb i mere end 75 pct. af 
tilfældene er størst for de helt små 
virksomheder – med 25 pct.

Q10a Tænk på de offline indkøb du har foretaget på virksomhedens vegne. Hvor stor en andel af disse har involveret online research?

Q1: Antal ansatte N=750 Baggrund: Virksomhedstype

Grossist-
/engros

Fremstilling Detail Service 
Rådgivende 
virksomhed 

Ingen 9% 5% 18% 11% 10%

1-10 pct. 24% 26% 25% 17% 16%

11-24 pct. 10% 15% 8% 11% 8%

25- 49 pct. 12% 7% 11% 10% 10%

50- 74 pct. 17% 20% 11% 14% 23%

Mere end 75 pct. 19% 21% 17% 32% 26%

Ved ikke 9% 7% 10% 5% 8%

1-10 ansatte
(500)

11-49 ansatte
(179)

50+ ansatte
(79)

Uoplyst 
(12)

Ingen 13% 9% 4% 17%

1-10 pct. 20% 26% 19% 25%

11-24 pct. 9% 16% 10% 0%

25- 49 pct. 11% 7% 15% 8%

50- 74 pct. 16% 11% 23% 33%

Mere end 75 pct. 25% 21% 23% 17%

Ved ikke 7% 10% 6% 0%
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Internettet anvendes ofte ved valg af ny leverandør. Især, når der skal søges ny inspiration.
Resultaterne viser, at det er de færreste 
virksomheder, der aldrig bruger internettet: 
Højst hver niende virksomhed (11 pct.)  
angiver aldrig at bruge internettet til at 
undersøge potentielle leverandører.

Det er omvendt mindst halvdelen af 
virksomhederne, der meget ofte eller ofte 
bruger internettet til at undersøge potentielle 
leverandører. 

Flest virksomheder bruger internettet til at 
undersøge potentielle leverandører i 
inspirationsfasen, hvor der er mange 
potentielle leverandører. Her er det tre ud af 
fem (58 pct.) af virksomhederne, der meget 
ofte eller ofte anvender internettet, mens kun 
hver sekstende virksomhed (6 pct.) aldrig gør 
det.

28%

21%

19%

30%

27%

30%

21%

23%

20%

15%

17%

18%

6%

8%

11%

1%

3%

3%

 Inspirationsfasen

 Afgrænsningsfasen

 Beslutningsfasen

Meget ofte Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Ved ikke

Q12.Hvor ofte anvender du internettet til at undersøge potentielle leverandører i de tre faser?
N=750
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Virksomhederne sælger primært til andre virksomheder og dernæst forbrugere

Virksomhederne i denne del af undersøgelsen 
har primært andre virksomheder som kunder: 
To ud af tre (66 pct.) angiver andre 
virksomheder som en primær målgruppe.

Halvdelen af virksomhederne (50 pct.) 
angiver, forbrugere er en primær målgruppe, 
mens lidt mere end en fjerdedel (28 pct.) 
angiver, at offentlige institutioner og 
myndigheder er en primær kunde.

50%

66%

28%

Forbrugere (B2C)

Virksomheder (B2B)

Offentlige institutioner og myndigheder (B2G)

Q19. - Hvem er din virksomheds primære kundegrupper?

N=750
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Deltagerne i undersøgelsen har som regel det overordnede indkøbsansvar i virksomheden

To tredjedele (62 pct.) af deltagerne i 
undersøgelsen har det overordnede ansvar for 
indkøbsprocesser på tværs i virksomheden. 

Hver ottende (13 pct.) af deltagerne har 
ansvaret for virksomhedens dag-til-dag 
indkøb til internt forbrug, mens yderligere 
hver tiende (10 pct.) har kategoriansvar for 
indkøb af et bestemt produkt i virksomheden.

Profilen af deltagerne i undersøgelsen er 
derfor medarbejdere i virksomhederne, der 
har et betydeligt ansvar for det, der bliver 
købt til den virksomhed, de er ansat i.

62%

5%

10%

7%

13%

3%

Overordnet ansvar for indkøbsprocesser på tværs

Forhandler store (ramme)aftaler med primære leverandører

Kategoriansvar for indkøb - et bestemt produkt

Ansvar for virksomhedens dag-til-dag indkøb
produktion/lager

Ansvar for virksomhedens dag-til-dag indkøb til internt
forbrug

Andet

Q4.ny Hvilket af følgende udsagn er mest beskrivende for dit arbejde med indkøb i virksomheden?
N=750
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Metode
Respondenter
• Wilke har lavet et udtræk fra NN-markedsdata. Her har Wilke udtrukket fremstillingsvirksomheder, detail

og engrosvirksomheder, servicevirksomheder og rådgivningsvirksomheder. 

• På baggrund af dette udtræk er virksomhederne blevet udvalgt simpelt tilfældigt til at deltage i 
undersøgelsen. Dog under hensyntagen til virksomhedstype og virksomhedsstørrelse.

• Vi har forsøgt at opnå kontakt til personer i virksomhederne, som har viden om virksomhedens salg /køb 
via internettet.

Screeningskriterier
For at deltage i denne undersøgelse skal virksomhederne opfylde en række screeningskriterier. 

1. Virksomhederne skal enten være handelsvirksomheder eller producenter

2. For Køb: Virksomhederne skal købe online

3. For Salg: Virksomhederne skal sælge til andre virksomheder (B2B-salg). 
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Metode
• Indsamlingsperiode
• Data er indsamlet i perioden fra 16.08 til 03.10 2018

• Antal interview:
• Køb: 750 interview

• Interviewform og gns. længde
• Interviewene er gennemført som telefoninterview med en 

gennemsnitlig interviewlængde på 12 minutter

Side 24 l 

Vejet

Procent

Antal 
Respondent

er
Q1. Virksomhedstype Grossist-/engrosvirksomhed 24% 181

Fremstillingsvirksomhed 12% 86

Detail-virksomhed 22% 166

Servicevirksomhed 32% 237

Rådgivende virksomhed 11% 80

Total 100% 750

I købs-undersøgelsen er svarene fordelt i forhold til følgende hovedbrancher:
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Kontakt informationer
• Presseansvarlig

• Annette Falberg
Branchedirektør, DI Handel
M: +45 22 40 88 03
E: anwf@di.dk

• Analyseansvarlige

• Tevin Lac
Chefkonsulent, DI Handel
M: +45 22 21 91 33
E: tela@di.dk

• Joachim Strikert
Konsulent, DI Handel
M: +45 23 37 92 59
E: jons@di.dk
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