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Resümee 
 
Trine Wenning Conzelmann.  
Babybite –Ein Unternehmen auf dem Weg in einen neuen Markt. Eine eksplorative 
Fallstudie. CBS, 2016 
 
Diese Masterarbeit hat als Ziel, das Serviceunternehmen Babybite, mit einer Reihe von 

marktstrategischen Überlegungen, die sie im Auge haben sollten, zu versorgen. Mit diesen 

Überlegungen soll Babybite im Stande sein, einen Zielgruppeorientierten und erfolgreichen Eintritt 

in den deutschen Markt durchzuführen. Die Problemformulierung lautet hierdurch wie folgend: 

 

In welcher Weise und mit welchen Überlegungen im Blick soll Babybite einen erfolgreichen 

und Target Market orientierten Eintritt in den deutschen Markt durchführen? 

 

Mit einem sozialkonstruktivistischen Zugang und einer philosophisch hermeneutischen 

Denkensweise, versucht diese Arbeit, durch eine Ausarbeitung einer internen Analyse von Babybite 

hierunter eine Unternehmensbeschreibung und eine Analyse der Homepage babybite.dk, 

Konklusionen zur Problemformulierung zu liefern. Um die Unternehmensbeschreibung 

auszuarbeiten ist ein qualitatives persönliches Forschungsinterview mit der Inhaberin von Babybite, 

Charlotte Seeger, durchgeführt worden. Außerdem dient eine PEST-Analyse zur Klarlegung der 

aktuellen Deutschen Marktverhältnisse, und eine Konkurrenzanalyse zur Beurteilung der 

Konkurrenzsituation auf dem Deutschen Markt. Eine online Fragebogenuntersuchung, auf deutsche 

Mütter mit Kindern unter 10 Jahren gerichtet, ist durchgeführt und Analysiert worden um Trends 

und Tendenzen im Deutschen Markt zu entdecken, und um beurteilen zu können in welchem 

Umfang Konkurrenz substituierenden Produkten, auf dem Deutschen Markt, vorhanden ist.  

Babybites interne Schwächen und Stärken und die Möglichkeiten und Bedrohungen auf dem 

Deutschen Markt werden, mit Hilfe einer SWOT-Analyse, zusammengefasst. Der letzte Teil dieser 

Arbeit enthält eine STP-Analyse, die den Deutschen Markt durch demografische, psychografische 

und verhaltensmäßige Kennzeichnen segmentiert. Hierunter wird beurteilt welche Segmente für 

Babybite attraktiv sind (Babybites Target Market), und wie Babybite sich gegenüber diesem Target 

Market am besten positionieren sollten. 

Diese Arbeit hat, durch ihre verschiede Teile, klargelegt, dass der Deutsche Markt attraktiv für 

Babybite ist, und dass Babybite über ein ästhetisches, funktionelles und benutzerfreundliches 

Angebot verfügt, das den Trends und Tendenzen auf dem deutschen Markt angepasst ist. Babybites 
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interne Schwächen bezüglich Marketing und Wirtschaftslenkung sowie Herausforderungen 

bezüglich fehlender Deutschkenntnisse, und damit auch Schwierigkeiten mit Kontaktaufnahme und 

Übersetzung der Homepage, müssen vor einem Eintritt in den deutschen Markt gelöst werden. Mit 

einem Eintritt in den Deutschen Markt würde Babybite stark, gegenüber potentieller Konkurrenz, 

stehen, jedoch mit der Konkurrenz von Babytipps24.de. Wenn Babybite sich auf dem, von 

Dänemark, bekannten Qualitätsniveau halten, steht sie auf einigen Punkten stärker als 

Babytipps24.de. Konkurrenz von substituierenden Produkten wie Büchern und technologischen 

Faktoren in Deutschland, bezüglich statistisch niedrigem gebrauch von Soziale Medien sind 

überwunden worden durch die ausgewählte Target Markets, Die Performer, Expeditiven und Das 

Adaptiv-pragmatische Milieu. Die Mütter zwischen 25-45 Jahre mit Kindern unter 10 Jahren in 

diesen Segmenten benutzen potentiell keine Bücher, und deren gebrauch von Sozialen Medien ist 

potentiell hoch, wegen ihren extrem hohen gebrauch von Internet und bedarf immer Online zu sein. 

Der Target Market ist Lebensstil- und Wertemäßig bereit den Service (Informationen über 

Gesundheit und gesunde Ernährung für Babys und Kleinkinder) der durch Babybite angeboten 

wird, zu benutzen, und potentiell bereit dazu, dass Babybite sich durch Soziale Medien vermarktet, 

um Brand Equity zu schaffen und sich attraktiv gegenüber den drei sorgfältig ausgewählten Target 

Markets zu positionieren. Babybite kann sich attraktiv gegenüber den Performern und Adaptiven 

Pragmatikern positionieren, wenn sie, die großen gesundheitlichen und benutzerfreundlichen 

Vorteile der Homepage zeigen. Darunter, dass sie über Rezepte verfügen, die schnell und leicht 

gemacht sind. Um die Gruppe der Performer zu erreichen, sollte Babybite zeigen, dass die 

Gesundheit von Kindern, durch die Ideen und Rezepte im Universum Babybites, aufrechterhalten 

bleiben kann. Um die Gruppe der Expeditiven anzuziehen sollte die Positionierung auf Babybites 

kreativen und neu denkenden Lösungen, Kraft Rezepten und Ideen zur Bewegung fokussiert sein. 
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1. Indledning 
 
1.1. Afhandlingens baggrund og problemstilling: 
Mit møde med Charlotte Seeger, grundlægger og indehaver af Danmarks største site omkring 

babyers sundhed og ernæring, opstod ved en tilfældighed i foråret 2015 over appen Reshopper (app 

for salg af brugt tøj og udstyr til børn). Samtalen faldt på babybite.dk og et ønske om, at gøre sitet 

internationalt, eller i hvert fald udvide til andre lande herunder Tyskland. Efter denne samtale har 

jeg haft emnet i tankerne, da jeg fandt denne problemstilling ideel ift., at jeg i nærmeste fremtid 

skulle i gang med at skrive mit kandidatspeciale. Efterfølgende har jeg mødtes med Charlotte, for at 

spore mig ind på, hvad hun er interesseret i ift. denne markedsudvidelse: Charlotte er udelukkende 

uddannet inden for ernæring, og hun vil derfor gerne have hjælp til de strategiske udfordringer ved 

at skulle fæstne sig på det tyske marked, med et tysk søsterside til hendes egen danske side 

babybite.dk. Hun har et ønske om, at få et indblik i, hvilke markedsstrategiske overvejelser hun bør 

gøre sig i forbindelse med en internationalisering af Babybite på det tyske marked, således at 

Babybite er i stand til, at udføre en succesfuld indtræden på det tyske marked. 

 

En internationalisering af en virksomhed og det at afgøre, om man vil ind på et nyt marked, er en 

stor beslutning, som kræver planlægning og mange overvejelser af selve virksomheden (Kotler et 

al, 2012: 68). Først og fremmest skal det afgøres om landet er klar til dette produkt eller den 

service, som vil indtræde på markedet. Dette afgøres ved at klarlægge dets økonomiske, politiske, 

lovmæssige og kulturelle miljø (Ibid: 74). Muligvis mangler virksomheden viden omkring selve 

markedet og de trusler og muligheder det indeholder (Ibid: 69). Og virksomheden behøver indblik i 

de nye forbrugere og det nye marked, således, at servicen tilpasses de nye forbrugeres behov og 

forventninger (Ibid: 68).  

Med dette for øje, er det nødvendigt, at udarbejde en analyse af Babybites interne og kommende 

eksterne miljø, som udgør en reel betydning for, hvorvidt en indtræden på det tyske marked er en 

god ide herunder udarbejdelse en PEST-analyse og en konkurrentanalyse, for at vurdere, om 

Tyskland er et attraktivt marked, at indtræde på. Herefter en vurdering af Babybites styrker 

svagheder, muligheder og trusler (SWOT). Og endelig en segmentering af markedet gennem en 

STP, således, at en udvælgelse af et Target Market kan finde sted for en målrettet positionering af 

Babybites service til det tyske Target Market. Disse nævnte faktorer er af afgørende betydning for, 

hvorledes Babybite bør gribe en indtræden på det tyske marked an. 
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1.2. Afhandlingens problemformulering 
Der stiles efter at udarbejde et empirisk studie, som med udgangspunkt i relevant teori vil forsøge at 

vurdere om og hvordan Babybite kan lave en internationalisering og herunder indtræde succesfuldt 

på det tyske marked, med et tilbud, som er tilpasset Babybites attraktive segmenter (dets Target 

Market). Herved vil denne afhandling besvare følgende spørgsmål: 

 

 

 

Med ovenstående problemformulering for øje, arbejdes der ud fra følgende 

undersøgelsesspørgsmål: 

• Hvad kendetegner Babybite? (Historie? Formål? Indehaver? Selve sitet?) 

• Hvordan er de tyske markedsforhold? 

• Hvordan er konkurrentsituationen på det tyske marked? (konkurrence fra andre hjemmesider 

med lignende tilbud og konkurrence fra substituerende produkter?) 

• Hvilke styrker og svagheder besidder Babybite? 

• Hvilke muligheder og trusler ligger på det tyske marked? 

• Hvilke tyske segmenter er attraktive for Babybite, og hvordan kan de positionere sig, med 

det mest attraktive tilbud, over for dette Target Market? 

 

1.3. Afhandlingens formål 
Denne afhandling har til formål at være både beskrivende, eksplorativ og 

Normativ/problemløsende. Dette indebærer en generel analyse af de tyske markedsforhold og af 

undersøgelsens hovedgenstand - virksomheden Babybite. Disse beskrivelser skal lægge et grundlag 

for at arbejde eksplorativt med emnet dvs. dykke ned i et ukendt fænomen (Babybite), og se det i 

sammenhæng med det tyske marked. Endelig har afhandlingen til formål, at være  

Normativ/problemløsende, da den forsøger at finde frem til et positioneringsforslag ift., hvordan 

Babybite kan målrette deres service til det udvalgte Target Market (Andersen: 2009: 21-24). 

Afhandlingen har det specifikke formål, at udstyre Babybite med en række markedsstrategiske 

betragtninger, som de bør have for øje, for at gøre en vellykket indtræden på det tyske marked. 

Dette med en attraktiv og konkurrencedygtig service tilpasset det tyske marked og rettet mod det 

tyske udvalgte Target Market. 

Hvorledes og med hvilke overvejelser for øje kan Babybite gennemføre en 
succesfuld og Target Market orienteret indtræden på det tyske marked? 
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1.4. Afgrænsninger 
Jeg afgrænser mig fra at undersøge Babybites muligheder på andre tysktalende markeder herunder 

Schweiz og Østrig, da afhandlingen ikke har råderum over, at kunne udforske dette emne. Herved er 

spørgeskemaundersøgelsen udelukkende rettet mod tyske mødre med børn under 10 år og ikke 

tysktalende mødre. 

Desuden afgrænser jeg mig fra at udarbejde et decideret udvidet marketingmix (jf. Booms og 

Bitner, 1981 i: Brown et al, 1991: 24) for servicevirksomheden Babybite. Grundet flere afgørende 

faktorer, ses denne model som en, for virksomheden, ufordelagtig model at anvende: 

1. Først og fremmest er Babybite kendetegnet ved at være en gratis online-service. Der er 

derfor ikke tale om nogen egentlig prissætning af et fysisk eller ikke-fysisk produkt. Punktet 

Price er herved overordnet uinteressant. 

2. Hernæst gør virksomheden ikke brug af promotion og har af omsætningsmæssige årsager , 

formodentlig ikke råd til, at gøre brug af denne markedsstrategiske mulighed. 

3. Det udvidede marketingmix indeholder desuden punktet People. I denne forbindelse 

bemærkes det, at Babybite ingen ansatte har, og derfor ikke bør tænke over dets personale 

og disses træning, motivering eller andet, som kan højne niveauet af den service, som 

Babybite tilbyder. (Charlotte bør dog fremstille sig selv i en troværdig form, hvilket allerede 

er tilfældet (babybite.dk 9)). 

4. Under punktet Process kan mange faktorer udelades, da selve informationerne omkring 

ernæring og sundhed til mødrenes børn selv skal hentes på hjemmesiden, og der er derfor 

ikke er tale om nogle bestemte antal steps eller flow of activities i selve Babybites service, 

som der bør udarbejdes en dybdegående strategi for. 

Således bemærkes det, ift. overstående 4 punkter, at et marketingmix for Babybite vil være meget 

lidt attraktiv model at benytte, da de ellers faste faktorer i det udvidede marketingmix, Price, 

Promotion, People og Process, ikke vil have nogen decideret formål grundet sparsomt eller 

manglende indhold. Det ses derfor, som mere interessant, at udarbejde en konklusion bestående af 

en række markedsstrategiske overvejelser, som Babybite bør have for øje, for at kunne gennemføre 

succesfuld og Target Market orienteret indtræden på det tyske marked. 

 

1.5. Definitioner 
Sociale medier defineres i denne afhandling som: ”Primarily internet or cellular phone 

based applications and tools to share information among people. Social media includes 

popular networking websites, like Facebook and Twitter; as well as bookmarking sites like Reddit. 
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It involves (…) any aspect of an interactive presence which allows individuals the ability to engage 

in conversations with one another, often as a discussion over a particular blog post, news article, 

or event.” (Businessdictionary.com). Herved ses der i afhandlingens afsnit 4.4., Babybites brug af 

sociale medier, på hvorledes Babybite gør brug af Facebook og Instagram til, at kommunikere og 

interagere med sine followers. 

 
1.6. Afhandlingens struktur 
Herunder ses, illustreret, afhandlingens struktur. Lige nu befinder vi os i indledningen, hvor vi lige 

har gennemgået problemstilling, problemformulering, formål, afgrænsninger og definitioner. 

 

 

Figur 1: Afhandlingens struktur. Egen fremstilling 

  

Kapitel 2
• Metode I - Afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted
• Kapitlet præsenterer afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted - Socialkonstruktivisme og filosofisk hermeneutik

Kapitel 3

• Metode II - afhandlingens fremgangsmåde og undersøgelsesdesign
Kapitel tre redegører for afhandlingens fremgangsmåde og undersøgelsesdesign og endvidere for vigtige teoretiske 
aspekter herunder begrebet æstetik, som bruges i afhandlingens analyse

kapitel 4

• Virksomhedsbeskrivelse og intern analyse af Babybite
Kapitlet redegører for selve virksomheden Babybite og hvad der kendetegner denne og dens indehaver Charlotte. 
Derudover analyseres babybite.dk og dernæst hvorledes Babybite gør brug af sociale medier.

kapitel 5

• Ekstern analyse - PEST
Heri klarlægges og analyseres Babybites eksterne forhold, dvs. hvad der kendetegner det tyske marked, som Babybite 
gerne vil indtræde på. Det diskuteres hvilken betydning disse politiske, økonomiske, sociale og teknologiske faktorer 
har for Babybites indtræden på det tyske marked.

kapitel 6

• Konkurrentanalyse, SWOT og STP
Kapitel seks indeholder først og fremmest en analyse af konkurrentsituationen på det tyske marked og en vurdering af 
disses styrker og svagheder ift. Babybite. Dernæst opgøres Babybites styrker, svagheder, muligheder og trusler i en 
SWOT. Endelig udarbejdes en STP for at klarlægge Babybites kommende Target Market og hvorledes de bør 
positionere sig ift. dette Target Market. 

kapitel 7

• Konklusion og perspektivering
Dette Kapitel samler op på afhandlings afgørende fund gennem analysen, og udgør herved en række 
markedsstrategiske faktorer og overvejelser, som Babybite bør have for øje, for at kunne gennemføre en succesfuld 
og target market orienteret indtræden på det tyske marked. Desuden diskuteres forslag til videre arbejde med emnet.
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2. Metode I – Afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted 
Denne afhandling tager afsæt i de to nedenfor beskrevne videnskabsteoretiske ståsteder – 

Socialkonstruktivismen og den filosofiske hermeneutik. 

 

2.1. Socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivisme er affødt af den af den amerikanske socialkonstruktivist psykolog og 

professor Dr. Kenneth Gergen, der er af den overbevisning, at de menneskelige viden er skabt af 

vores forudindtagede viden. I værket ”Realities and Relationships - Soundings in Social 

Construction” forklarer Gergen, hvordan vi som individer indgår i sociale konstruktioner: 

 
“The terms and forms by which we achieve understanding of the world and 

ourselves are social artifacts, products of historically and culturally situated 

interchanges among people [...] Language derives its significance in human affairs 

from the way in which it functions within patterns of relationship” 

(Gergen, 1994: 49,52). 

 

Han påpeger således, at mennesket, gennem dets sprog, kultur, sociale liv og andre relationer som 

det indgår i, får erkendelse fra omverdenen. Til besvarelse af min problemformulering, vil jeg 

indhente empiri fra et personligt kvalitativt interview og en spørgeskemaundersøgelse. Empirien fra 

interviewet og fra spørgeskemaundersøgelsen vil være subjektiv, da den interviewede og 

respondenten svarer ud fra sin egen livsverden (Ibid.). Dette er dog mindre udpræget i 

spørgeskemaundersøgelsen, da der er af mig, er lagt forskellige svarmuligheder ud på forhånd. Dog 

har respondenten mulighed for, at vælge flere muligheder ud, hvis en svarmulighed ikke er nok, til 

at beskrive deres fortrinsvise handlingsmønstre eller præferencer. 

 

Professor på Copenhagen Business School, Søren Wenneberg, har tydeliggjort flere forskellige 

forståelser inden for socialkonstruktivismen, og forklarer: 

 
”En forståelse er, at vores erkendelse er socialt konstrueret, fordi vi erkender, gennem sproglige begreber, at sproget 

nødvendigvis må være en social størrelse. En anden forståelse er, at vores erkendelse er påvirket af den tidsånd 

(”Zeitgeist”), som på et givent tidspunkt er fremherskende i et samfund. En tredje forståelse er, at det er gennem vores 

teknologiske apparatur, at vi erkender naturens fineste detaljer, og at denne teknologi er socialt skabt” 

(Wenneberg, 2002: 36 - 37). 
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Med afsæt i dette udsagn, kan det fastsættes, at den viden, som produceres gennem denne 

afhandling er et produkt af subjektiv viden, fordi respondenterne og den interviewede indgår i 

sociale sammenhænge og de igennem dette skaber deres forståelse af omverdenen, også på 

baggrund af den tidsånd, som forefindes i samfundet. Socialkonstruktivismen er metodisk 

videnskabsteoretisk ståsted i denne afhandling, da jeg er indforstået med, at der ikke eksisterer 

entydige svar på de spørgsmål, som jeg stiller hverken respondenterne eller den interviewede. 

Med en viden om, at respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen svarer ud fra deres livsverden, er 

der forsøgt at nyde fordel af dette, da respondenterne er tyskere og hermed har en livsanskuelse, der 

udspringer af den tyske kultur (se afsnit 3.2.2.). Det samme gør sig gældende for interviewpersonen: 

Charlotte Seeger, indehaver af Babybite, besidder de bedste forudsætninger for, at besvare 

spørgsmål, der skal give indblik i selve virksomheden og dens styrker og svagheder  (se afsnit 

3.2.1.). 

 

I forlængelse af det socialkonstruktivistiske paradigme vil jeg, i nedenstående afsnit, gøre rede for 

hermeneutikken, der også udgør en del af afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted. 
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2.2. Gadamers filosofiske Hermeneutik 
Hermeneutikken er en del af de fortolkende videnskaber, der vedrører forståelsen af tekster og 

social virkelighed. Den bliver i ”Den Store Danske Encyklopædi” defineret på følgende måde: 

”(af græsk hermeneuein ’fortolke’) læren om, hvordan tekster eller andre meningsfulde enheder 

forstås”(Den Store Danske, 2015) 

 

Den hermeneutiske cirkel betegner den vekselvirkning, som finder sted mellem del og helhed. 

Helheden kan kun forstås i kraft af delene, og omvendt kan delene kun forstås hvis helheden 

inddrages. Dvs. vi bliver ved med at fortolke en tekst til vi opnår en modsigelsesfri udlægning, dette 

kaldes også for traditionel hermeneutik (Højberg, 2004: 293). I den traditionelle hermeneutik skal 

den hermeneutiske cirkel forstås som et epistemologisk princip, hvor fortolkningen betragtes som 

en metode til sand viden. For traditionelle hermeneutikere er det således muligt, at læse en tekst på 

tekstens egne præmisser (ibid).  

Gadamer går videre og udbygger 

den hermeneutiske cirkel til også at 

fokusere på selve fortolkeren 

(filosofisk hermeneutik). For 

Gadamer er det ikke muligt, at 

fortolke en tekst uden at kende til 

den begrebsverden, som man 

fortolker og forstår på baggrund af 

dvs. fortolkerens univers. Der er 

altså tale om en cirkelbevægelse 

mellem fortolkeren og teksten. 

Fortolkeren spiller herved en aktiv 

rolle i fortolkningsprocessen (Ibid.). Ifølge Gadamer er fortolkning ikke blot en metode, da 

fortolkning i sig selv ikke kan føre til sand viden. Han ser mennesket som et fortolkende væsen og 

fortolkning som betingelse for den menneskelige erkendelsesproces (Ibid.: 299-300).  Den 

hermeneutiske cirkel er således ikke kun en metode til at opnå sand viden (et epistemologisk 

princip), men en betingelse for hvordan vi mennesker forstår verden – altså et ontologisk princip. 

  

Figur 2: Gadamers Hermeneutiske Cirkel 
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2.3. Den Hermeneutiske spiral 
Den hermeneutiske cirkel fortolkes af den svenske professor Per-Johan Ödman  

I sit værk Tolkning, förståelse, Vetande, som afdækker 

hermeneutikken og dets muligheder for fortolkning 

inden for tekster og menneskelige handlinger og 

hændelser. Den hermeneutiske spiral illustrerer hvordan 

man via sin erfaring og forforståelse skaber mere 

forståelse. Denne forståelse dannes således af vores 

individuelle fordomme, som herved ligger til grund for 

vores generelle forståelse af en sammenhæng eller tekst. 

Det er på baggrund af disse fordomme, at vi opbygger en 

forforståelse og herefter en fortolkning af verden 

(Højberg, 2004: 322). Den Hermeneutiske spiral 

illustrerer således fortolkningens cirkelstruktur, som 

betyder, at efter læsning af en tekst eller fortolkning af 

en hændelse via sin forforståelse, opnår man en større 

forståelse, som kommer til at udgøre ens nye 

forforståelse, og som man så igen bruger til at fortolke den nye situation eller tekst, og således 

kunne man blive ved (Føge og Hegner, 2015). 

 
2.4. Min egen rolle som fortolker 
Den filosofiske hermeneutik er således afhandlingens andet teoretiske ståsted, og dette stiller to 

vigtige krav til selve analysen. For det første begynder en filosofisk hermeneutisk analyse hos 

forskeren selv, og det er således vigtigt at jeg gør mig bevidst om mine fordomme og egen rolle i 

fortolkningsprocessen. 

I forlængelse af dette ser mig selv som fortolker i et dynamisk spiralforløb af 

forståelse/forforståelse, fortolkning. Min forforståelse for tysk kultur og forbrugerkultur har jeg 

opnået, dels på baggrund af mine talrige rejser til hovedsageligt Sydtyskland, hvor jeg har boet hos 

familie og opnået et indblik i den tyske kultur og forbrugerkultur helt tæt på. Desuden på baggrund 

af den til formålet læste teori. Herudover er min forforståelse også tilegnet gennem min uddannelse, 

hvor der hovedsageligt på bacheloren i Kultur og Samfund har været formidlet viden omkring tysk 

kultur og det tyske samfund fra før første verdenskrig og frem til i dag. Jeg er derfor ikke et passivt 

Figur 3: Kilde Føge og Hegner, 2015 



 14 

objekt i fortolkningsprocessen, men en fortolker med en subjektiv tankegang, som konstant udvides 

i takt med, at processen med at skrive denne afhandling skrider frem. 

 

For det andet, lægges der, i den filosofiske hermeneutiske analyse, vægt på dialog og samtale, fordi 

det er samspillet mellem sociale aktører og mig som forsker, der bringer mening og forståelse til 

selve afhandlingen (Højberg, 2004: 320-321). Derfor er der i denne afhandling lagt vægt på 

interview, som kan give mig et indblik i Babybites virksomhedsprofil og giver mig mulighed for, at 

komme helt tæt på indehaveren Charlotte Seeger. 

 

2.5. Kritisk syn på valg af videnskabsteoretisk ståsted 
Valget af kvantitativ metode (spørgeskemaundersøgelsen) ligger ikke umiddelbart i en naturlig 

forlængelse af den socialkonstruktivistiske tilgang. Dette skyldes, at det naturlige genstandsfelt for 

socialkonstruktivismen er den sociale virkelighed, som ikke måles optimalt i tal. Jeg ser det dog 

som en styrke at kombinere disse to – kvantitativ metode og socialkonstruktivisme – da jeg bevarer 

fokus på de sociale relationer gennem de valgte formuleringer. Med en spørgeskemaundersøgelse 

kan jeg samtidig få flere holdninger med end ved et interview. De mange besvarelser kan give mig 

mulighed for, at udlede indikationer på tendenser til brug for en mere dybdegående og præcis 

PEST-analyse, der tager udgangspunkt i de trends, som er målbare blandt tyske mødre lige nu. 

Dette til brug for udarbejdelse af en række markedsstrategiske overvejelser, som Babybite bør gøre 

sig før og i forbindelse med en indtræden på det tyske marked. Et interview med få deltagere, dog 

med personlige holdninger, ville ikke have kunnet give mig muligheden for dette.  

Mit valg af kvantitativ metode i kombination med socialkonstruktivismen understøttes endvidere af, 

at socialkonstruktivismen ikke indebærer præference for en bestemt metode og derved ikke 

udelukker nogle specifikke metoder fra at blive anvendt (Esmark et al. 2005: 14).  

 

Der findes desuden også modstrid mellem det kvalitative forskningsinterview og den filosofiske 

hermeneutiske analyse, da et ifølge Kvale, ikke er muligt at skabe en åben og ligeværdig dialog 

under et forskningsinterview. Der vil altid være en asymmetrisk struktur mellem intervieweren 

(dominant) og den interviewede (Kvale, 1997: 19). Derfor burde det kvalitative 

forskningsinterview, ikke leve op til Gadamers samtalekrav1. Men ifølge Hanne Fredslund (2001) (i 

                                                
1 ”Das Gespräch ist ein Vorgang der Verständigung. So gehört zu jedem echten Gespräch, dass 
man auf den anderen eingeht, seine Gesichtspunkte wirklich gelten lässt und sich insofern in ihn 
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Højberg, 2004: 321) kan magtforholdet også gå den anden vej, fordi den interviewede ligger inde 

med viden, som intervieweren er afhængig af, og hermed kan den interviewede opnå, at være i en 

privilegeret situation ift. intervieweren. Begge parter har noget på spil og interviewsituationen er 

således ikke entydig asymmetrisk (Ibid.). 

3. Metode II -  Afhandlingens metodiske fremgangsmåde og 
undersøgelsesdesign 
Jeg vil i dette afsnit gøre rede for, hvilken metodisk fremgangsmåde afhandlingen vil gøre brug af. 

Desuden vil afsnittet redegøre for afhandlingens undersøgelsesdesign. Et undersøgelsesdesign er en 

måde hvorpå, man undersøger det fænomen, som er genstand for undersøgelsen. Dvs. 

undersøgelsesdesignet kommer til at indeholde den kombination af fremgangsmåder, som benyttes 

til indsamling, analyse og tolkning af data. Dette undersøgelsesdesign bidrager til, at de data som 

indhentes er i stand til at svare på afhandlingens problemformulering (Andersen 2009: 107). 

 

3.1. Afhandlingens metodiske fremgangsmåde 
I trit med, at jeg udforsker et fænomen, som ikke har været belyst før, nemlig hvordan Babybite kan 

indtræde på det tyske marked, gennemfører jeg et eksplorativt studie. Det er hermed min hensigt at 

frembringe ny viden, om et ikke tidligere belyst fænomen dvs. at afhandlingens undersøgelse vil 

tage sig ud som en eksplorativ undersøgelse (Ibid.: 22). 

Ny viden kan produceres på to forskellige måder enten deduktivt eller induktivt, og jeg vil i det 

kommende afsnit redegøre for, hvordan dette vil blive brugt i denne afhandling. Men også 

overvejelser omkring casestudiet og hvad der kendetegner denne metode. 

 
3.1.1. Induktion og deduktion 
Der findes to måder, hvorpå man kan drage viden omkring menneskelig adfærd, samfundet eller 

organisationer, induktion og deduktion. Induktion kalder Andersen også bevisførelsens eller 

tænkningens vej og deduktion er opdagelsens vej. Disse to metoder omhandler hvordan vi drager 

videnskabelige slutninger. Induktion dækker over den metodiske fremgangsmåde, hvor man, som 

undersøger, udvinder generel viden omkring omverdenen på baggrund af empiri. Herimod er 

deduktion en måde, hvorpå man konkluderer på enkelte hændelser på baggrund af generel viden 

(Ibid.: 35). 

                                                
versetzt, als man ihn zwar nicht als diese Individualität verstehen will, wohl aber das, was er sagt.” 
Hos Gadamer er samtaleparterne således ligeværdige. (Gadamer,1960:389). 
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Jeg har, jævnfør ovenstående, en eksplorativ tilgang, som kan sammenholdes med det Ib Andersen 

kalder opdagelsens vej. Dvs. induktion vil være den mest anvendte fremgangsmåde i dette speciale.. 

Jeg vil, med udgangspunkt i virksomheden Babybite, undersøge hvordan de kan indtræde 

succesfuldt og Target Market orientereret på det tyske marked, dvs. jeg vil gå opdagelsens vej fra 

empiriske enkeltdele – interview, spørgeskemaundersøgelse, Babybites hjemmeside, 

konkurrenternes hjemmesider mm. for på denne måde sige noget generelt om Babybites muligheder 

for, at indtræde succesfuldt på det tyske marked. På den anden side forholder sig dog sådan, at 

induktion, ifølge Ib Andersen, ofte flettes sammen med deduktion, da disse foregår samtidigt i selve 

undersøgelsesprocessen (ibid.). I denne afhandling er dette tilfældet, da jeg går ud fra generelle 

principper omkring det, at indtræde på et nyt marked, og ud fra disse siger noget om Babybites 

muligheder. I denne afhandling gøres således også brug af den deduktive metode. 

 

3.1.2. Casestudie 
Til besvarelse af afhandlingens problemformulering, har jeg indgået et samarbejde med start-up 

virksomheden Babybite, som således udgør en del af denne afhandlings empiriske materiale. 

Babybite kan hermed betragtes som afhandlingens casestudie, men i det der kun indgår én enhed, er 

der tale om et såkaldt single casestudie (Ibid.: 118). Et Casestudie er en empirisk undersøgelse, som 

undersøger et nutidigt fænomen inden for det virkelige livs rammer, nemlig Babybite og dets 

mulighed for succesfuld indtræden på det tyske marked. Desuden kendetegnes casestudiet ved, at 

grænserne mellem fænomenet (Babybite) og den sammenhæng hvori det indgår, eller kommer til at 

indgå, i, (det tyske marked) ikke er indlysende. Denne metode gør det muligt at anvende flere 

informationskilder til belysning af det pågældende fænomen. Derudover er er casestudiet en 

metode, hvor fremgangsmåden er induktiv. Det afgørende er at beskrive sit casestudie grundigt og 

induktivt slutte sig frem til en generel viden (Yin i: Andersen 2009: 120). 

 

3.2. Afhandlingens undersøgelsesdesign 
Data er flertal af det latinske begreb datum, som betyder det givne eller kendsgerning. Ordet bruges 

om det materiale, som gøres til genstand for den videnskabelige analyse. Data kan være enten 

kvalitative (artsbestemte) eller kvantitative (talmæssige) (Ibid.: 27). Inden for denne afhandling 

gøres brug af såvel kvalitativ som også kvantitativ data, da disse supplerer hinanden og giver et 

samlet indblik i, hvorledes Babybite bør agere, for at indtræde succesfuldt og Target Market 

orienteret på det tyske marked. Jeg gør således brug af metodetriangulering (Ibid.: 164-165). 
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I det følgende vil jeg redegøre for hvilke kvantitative og kvalitative data jeg har indsamlet og gjort 

brug af, og hvorfor disse data er relevante for besvarelsen af min problemformulering. 

 

3.2.1. Kvalitativ data - det personlige kvalitative forskningsinterview med Charlotte Seeger 
Der er, i forbindelse med udarbejdelsen af denne afhandlingen, gennemført et personligt kvalitativt 

interview med indehaveren og grundlæggeren af Babybite, Charlotte Seeger, for at få et indblik i 

selve virksomheden og dets opbygning til brug for en virksomhedsbeskrivelse (medfølgende USB-

nøgle). Jeg har valgt det personlige kvalitative forskningsinterview, da Babybite er en 

enkeltmandsvirksomhed, som først inden for de seneste år har vokset sig større. Der er derfor 

begrænset viden at hente omkring virksomhedens opbygning og vision fra andre kilder end 

indehaveren og stifteren selv. Desuden ses det, som en styrke, at indhente personlig data om 

Charlotte, da hun, sammen med hjemmesiden babybite.dk, selv udgør selve virksomheden. På 

denne måde er det også muligt, at kunne finde frem til virksomhedens styrker og svagheder til brug 

for udarbejdelsen af en SWOT for Babybite. 

Det kvalitative interview udarbejdes og gennemføres i tråd med Steinar Kvales kvalitative metode 

omkring interviewundersøgelse: Tematisering (formuler formålet med undersøgelsen), design 

(planlæg undersøgelsens design), interview (gennemfør interviewet på baggrund af en 

interviewguide), transskribering (forbered til analyse), analyse (analysemetode med formål og 

interviewkarakter for øje), verificering (en afgørelse af generaliserbarhed, reliabilitet og validitet) 

og endelig rapportering (kommuniker undersøgelsens resultater (Kvale, 1997: 95). Der vil, inden 

Interviewet finder sted, blive udarbejdet en interviewguide på linje med Kvales tilgang til det 

personlige kvalitative forskningsinterview, med opbygning interviewguiden som to sidestillede 

spalter, hvor den ene spalte (t.h.) indeholder konkrete forskningsspørgsmål, som respondenten ikke 

skal besvare, og i den anden spalte (t.v.) findes de tilsvarende interviewspørgsmål, som, via et eller 

flere spørgsmål, skal give svar på forskningsspørgsmålene (Kvale, 1997: 133-135) (Interviewguiden 

kan ses i Bilag 1). Spørgsmålene behøver ikke nødvendigvis at blive berørt i den rækkefølge, som 

er angivet i interviewguiden, hvis en anden rækkefølge, i situationen, forekommer mere relevant 

(Andersen, 2009: 169).  Interviewet indledes med enkle spørgsmål, som under tiden udvikler sig til 

mere komplekse spørgsmål (Ibid: 172). 

 

Interviewet med indehaveren og grundlæggeren af Babybite vil, som anført ovenfor, benyttes til en 

virksomhedsbeskrivelse og til at finde ud af virksomhedens styrker og svagheder internt til brug for 
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en SWOT-analyse i afhandlingens analyse, og vil blive gennemført som et delvist struktureret 

forskningsinterview. Charlotte vil, på forhånd, få tilsendt de spørgsmål, som agerer 

omdrejningspunkt for interviewet, hun vil desuden blive spurgt om der er behov for anonymitet, 

hvilket hun har svaret nej til. Interviewet vil blive optaget med lyd og kan høres på medfølgende 

USB-stik. 

 

Interviewet blev gennemført d. 14/12 2015 på Riccos på Hauser Plads, en lille, stille cafe, hvor 

Charlotte og jeg har mødtes før. Da jeg har været der før, vurderede jeg, at den var stille nok til, at 

man kunne gennemføre et interview uden at skulle tale unaturligt højt eller forstyrres af de andre 

cafegæster. Charlotte er vandt til at komme på cafeen og føler sig tryg ved at være der, hvilket er et 

godt udgangspunkt for, at selve interviewet forløber godt. 

Ift. ovenstående kritik af det kvalitative forskningsinterview og vigtigheden af, at magtforholdet i 

interviewsituationen ikke er ulige, var det vigtigt, at mødes på neutral grund, og ikke  

hjemme hos Charlotte selv, da det ville have stillet hende i en højere magtposition. Som besøgende i 

et fremmed hjem, vil man oftere have tendens til, at indrette sig efter beboerens behov. Dette 

mødested giver i højere grad en interviewsituation, som nærmer sig Gadamers samtalekrav og 

tilføjer således højere validitet til de data, som kommer ud af interviewet. 

 

3.2.2. Kvantitativ data – Spørgeskemaundersøgelse og statistisk data fra Destatis 
Spørgeskemaundersøgelsen er målrettet udarbejdet til tyske mødre med børn under 10 år (se 

afhandlingens bilag 2). Den er udarbejdet med henblik på, at give et indblik i, hvorvidt mødrene vil 

være interesserede i en hjemmeside, svarende til babybite.dk, overført til det tyske marked. 

Herudover vil spørgeskemaundersøgelsen opdage trends blandt tyske mødre, som er gode for 

Babybite, som fx at have ønsker om, at lave hjemmelavet mad til deres børn, og ønsker om bio og 

demetermad (sundhedstrends). Dette vil bidrage til en dybere indsigt i selve det tyske markeds 

trends og tendenser, dvs. de muligheder, som ligger i markedet, og hermed belyse, om det er 

attraktivt for Babybite (ift S i afhandlingens PEST) at indtræde på det tyske marked (se afsnit 5.3.). 

Desuden retter spørgeskemaet sig mod, at kunne belyse, om der er tale om konkurrence fra 

substituerende produkter fx bøger, der kan give mødrene den information om sundhed og ernæring 

til deres barn/børn, som de måtte have brug for. Desuden er undersøgelsen i stand til, at opdage 

tendenser blandt målgruppen, som kan være en trussel for Babybites indtræden, såsom udpræget 

brug af glasmad og pulvergrød i overgangen fra mælk til familiemad. Dvs. om Babybite bør 
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promovere sig ad andre kanaler eller veje inden de kan indføre en hjemmeside, der svarer til 

babybite.dk, i Tyskland. 

 

Link til spørgeskemaet er sendt ud både via mail til bekendte fra Danmark og Tyskland som kender 

kvinder, som rent demografisk, tilhører Babybites målgruppe, og den er blevet postet i store grupper 

på Facebook med mellem 2000-3000 medlemmer, der alle har børn (bl.a. ”Elternzirkus” og ”Mutter 

mit Herz und Seele”). Disse grupper er udvalgt, da de fleste medlemmer i grupperne lever op til, at 

være inde for Babybites demografiske målgruppe i Tyskland. Jeg er i den forbindelse selv blevet 

medlem af grupperne og har postet på tysk om mig selv, og om start-up virksomheden Babybite, for 

at give mødrene et personligt kendskab til min undersøgelse og mig selv, som mor og gravid. 

Denne form for personlig kontakt, hvor jeg også kommenterede og sagde tak til de, der skrev, at de 

havde besvaret spørgeskemaet, var yderst effektivt. Det endte med at 544 tyske kvinder havde 

besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Via sociale motivationsfaktorer såsom høflighed, konsekvent 

tak for hjælpen, være på samme niveau som de tyske kvinder, brug af sociale tilskyndelser, 5 

minutters udfyldelsestid for spørgeskemaet og interessante spørgsmål blev respondenterne 

motiveret til, at besvare og dette gav et højt antal af besvarelser (Madsen og Grønbæk, 2010: 95). 

Med et besvarelsesantal på 544 besvarelser vurderes det, at jeg med rimelig validitet, kan slutte mig 

til noget om totalpopulationen, dvs. alle tyske mødre med børn under 10 år, ud fra 

spørgeskemaundersøgelsen (inferens). 

Spørgeskemaet var tilgængeligt på tysk og blev udarbejdet i SurveyMonkey. Alle mødrene er 

anonyme, men er blevet bedt om at oplyse alder. Der er der gjort brug af en såkaldt progress 

indicator, der viser hvor langt respondenten er nået i selve undersøgelsen i procent. Dette medvirker 

til, at holde hende motiveret til, at besvare hele spørgeskemaundersøgelsen (Ibid: 94) 

 
Der gøres desuden brug af statistisk data fra hjemmesiden Destatis.de, som er den officielle 

hjemmeside fra Statistische Bundesamt i Tyskland. Statistikkerne bruges hovedsageligt inden for 

afhandlingens PEST-analyse, hvor de teknologiske faktorer underbygges af data omkring, hvor 

mange tyskere, der har internet og bruger det til, at søge informationer (se afhandlingens afsnit 

5.4.). Det bruges desuden brug af statistik omkring rådighedsbeløb og arbejdsløshedstal for 

Tyskland under PEST-analysens E (økonomiske faktorer, se afhandlingens afsnit 5.2.). Endelig 

bruges statistik fra Destatis i afhandlingens STP under demografisk segmentering, til at klarlægge 

alder af det Target Market Babybite bør henvende sig til (se afhandlingens afsnit 6.3.1.1.). 

 



 20 

3.2.3. Validitet, reliabilitet, inferens og generaliserbarhed 
Denne del af afhandlingen skal tjene til formål at præsentere overvejelser omkring for det første 

validitet og reliabilitet. Ifølge Andersen (2009) dækker validitet over to begreber - gyldighed og 

relevans. Gyldighed betyder i denne sammenhæng overensstemmelse mellem teorien og empirien,  

og relevansen, i dette henseende, hvor relevant empirien er ift. problemformuleringen (Andersen, 

2009: 83). På den anden side dækker reliabiliteten over nøjagtigheden af det, der skal undersøges 

eller måles, og derudover hvor stor indflydelse tilfældigheder kan have på det endelige resultat. 

Dvs, at data ikke bliver påvirket af tilfældige målefejl eller utilstrækkelig gennemførelse af 

dataindsamlingsprocessen (Ibid.). Inferens handler om, at man på grundlag af en lille population 

siger noget generelt om totalpopulationen (Ibid.: 111) og generaliserbarhed om hvorvidt det er 

muligt at sige noget generelt om en sammenhæng ud fra en enkelt case (Ibid.: 120). 

 

Der er valgt at gennemføre et personligt kvalitativt forskningsinterview med indehaveren af 

Babybite, Charlotte Seeger, og en spørgeskemaundersøgelse målrettet tyske mødre med børn under 

10 år, da denne form for empiri synes at være både gyldig og relevant.  

Interviewet går i tråd med afhandlingens teoretiske fundament, da det ifølge den filosofiske 

hermeneutiske analyse giver mening og forståelse til selve afhandlingen. Det er gennem samspillet 

mellem sociale aktører, dvs. gennem dialog og samtale, at viden og sandhed opbygges (Højberg, 

2004: 320-321). Spørgeskemaundersøgelsens gyldighed udfordres, da der, via afhandlingens 

socialkonstruktivistise tilgang er fokus på den sociale virkelighed, som ikke måles optimalt i tal. 

Dog ser jeg, som nævnt, kombinationen af kvantitativ metode og socialkonstruktivisme, som en 

fordel, da jeg bevarer fokus på de sociale relationer gennem de valgte formuleringer og mulighed 

for valg af flere svarmuligheder i samme spørgsmål. Kriterier, som er knyttet til datas gyldighed, 

handler også om de ikke direkte observerbare fænomener under et interview, som eksempelvis 

respondenternes personlige holdninger, sociale forhold og status. Disse forhold ses ikke direkte, 

men der kan alligevel forekomme data, der ikke er gyldige, hvis omstændighederne påvirker 

respondenten til at svare i en bestemt retning (Hansen og Andersen, 2000. 148). I selve 

interviewsituationen har jeg taget højde for dette, da jeg har forsøgt at stille neutrale spørgsmål, som 

ikke indbyder til, at Chalotte skal svare noget bestemt. Dog kan jeg ikke give en garanti for, at 

Charlottes egne personlige holdninger, sociale forhold eller status kan give indvirkninger på de 

svar, som hun giver mig. Man kan således konkludere, at hendes besvarelser er socialt konstruerede, 

og går i tråd med afhandlingens socialkonstruktivistiske teoretiske fundament. I 

spørgeskemaundersøgelsen er der forsøgt at tage højde for respondenternes personlige holdninger 



 21 

og status ved, at respondenterne er tyske kvinder med børn under 10 år. De har herved alle status 

som mødre og deres personlige holdninger udspringer af den tyske kultur. 

 

Den indsamlede empiri, i form af et interview og en spørgeskemaundersøgelse, tjener også 

til en besvarelse af problemformulering, og der er således tale om data, som har relevans. Først og 

fremmest giver det personlige interview en beskrivelse af selve virksomheden, som ikke kan læses 

nogle andre steder. En virksomhedsbeskrivelse er et vigtigt fundament, som lægger grund for at 

kunne se, bl.a. hvilket marked virksomheden opererer inden for, og hvad selve virksomheden står 

for. Desuden giver interviewet et indblik i indehaveren Charlottes egne styrker og svagheder, og 

herigennem bliver det også klarlagt hvilke styrker og svagheder selve virksomheden har. I og med, 

at afhandlingen forsøger, at besvare hvorledes Babybite kan lave en succesfuld indtræden på det 

tyske marked, er afhandlingen i virkeligheden en udarbejdelse af en række markedsstrategiske 

overvejelser, som Babybite bør gøre sig i forbindelse med en indtræden på det tyske marked. I 

denne forbindelse er det vigtigt, på forhånd, at kende virksomhedens styrker og svagheder, således 

at Babybite kan have disse for øje. Den empiriske dataindsamling via spørgeskemaundersøgelsen 

ses desuden at være relevant, da de respondenter, som spørgeskemaet er henvendt til giver dataene 

mulighed for, at få indblik i trends og tendenser i det tyske marked og herigennem mulighed for, at 

besvare hvordan Babybite kan lave en succesfuld indtræden på det tyske marked.  Herved ses det, at 

et interview med indehaveren og en spørgeskemaundersøgelse målrettet tyske mødre med børn 

under 10 år, er både gyldig og relevant og således også valid data ift. denne afhandling (Andersen, 

2009: 83). 

Ved den kvalitative metode (interview) kan der opstå flere problemer ift. reliabiliteten end 

ved den kvantitative metode (spørgeskemaundersøgelsen). Dette skyldes, at der ved fx en 

spørgeskemaundersøgelse gøres meget brug af standardisering i form af lukkede svarkategorier, 

som giver meget sammenlignelig data. Dette er ikke tilfældet, hvis man havde interviewet alle 544 

tyske mødre enkeltvis (ibid). Desuden er det vigtigt, ved det personlige kvalitative 

forskningsinterview, at jeg som forsker, udformede interviewspørgsmål, som ikke var tvetydige 

eller at jeg indtog en holdning til fx den interviewede eller hendes situation forud for selve 

interviewet (Hansen & Andersen 2000: 145). 

Som studerende og herunder forsker, har jeg ikke ressourcer til, at undersøge den tyske 

totalpopulation af mødre med børn under 10 år. Jeg spørger en delmængde af disse, nemlig 544 
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tyske mødre, og på baggrund af dette konkluderes generelle kendetegn gældende for hele gruppen. 

Dette kaldes inferens (Andersen, 2009: 111). 

Som nævnt tidligere, i afsnit 3.1.2., vil min metodiske fremgangsmåde tage sig ud som et single 

casestudie, hvorfra det er muligt at generalisere (Yin i: Andersen, 2009: 120). Jeg vurderer dog, at 

det kan være problematisk at generalisere på baggrund af en enkelt case, da erfaringsgrundlaget via 

denne ene case (Babybite og deres indtræden på det tyske marked) er meget lille. Jeg er derfor 

opmærksom på, kun at konkludere ud fra de resultater, som er specifikke for denne case (Andersen, 

2009: 115). 

 

3.2.4. Analysens teoretiske fundament og modeller 
Dette kapitel af specialet udgør den teoretiske del, og vil således diskutere og redegøre for 

afhandlingens teoretiske fundament. For bedst at kunne besvare problemformuleringen er der gjort 

brug af udvalgte relevante teorier inden for web-design teori, herunder HCI (Human Computer 

Interaction) og marketingteori. Teorierne og modellerne er nøje valgt med det formål, at kunne give 

en fyldestgørende besvarelse af afhandlingens problemformulering, hvordan Babybite kan gøre 

succesfuld og Target Market orienteret indtræden på det tyske marked.  

 

3.2.4.1. Æstetik 
Dette afsnit indeholder en redegørelse af teori omhandlende æstetik inden for Web-design teori. 

Afsnittet er således en redegørelse for, hvorfor der er fokus på parameteret æstetik i afhandlingens 

analyse af babybite.dk og af konkurrenterne og ydermere hvilke underparametre, som der er taget 

højde for, for vurdering af, hvad der er æstetisk i brugerens øjne.  

 

Æstetik er svært at definere, og det bemærkes her, at en definition på, hvad der for den enkelte 

person er smukt ikke kan defineres, men er afhængig af menneskets individuelle karakteristika: 

 
”It is evident that the process of human aesthetic perception is very complex, because an aesthetic judgment is shaped 

by several physical features of the perceived stimuli (e.g., shape, color, complexity) as well as by the individual 

characteristics of the perceiver like previous experiences or knowledge”. 
(Reber et al, 2004 i Tuch et al, 2012a: 796). 

 

Bedømmelsen af, hvad der er æstetisk for den enkelte formes altså både af fysiske faktorer såsom 

form, farve og kompleksitet. Men herudover også af individuelle karakteristika iboende det enkelte 
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individ. Dette syn på æstetik går i tråd med den hermeneutiske spiral hvor forforståelse skaber ny 

forståelse osv. Derudover hænger denne definition af æstetik også sammen med 

socialkonstruktivismens syn på verden og forståelsen af denne. Forståelsen af omverdenen (dvs. 

hvad der er æstetisk) er socialt konstrueret og udspringer bl.a. også ud fra den tidsånd som 

forefindes i samfundet. 

Selvom, hvad der er æstetisk smukt, for den enkelte bruger, formes af hans/hendes tidligere 

oplevelser og viden, findes der også masser af forsøg på, at måle æstetik på hjemmesider ud fra 

forskellige parametre herunder visuel kompleksitet (herefter VK) (Tuch et. Al., 2012a), som vil 

blive behandlet yderlige længere nede i dette afsnit. Æstetik har desuden vist sig, gennem talrige 

studier, at være et vigtigt parameter for bl.a. førstehåndsindtrykket (ibid.) (Tractinsky et al, 2006) 

og brugervenligheden (Tractinsky et. Al., 2000) (Sonderegger og Sauer, 2010). 

Inden for feltet Human-Computer interaction (HCI) og specielt i sammenhæng med research af 

brugerens subjektive oplevelse, er æstetikken af brugerflader blevet et emne med stor interesse 

(Seckler et al, 2015: 375). 

 

Studiet af Alexandre N. Tuch mfl. undersøger rollen af hjemmesidedesignfaktorerne VK, og 

prototypikalitet og hvordan disse er med til at forme brugerens førstehåndsindtryk (Tuch et al 

2012a: 794.). Studiet viste, at, VK og prototypikalitet påvirker brugerens æstetiske bedømmelse af 

en hjemmeside inden for de første 50 ms hjemmesiden fremvises. Ydermere konkluderede studiet: 

 
”(…) VC (red. visuel kompleksitet) and PT (red. Prototypikalitet) affect aesthetic perception even within 17 ms, though 

the effect of PT is less pronounced than the one of VC. With increasing presentation time the effect of PT becomes as 

influential as the VC effect. (…) VC is processed at an earlier stage than PT. Overall, websites with low VC and high 

PT were perceived as highly appealing.” (Ibid.) 
 

Dvs. for hjemmesider er det vigtigst at have en lav VK og en høj prototypikalitet, for at virke mest 

tiltalende. Ydermere, at hjemmesider lægger mest vægt på VK, da denne faktor vægter højere for 

skabelsen af brugerens tidlige førstehåndsindtryk end prototypikalitet gør det. 

Førstehåndsindtrykket er specielt vigtigt for hjemmesider, da det er med til at fange brugerens 

generelle men også fremtidige interesse for siden: 
 

”A websites' first impression is known to be a crucial moment for capturing the users interest. Within a fraction of time, 

people build a first visceral “gut feeling” that helps them to decide whether they are going to stay at this place or 

continue surfing to other sites.” (ibid.) 
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I studiet af Michailidou et al., 2008, ses VK også som en afgørende faktor for brugerens subjektive 

opfattelse af en hjemmesides æstetiske udseende. Der ses her i en sammenhæng mellem graden af 

VK, herunder mængden af strukturelle elementer såsom links, billeder, ord og sektioner, og 

brugerens subjektive æstetiske opfattelse af en hjemmeside (Michailidou et al., 2008: 215). 

Da jeg i analysen af Babybite.dk og i analysen og vurderingen af konkurrenterne ikke har mulighed 

for, at kunne vurdere og måle, om brugeren er under indflydelse af prototypikalitet, dvs. har set 

siden før eller individuelt synes, at siden ser bekendt ud har jeg valgt at afgrænse mig fra at komme 

ind på denne faktor. Valget om afgrænsningen fra prototypikalitet er desuden taget, da det påpeges, 

at VK gennem flere studier er afgørende for brugerens subjektive æstetiske opfattelse af en 

hjemmeside (Tuch et al., 2012a) (Michailidou et al., 2008) (Seckler et al., 2015) og, at VK 

behandles af hjernen i et tidligere stadie end prototypikalitet (Tuch et al., 2012a). Også af disse 

årsager vil en vurdering af graden af VK udgøre en vigtig faktor for vurderingen af babybite.dk og 

konkurrenternes hjemmesiders æstetiske fremtoning (se henholdsvis afsnit 4.3. og afsnit 6.1.) 

 

Også andre faktorer (objektive design faktorer på skærmen) under æstetik har vist sig, at 

være afgørende indikatorer for brugeres æstetiske indtryk af en hjemmeside, nemlig struktur 

(vertikal symmetri og VK) og farver (farvetone, farvemætning og lysintensitet) (Seckler et al., 

2015: 377-378). Studiet af Seckler et. al. fra 2015 forsøger, at afklare hvorvidt objektive 

skærmdesignfaktorer påvirker brugeres subjektive visuelle æstetiske indtryk af en hjemmeside. 

Studiet viste, at hjemmesider med høj symmetri og lav kompleksitet fik de højeste æstetiske 

bedømmelser, men også at strukturelle faktorer på hjemmesider har en meget større indvirkning på 

brugerens subjektive æstetiske opfattelse end farvefaktorer har:  

 
”(…)websites of high symmetry, low complexity, blue hue, medium brightness or medium and high saturation received 

the highest overall aesthetics ratings. Furthermore, data reveal that structural factors compared to color factors have a 

manifold and greater impact on the different facets of subjective aesthetic perception than the color factors.” (Seckler 

et al, 2015: 375) 

 

Jeg afgrænser mig således fra at undersøge farvevalg dybdegående, da dette ikke har en særlig stor 

effekt for brugerens subjektive indtryk af æstetikken. Farvevalget vil dog blive nævnt, hvor det kan 

belyse andre vigtige aspekter til analysen af babybite.dk og konkurrenterne. 
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Medieanalysen og analysen af konkurrenterne (se henholdsvis afsnit 4.3. og afsnit 6.1) går hermed 

ind og vurderer hvorvidt der er tale om hjemmesider med høj symmetri og lav VK (eller det 

modsatte). og mængden af grafikker og farver vil blive vurderet, da mængden af disse ydermere går 

ind og øger hjemmesiders VK (Seckler et al., 2015: 384) og (Michailidou et al., 2008: 215). 

 

For Charlotte Seeger, indehaver af Babybite, er det meget vigtigt med information uden støj (se 

afsnit 4.1) og derfor er det vigtigt, at se på, hvordan æstetik (herunder VK (mængden af farver og 

grafik) og vertikal symmetri) hænger sammen med brugervenligheden. Brugervenligheden er en 

forudsætning for, at brugeren finder den information som han/hun søger. 

Brugervenligheden i sammenhæng med æstetik, undersøges af Tractinsky et al. 2000: ”What is 

Beautiful is Usable”. Heri blev det prøvet hvorvidt brugerens æstetiske opfattelse af en hjemmeside 

og opfattelse af brugervenligheden, afspejler en generel tendens til at associere æstetik med andre 

systemegenskaber, og dernæst at udforske hvad der sker med brugerens opfattelse af æstetik og 

brugervenlighed, efter de havde brugt systemet (Tractinsky et al, 2000: 130-131). Studiet viste, at 

brugerens overordnede bedømmelse af æstetik og brugervenlighed var højest, når de benyttede det 

system, med det mest æstetiske interface. Og ydermere at brugerens opfattelse af systemets 

brugervenlighed efter endt brug, var påvirket af interfacets æstetik og ikke af den faktiske 

brugervenlighed i systemet (Ibid: 140). Ydermere påpeger Tractinsky, at et æstetisk design er mest 

relevant for systemer, som bruges frivilligt af brugeren: 

 
”Intuitively, it would seem that the importance of aesthetics design is relevant mainly to systems that are used 

voluntarily. There is a higher likelihood of purchasing or using a system that is perceived to be more usable (as well as 

more aesthetic).” (ibid. 141). 

 

Studiet går således også ind og påpeger vigtigheden af, at hjemmesider som Babybite (frivilligt 

brugte systemer) lægger stor vægt på deres æstetiske udseende og udformningen af dette, således, at 

brugeren med højere sandsynlighed vil bruge hjemmesiden. Også af denne grund, er der lagt stor 

vægt på æstetik ved analyse af babybite.dk og vurdering af konkurrenternes formåen. 

 

”What is beautiful is usable”, går dog ind og kritiseres af A.N. Tuch i studiet: ”Is beautiful really 

usable? Toward understanding the relation between usability, aesthetics, and affect in HCI ” fra 

2012 (Tuch et al, 2012b). Studiet prøver af om æstetik og brugervenlighed virkelig hænger uløseligt 
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sammen, på den måde, som Tractinsky konkluderer, at det gør, og kommer frem til en mere kritisk 

udgave af denne sammenhæng: 

 
”First, our study is the first one able to show an interface-usability effect on perceived aesthetics and at the same time 

finding no interface-aesthetics effect on perceived usability.” (ibid.: 1604) ”In conclusion, it seems that a pure “what is 

beautiful is usable” notion is only partially supported. There is also some evidence that in certain cases the relation is 

best described as “what is usable is beautiful”. (ibid.: 1596). 

 

Der er således ikke et entydigt svar på om et æstetisk interface påvirker brugervenligheden eller 

brugervenligt interface påvirker æstetikken. Af denne grund bliver babybite.dk og konkurrenternes 

hjemmesider også vurderet på funktionalitet (herunder brugervenlighed) uafhængigt af deres 

æstetiske udseende. 

I dette afsnit, er der således gjort rede for, hvilke teorier, der bliver brugt, for at belyse 

æstetik i afhandlingen og herunder hvilke underparametre, der undersøges under æstetik. Derudover 

hvorledes hjemmesiders æstetiske fremtoning går ind og påvirker brugerens førstehåndsindtryk og 

brugervenligheden, men også hvorfor funktionaliteten (herunder brugervenligheden) af 

hjemmesiderne bliver vurderet uafhængigt af hjemmesidernes æstetiske fremtoning i afhandlingens 

analyse af babybite.dk og konkurrenternes hjemmesider (se afhandlingens afsnit 4.3. og 6.1.). 

 
3.2.4.2. Marketingteori-modeller – PEST, SWOT, og STP 
Afsnittet indeholder en redegørelse for de marketingteorietiske modeller, som bruges gennem 

analysen til, at kunne udstyre Babybite, med de markedsstrategiske faktorer, de bør have for øje, for 

at træde succesfuldt og Target Market orienteret ind på det tyske marked. Herved kan modellerne 

tjene til, at besvare problemformuleringens spørgsmål dækkende og fyldestgørende. 

 

PEST: 

PEST er en brugbar model til, at få et overblik over det generelle eksterne miljø virksomheden 

befinder sig i (Henry, 2011: 48), eller, som i denne afhandling, skal indtræde i. PEST refererer til 

Political (politiske), Economic (økonomiske), Social (sociale) og technological (teknologiske) 

faktorer. Disse fire faktorer dækker hver over flere underfaktorer. 

De politiske faktorer i en PEST-analyse beskæftiger sig med bl.a. virkninger af regeringens 

politikker, love og reguleringer. Sikkerheden på markedet, skatter og infrastruktur, hvorom stabilitet 

og sikkerhed ikke er et stort issue, når man taler om de vestlige markeder (ibid: 49). 
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De økonomiske faktorer inkluderer bl.a. disponibel indkomst, arbejdsløshedstal, bnp og priser 

(inflation). En økonomisk indikator kan aldrig gå ind og give et fuldt billede, men giver et 

øjebliksbillede eller en simplificering af komplekse økonomiske fænomener. Dette gør det generelt 

meget vanskeligt, at afsøge og holde styr på det gennerelle miljø for tegn på økonomiske ændringer, 

som måske kan gå ind og have indflydelse på en virksomheds industri (ibid:51). 

De sociale faktorer inkluderer kulturelle ændringer i miljøet og der refereres ofte til dem som socio-

kulturelle. Herunder hører trends i samfundet (Ibid. 53). 

De teknologiske faktorer inden for PEST inkluderer udbredelse af internettet. Fx har den hurtige 

udbredelse og ændringer af teknologier betydet meget for udgivelsen af aviser og banker. Internettet 

har givet mulighed for, at nye virksomheder kommer ind på markeder, med et meget lavere 

omkostningsfundament end de der allerede sad på markedet. De ny indtrædende kunne tilbyde et 

langt mere konkurrencedygtigt produkt eller service og på den måde opnået en høj markedsandel i 

processen (Ibid: 54). 

Denne afhandlings PEST-analyse vil klarlægge det generelle miljø i Tyskland, og således se på 

faktorer inden for Babybites fremtidige marked (se afsnit 5). 

 

SWOT 

Den overordnede evaluering af virksomhedens styrker (strenghts), svagheder (weaknesses), 

muligheder (opportunities) og trusler (threats) fastlægges gennem en SWOT-analyse. SWOT-

analysen er en måde, hvorpå man kan tage højde for virksomhedens eksterne og interne position på 

markedet (Kotler et al., 2012: 111-112). Styrker og svagheder henviser til virksomhedens interne 

omgivelser over hvilke firmaet har kontrol. Styrker, kan siges at betegne de punkter, hvori 

virksomheden er fremragende/stikker ud i forhold til dets konkurrenter, hvorimod svaghederne 

betegner de områder, hvorpå virksomheden har en eller flere komparative ulempe(r). Muligheder og 

trusler refererer til virksomhedens eksterne omgivelser/miljø, hvorover virksomheden har langt 

mindre kontrol. En SWOT –analyse giver virksomheden mulighed for, at fastlægge dets aktuelle 

strategi, hvor der er taget højde for dets foranderlige omgivelser og konkurrenter, og for at vende 

potentielle trusler om til muligheder og svagheder om til styrker (Henry, 2011: 121-122). En 

virksomhed bør forsøge at tilpasse dets egne styrker og svagheder (internt miljø) til de muligheder 

og trusler, som foreligger på det givne marked (eksternt miljø), når de vil fastlægge en strategi (ibid: 

122). Henover de senere år, er den traditionelle SWOT-analyse blevet mødt af megen kritik, fordi 

den i sig selv ikke er i stand til at definere handlinger, men udelukkende beskriver forhold. SWOT-
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analyser kan præsentere fund, men ofte uden at tage højde for en prioritering af disse, således at 

stærke trusler kan se ud som om, at de kan udlignes med hjælp fra svage muligheder (Kotler et al., 

2012: 115). Derfor bør en SWOT-analyse udelukkende ses som et redskab, der kan give et oveblik 

over virksomhedens eksterne og interne position på markedet og ved brugen af denne, er det vigtigt, 

at tage højde for, at der ikke er tale om en prioriteret liste, men at man selv skal kunne afgøre 

prioriteringen af SWOT-analysens forskellige fund i den efterfølgende strategiformulering (ibid.). 

Dette analyseredskab kan således klarlægge og opridse Babybites styrker og svagheder og 

markedets muligheder og trusler, til en bedre forståelse af, hvordan den kan indtræde og tjene sit 

fremtidige tyske marked på den bedst mulige måde. 

 

STP 

En STP (Segmentation, targeting, positioning) er en model, som gør det muligt, at segmentere, dvs., 

finde ud af hvilket segment virksomheden henvender sig til. Herefter fastsættes hvilket segment 

virksomheden kan tilfredsstille på en konkurrencedygtig måde – virksomhedens Target Market. 

Endelig findes ud af, hvordan virksomheden skal positionere sig ift. dette valg af target. Der 

udarbejdes altså et tilbud, som repræsenterer et uimodståeligt, distinkt og værdifuldt tilbud for 

virksomhedens target (Kotler et al., 2012: 395). 

Segmentering handler om, at dele markedet ind i segmenter, dvs. identificere og profilere specifikke 

grupper af købere, som måske foretrækker eller har brug for forskellige produkter eller services, ved 

at undersøge demografiske, psykografiske og adfærdsmæssige forskelligheder blandt forbrugere. 

Under demografiske kendetegn ligger bl.a. alder, livsstadie, køn, indkomst og socialklasse. I den 

psykografiske segmentering undersøges bl.a. gruppernes aktiviteter, interesser og holdninger for at 

kunne bestemme gruppernes forskellige livsstile (Ibid. 383). Under de adfærdsmæssige mønstre ses 

på bl.a. veldefinerede tidsmæssige begivenheder i konsumenternes liv eller på dage eller måneder i 

året. Der kan skelnes mellem købere alt efter de begivenheder, som gør at køberen får et behov, gør 

et køb eller gør brug af et markedstilbud eller en service. Der ses også på status for brug, fx er 

gravide, potentielle brugere, som med tiden kan blive til ’heavy users’ (Ibid. 386). 

Efter at have identificeret markedets segmenter skal det besluttes i hvilke segmentgrupper, der 

ligger de største muligheder for virksomheden, at henvende sig til. Dette kaldes virksomhedens 

Target Market (Ibid.: 14). Ideelt set er de bedste segmentgrupper for virksomheden de, der er early 

adopters, heavy users og opinion leaders, som kan nås med lave omkostninger. Men som oftest er 

det meget få grupper, der besidder alle tre kendetegn på en gang (Ibid.: 640). Til hver udvalgt 
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segmentgruppe, skal der udarbejdes et markedstilbud om, hvorledes produktet eller services kan 

tilbyde nogle centrale fordele for målgruppen. Disse markedstilbud skal herefter positioneres i 

målgruppens sind (ibid.: 14). 

En STP for Babybite kan give et mere klart billede af, hvilke tyske segmenter, der er attraktive for 

Babybite at henvende sig til, og endelig hvordan de skal positionere sig ift. dette Target Market. 

4. Virksomhedsbeskrivelse og intern analyse af Babybite 
Afhandlingens interne analyse af Babybite indeholder en virksomhedsbeskrivelse, som er 

udarbejdet ud fra det gennemførte interview med indehaver Charlotte Seeger. Denne beskrivelse vil 

yderligere understøttes af en medieanalyse af Babybite.dk, som vil give et indblik i Babybites evne 

til at målrette hjemmesiden med virksomhedens formål og selve målgruppen for øje. Den interne 

analyse vil herved også give indblik i Babybites styrker og svagheder. 

 
4.1. En personlighedsnær virksomhedsbeskrivelse af Babybite 
Babybite er et start-up i form af en enkeltmandsvirksomhed uden nogen ansatte (Interview med 

Charlotte: 10:00-10:13) med domænet babybite.dk, der producerer viden om mad, måltider og 

sundhed til børn og forældre (Ibid: 30:51). 

 

Da indehaveren Charlotte Seeger blev mor til sit første barn, Ellie, i 2011, begyndte hun kort 

tid efter, at google efter svar på de spørgsmål man, som nybagt mor, typisk har til ernæring og 

amning af sin baby. Hun erfarede hurtigt, at kvaliteten af information var lav og var blandet med 

mange andre, for hende, ubrugelige informationer omkring de bedste lagersalg mv. Da hun selv har 

en uddannelse i ernæring, og har taget kurser både inden for fotografering og grafisk design og 

webdesign, lå ideen meget nær, om at lave sitet babybite.dk – et site udelukkende med fokus på 

ernæring og sundhed for børn og forældre (ibid: 0:17-1:30). Siden gik i luften i juni 2012 (ibid: 

1:45) og siden da er babybite.dk blevet den, rent indholdsmæssigt talt, største vidensportal 

udelukkende om ernæring og sundhed (ibid: 3:00-3:30). Hendes to børn Ellie fra 2011 og Asta fra 

2014 på henholdsvis 4 ½ og 1 1/2, har hun haft sideløbende med arbejdet på Babybite, som hun 

startede allerede 3 måneder efter, at Ellie blev født. (Ibid: 27:30-29:00). Med udgangspunkt i at 

skabe en forretning, er formålet med Babybite, at børn og voksne skal få et sundt og naturligt 

forhold til mad (ibid: 4:15-4:55):”Det var mig meget magtpålæggende, at babybite.dk skulle være et 

sted, hvor man kunne klikke sig ind og så var det overskueligt, og hvor man kunne finde gode 

opskrifter, som er ernæringsmæssigt i orden. Så formålet er at hjælpe forældre” (Ibid: 5:10-5:24). 
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Babybites målgruppe er forældre med børn fra 0-10 år2 (ibid: 20:10) og Charlotte arbejder enten 

hjemmefra eller på Cafeen Riccos på Hauser Plads (Ibid: 29:20).  

Charlotte er opvokset i Charlottenlund med sin mor og gik på gymnasie på Gl. Hellerup. 

Sundhed og ernæring var hendes store interesse, og derfor tog hun efterfølgende en 

professionsbachelor i ernæring og sundhed på Suhrs Seminarium, som hun blev færdig med i jan 

2005. Herefter har hun arbejdet som kostkonsulent på Bispebjerg i et par år og derpå på Herlev 

sygehus i afdelingen for sygdomsforebyggelse i 4 år, hvor hun forskede i kost og motion ift. børn 

og unge, og hvad det kan have af positive/negative indvirkninger på sygdom. (ibid: 25:40-27:20).  

Charlotte er meget perfektionistisk anlagt (ibid 2:26). I starten kunne hun ikke forholde sig til det, at 

være selvstændig, da man, som selvstændig, ikke ved hvad der kommer i ind om måneden, men 

hendes mand, mener hun, har smittet hende ift. at blive mere afslappet omkring det at være 

selvstændig (Ibid: 6:00-6:30).  

Med arbejdet på Babybite følte Charlotte, hvad det ville sige, at brænde for noget - følelsen 

af at forbinde hobby og gejst med engagement på et helt nyt niveau. Når hun arbejder med 

Babybite, føler hun ikke, at hun arbejder: ”Det er noget jeg gør, fordi jeg simpelthen ikke kan lade 

være” (ibid: 6:35-7:01). ”Jeg synes at det har stort potentiale, og det er af så høj kvalitet ift. noget 

af det andet derude. Det er noget af det hårdeste jeg nogensinde har prøvet, men det er også noget 

af det sjoveste” (ibid: 7:10-8:00). 

 

En reel omsætning er der endnu ikke, men Charlotte er helt sikker på, at det nok skal komme (Ibid: 

14:55-15:02). Problemet har været og er stadig, at på det gamle Babybite3 fik man alt gratis og på 

det nye Babybite.dk, får man stadig alt gratis, men nu har Charlotte indset, at hun er nødt til at 

lægge gratiskonceptet bag sig (Ibid: 23:17-23:40): 
 

”Førhen havde jeg det altid sådan, at Babybite skulle være annocefri, fordi der er meget forstyrrende, men det laver jeg 

om nu. Nu er jeg selektiv med hvilke annoncører jeg lukker ind. Men det nytter jo ikke noget, at jeg er den eneste, som 

ikke har annoncører på og ikke tjener penge” 

(ibid: 13:41-14:00). 
 

                                                
2 For en diskussion af den eksisterende danske målgruppe, se afsnit 4.2. 
3 Babybite.dk før d. 1. dec. 2015 



 31 

Charlotte er af den overbevisning, at Babybite har en reel hindring, der gør at det dog kan blive 

svært at tjene penge: Hun har, som hun udtrykker det ”alle kasketterne på”, men er ikke egnet til at 

skulle styre økonomi og markedsføring. ”Det jeg gør, gør jeg i virkeligheden gladt og naivt, og det 

er svært at tjene penge på den måde” (ibid: 34:24-35:30). Hun stresser dog ikke over den 

manglende omsætning (ibid: 23:05). Med ca. 700 besøgende på sitet om dagen, også efter og 

selvom sitet har flyttet domæne d. 1. dec. 2015, er der en god base for at kunne blive større (Ibid: 

15:10-16:30).  

 

Det nye site, der gik i luften 1. dec. 2015, var en nødvendighed, da det gamle site, var vokset ud af 

sine rammer og ikke længere var dynamisk.”Det nye site er overskueligt og jeg føler mig totalt 

afslappet omkring det, fordi et sten er faldet fra mit hjerte, det stressede mig før, at det gamle site 

var så rodet” (Ibid: 20:03-20:30). Der er kommet nye funktioner på babybite.dk bl.a. Pop-up 

funktion for tilmelding til nyhedsbrevet (ibid: 25:01-25:20) og gratis download af en af Charlottes 

online-bøger ved tilmelding til samme (ibid: 24:40-25:00). I fremtiden vil der komme flere artikler 

og Charlotte overvejer kraftigt at få tilknyttet en sundhedsplejerske (ibid: 33:30), (red. hvilket 

allerede her i april er tilfældet (babybite.dk 3)). Desuden vil der til marts blive oprettet en VIP-klub 

til de af sidens tilhængere, som gerne vil tegne et onlinemedlemskab og få del i ubegrænset online 

ekspertrådgivning fra bl.a. en sundhedsplejerske og en jordemoder (Ibid.). Dette giver Babybite en 

potentiel mulighed for, at få en omsætning via abonnenter. Også de udvalgte annoncører Purebaby 

og Natursutten, som sponsorerer en konkurrence i februars onlinemagasin om amning og flaske, 

(babybite.dk 7) vil give Babybite en mulighed for omsætning. 

Det nye site er kommet godt fra start og har fået god respons fra læserne og ikke mindst fra kritikere 

af det gamle site, som er ovenud begejstrede for det nye (ibid: 19:56-20:02). 

Babybite skiller sig ud fra sine konkurrenter, da brugerne ved, at de altid kan finde de sidst nye 

anbefalinger fra sundhedsstyrelsen på sitet. Charlotte lægger vægt på, at hun som intern inden for 

sundhedsbranchen både beregner ernæringsværdier og holder sig opdateret på de nyeste 

anbefalinger. ”Vi har en side uden støj og den har troværdighed” (ibid: 31:30-33:00). 

Visionerne er store men muligvis realistiske ift. den arbejdsindsats og passion, som Charlotte 

lægger for dagen: ”Jeg vil gerne være den største side inden for mad og sundhed, altså den side, 

der bliver brugt allermest. Jeg vil også gerne gå internationalt” (ibid: 36:10-36:40). 
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4.2. En diskussion af den eksisterende målgruppe i Danmark 
Herunder diskuteres og argumenteres for, hvad der kendetegner den nuværende målgruppe i 

Danmark. Denne diskussion bør tages, da det, inden den kommende medieanalyse (se afsnit 4.3), er 

vigtigt, at fastlægge en dansk målgruppe for, at kunne vurdere om selve babybite.dk allerede er 

rettet mod den nuværende danske målgruppe og således om den funktionelt og æstetisk rammer 

denne. Diskussionen skal også belyse, hvorfor tyske fædre med børn under 10 år ekskluderes fra at 

måtte besvare spørgeskemaundersøgelsen. 

 

For det første indsnævres målgruppen til mødre med børn under 10 år. Argumenterne for dette er 

bl.a., at der på siden forefindes 8 faner i sidens top med undermenuer, hvor ingen af disse 

henvender sig specifikt til faderen (Babybite 1). Den ene af dem henvender sig direkte til moderen 

og omhandler amning og flaske, dette er også temaet for magasinet i februar måned. Begge dele er 

sigende for, at målgruppen hovedsageligt udgøres af kvinder med børn under 10 år. Desuden gør 

sidens tema sig hovedsageligt til gentand for kvinders interesseområde ved at omhandle amning, 

overgangskost og sjove og sunde opskrifter til babyer og børn. Det hovedsageligt er kvinden, der 

går på barsel med baby i de første 6 måneder eller mere: ”I parforhold, hvor far og mor begge tog 

orlov, holdt mødrene 292 dages barsel i 2013 - et tal der de senere år har været svagt faldende. 

Manden i sådan et parforhold holdt i gennemsnit 36-37 dages barselsorlov, hvilket han har gjort de 

sidste fem år.” (DST, 2014a). Det er således mødrene der har mest tid til, at gå op i amning, sund 

mad og overgangskost til deres babyer. Også alderen af børnene er diskuterbart. Fanerne med baby 

og tumlinge (børn op til 3 år) indeholder mange undermenuer og generelt mest information 

(babybite.dk 1). Hvorimod fanen omhandlende børn over tre år kun indeholder to undermenuer og i 

alt en artikel, hvori indholdet og informationsmængden tydeligvis er mindre end når det gælder 

baby og barnet under tre år (babybite.dk 8). Det ses derfor, at der er mest information, at hente til 

mødre med babyer og børn under tre år, men det kan ikke udelukkes, at mødre med børn op til 10 år 

kan have gavn af informationerne målrettet børn over 3 år. Herved er målgruppen defineret som: 

mødre med børn under 10 år og dette er således også målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen, 

hvis resultater bruges og analyseres løbende gennem denne afhandling. 

 
4.3. Medieanalyse af Babybite.dk 
En analyse af selve hjemmesiden Babybite.dk, skal tjene til det formål, at give læseren et indblik i, 

hvad hjemmesiden indeholder rent emnemæssigt, hvilken funktionalitet hjemmesiden har, hvordan 
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de æstetisk tager sig ud målt på vertikal symmetri, graden af visuel kompleksitet (VK) og herunder 

mængden af farver og grafikker. 

 

Afsenderen af sitet er enkeltmandsvirksomheden Babybite, ejet af Charlotte Seeger. For yderligere 

information omkring Babybite og Charlotte Seeger se afsnit 4.1. 

Modtageren /målgruppe er ifølge Charlotte Seeger forældre med børn under 10 år. Jeg har dog 

argumenteret for, at målgruppen hovedsageligt er mødre med børn under 10 år (for en kort 

diskussion af dette, se afsnit 4.2.). Genren er hovedsageligt informerende, da afsenderens formål 

med sitet, er at give forældre og børn et sundt og naturligt forhold til mad. Desuden kan man 

argumentere for, at siden på sigt, udover at informere, også skal påvirke, da der er nøje udvalgte 

annoncører på siden. Dette er bl.a. i denne måned (februar) sket i form af en konkurrence 

sponsoreret af Natursutten og Purebaby, som passer ind i onlinemagasinets tema i februar ”Amning 

og Flaske” (Babybite.dk 2). Og da der fra 1. Marts 2016 vil være en VIP-klub, som Babybite gerne 

vil overtale brugeren til, at blive medlem af (Babybite 3). 

 

Selve navnet af sitet Babybite.dk, og herved også navnet på virksomheden Babybite, er opbygget 

omkring en allitteration (Bogstavrim). En allitteration er kendetegnet ved to efter-hinanden-stillede 

ord, der har samme begyndelsesbogstav og samme trykfordeling (Gyldendal A): Baby Bite. En 

Allitteration er et effektivt virkemiddel, når man taler om hukommelse; den understøtter hjernens 

evne til, at huske informationen og giver også den menneskelige hjerne gunstigere vilkår for, at 

huske flere informationer ad gangen (Sciencedaily.com, 2008). Således vil den enkelte bruger, som 

skal huske sidens titel eller navnet på virksomheden have lettere ved dette. 

 

Adgang til internettet er et krav for, at kunne tilgå hjemmesiden, men dette kan også foregå fra 

mobile enheder ”Mobile Media Technologies”: bærbare computere, tablet og smartphone. Sammen 

med opfindelsen af mobiltelefonen tog den bærbare teknologiske evolution fart og introducerede 

konceptet omkring portabilitet (Siapera, 2012: 147-148). Mobile enheder og computere er alle 

opbygget omkring et fysisk case og mekaniske dele kaldet hardware og den binære kodning, som 

udgør softwaren inden i enheden (Techterms, 2006). Bærbare medier er kommet for at blive - 

brugen af mobile enheder er høj og stigende, viser tal fra Dansk Statistik: 73 % af alle danskere ejer 

en Smartphone og 45 % ejer en tablet (DST, 2014b). For at udnytte denne høje brug af mobile 

enheder, har Babybite tilpasset dets software svarende til den hardware, som brugeren gør brug af 



 34 

og giver således brugeren lettere adgang til, at søge information på deres hjemmeside, uanset om de 

befinder sig i eller uden for hjemmet. 

Indhold: 

Siden er opbygget omkring en forside, der ved, at brugeren scroller ned, giver ham/hende et 

overblik over sidens indhold. Det første man støder på, på forsiden i februar er to opskrifter (en 

kageopskrift og en opskrift på en sund smoothie og desuden en reminder om, at Babybites VIP-

Klub snart kommer (Babybite.dk 1). Ved indførslen af Babybites VIP-klub, er der informationer og 

features, som ikke er frit tilgængelige for den almindelige bruger af sitet bl.a. rådgivning af 

sundhedsplejerske, jordemoder, et månedligt onlinemagasin, månedlige madplaner og opskriftbøger 

til baby og fri adgang til ellers betalingspligtige e-bøger og e-guides (babybite.dk 3). Alle tilbud 

under VIP-klubben har dog heller ikke før været tilgængelig for den almindelige bruger, og således 

er der stadig masser af gratis information til den informationssøgende mor. 

Sidens tekster er, som nævnt ovenfor, hovedsageligt informerende med undtagen af sidens 

opskrifter, der er skrevet i bydeform og er opfordrende, se bl.a. opskriften på kokosmüsli 

(babybite.dk 4). Der findes en lang række semantiske skemaer på sidens informerende tekster, her 

vil blive præsenteret et lille udvalg: 

• Kosttilskud. gennem ordene: naturlægemiddel, overdosering, kost, vitamin, 

fiskeolieprodukter, mineralindhold, vitaminpille, anbefalinger (babybite.dk 5). 

• Amning gennem ordene: spædbørn, næring, modermælk, børn, ernæring, mor, baby, 

brystmælk, mad, moderen, graviditet, barnets udvikling (babybite.dk 6). 

• Mad: modermælk, havregryn, havregrød, æble, bananmos, A38, brød, tvebak mm. 

(babybite.dk 10) 

• Opskrift: indeholder ord i bydeform: Bland, kom, smelt, rør, fordel, afkøl (babybite.dk 4).  

Der findes også flere semantiske skemaer, men disse fire er eksempler, der viser i retningen af 

sidens overordnede tema, som er mad og sundhed til spædbørn og børn. 

 

Æstetisk fremtoning: 

Brugeren møder informationerne inddelt i emner og med kun op til 4 billeder/links ad gangen. 

Billederne er relativt store og fylder skærmen ud efterhånden som brugeren scroller nedad på 

forsiden (Babybite 1). Imellem disse informationer forefindes store hvide mellemrum. Fotografierne 

af børn og babyer har overvejende en vertikal komposition, hvor hovedpersonen eller det centrale 

motiv er vertikalt centreret i fotografiets midterakse. Dette giver en statisk/symmetrisk komposition, 
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og efterlader brugeren med en stemning af ro og stabilitet (Gyldendal B). Struktur og orden er 

ligesom den hvide baggrund med til at underbygge Babybites fokus på information uden støj og 

overskuelighed, og det ses således, at der på siden, er tale om høj grad af vertikal symmetri. 

Farverne er afdæmpede i pasteltoner og udgør herved også grundlag for en lav VK (Seckler et al., 

2015: 377-378). En ikke eksisterende brug af grafikker bidrager også til en lav grad af VK 

(Michailidou et al, 2008: 215). Den lave grad af VK på babybite.dk vil gå ind og give brugeren et 

godt førstehåndsindtryk af siden (Tuch et. Al., 2012a: 794). Førstehåndsindtrykket er netop vigtigt 

for Babybite, fordi brugeren bare ved synet af siden opbygger en ”gut feeling”: that helps them to 

decide whether they are going to stay at this place or continue surfing to other sites.” (ibid.). 

Ydermere kan Babybites æstetiske interface være med til, at give brugeren en højere rating af selve 

brugervenligheden på siden også efter endt brug. Interfacets æstetik kan således gå ind og påvirke 

brugerens opfattelse af brugervenligheden uafhængig af den faktiske brugervenlighed i systemet 

(Tractinsky et al., 2000: 140). 

 

Farverne på sitet er afdæmpede og i pasteltoner. På forsiden ses den øverste bjælke i grøn pastel og 

pop-up funktionen i bunden, hvor man kan klikke på ”Gratis E-bog” er en støvet rød/ lyserød 

(Babybite.dk 1). Grøn er kendetegnende for kognitiv regeneration og balance og symboliserer også 

natur, fornyelse, genfødsel, sundhed, stabilitet, ungdom, fertilitet, stabilitet og kreativ intelligens 

(Singh og Srivastava, 2011: 202). Lyserød symboliserer bl.a. sundhed, femininitet og glæde (ibid: 

203). Den grønne farve, som brugeren som det første mødes med på forsiden øverst, understøtter 

Babybites hovedtemaer sundhed, natur og børn. Den grønne farve er således ikke forstyrrende for 

sidens tema og støtter op omkring en uforstyrret adgang til information. Den lyserøde fane i bunden 

taler generelt til kvinder og symbolismen i farven underbygger Babybites fokus på sundhed og slår 

en stemning af glæde an. 

Lyse farver (dvs. pastelfarver) er generelt delikate og lette farver (Singh og Srivastava, 2011: 203). 

Denne kategori af farver bruges også på siden omhandlende Babybites VIP-Klub på alle tekstbokse 

(babybite.dk 3). Man kan argumentere for, at farvevalget er meget rettet mod Babybites målgruppe 

(se afsnit 4.2), da pastelfarver traditionelt set anses som feminine (de Boer og Slatman, 2014: § 4). 

De to store tekstbokse, som argumenterer for, hvorfor man bør være medlem, er begge lyselilla. 

Lilla associeres med visdom, oplysning (Singh og Srivastava, 2011: 203). I fotografierne af babyer, 

tumlinge og børn, hvor brugeren udelukkende skal informeres, bruges hovedsageligt neutrale farver 
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eller sort/hvid. I opskrifterne, hvor maden er i centrum og hvor brugeren skal inspireres bruges mere 

kraftige/stærke farver. Kraftige farver er energigivende og udadvendt fokuserede (Ibid.). 

Der forefindes en lille samling af ikoner, som er en del af Babybites eget logo. Ikonerne er 

forholdsvis små og forestiller en måne, et blad, et æble, et hjerte og en stjerne. Alle symbolerne 

tager udgangspunkt i naturen og henviser til sitets fokus på sundhed, det naturlige og selvfølgelig til 

sund livsstil og mad. 

Billedmaterialet på babybite.dk består af fotografier af babyer/tumlinge eller mad og alle 

undersider indeholder mindst et fotografi af enten mad eller en baby/et barn. Med denne 

observation for øje, set sammen med den menneskelige hukommelses funktionsmåde, er brug af 

fotografier eller illustrationer en generelt fordelagtigt, da mennesket er bedre til at huske visuelle 

signaler omkring informationer, end de er til, fx at huske rå talmæssige informationer såsom et 

telefonnummer eller en fødselsdato (Rogers, Sharp, Preece, 2011: 74). Gennem fotografierne taler 

Babybite herved til brugerens hukommelse, og forsøger at gøre sitets informationer og deres 

placering lettere at huske. 

Fotografier af babyer skaber opmærksomhed (Dooley, 2011: 87). Inden for feltet neuroscience er 

der, lavet studier omkring, hvordan voksne reagerer på fotografier af babyer, og det viser sig, at 

synet af en baby skaber reaktion i den del af hjernen, som er ansvarlig for følelserne: 

 
“How we react to baby pictures was the topic of study using a neuroimaging technique called 

magnetoencephalography (MEG), which allows extremely fast measurements of brain activity. Amazingly, in as little as 

150 milliseconds after being shown a photo of a baby’s face, a high level of activity was observed in the viewers’ 

medial orbitofrontal cortex. This area of the brain is associated with emotion. Adult photos had little or no effect on the 

same area” (Dooley, 2011: 86). 

 

Fotografier af Babyer skaber reaktion i den voksnes følelsesmæssige center i hjernen (medial 

orbitofrontal cortex). Dette er ikke tilfældet, når voksne ser fotografier af andre voksne. Tænkt ind i 

en evolutionær sammenhæng, giver dette god mening: Fordi babyer er sårbare er det vigtigt for 

deres overlevelseschancer, at de taler til alle voksnes følelsesmæssige center i hjernen, og ikke kun 

til deres mors følelser. Her er der altså tale om, hvad man inden for kognitionsvidenskaben, kalder 

en adaptation. For at løse tilpasningsproblemet beskyttelse af familie/art/stamme har naturen ladet 

mennesket reagere følelsesmæssigt ved synet af en baby. 

Den tyske mor med barn/børn under 10 år vil nødvendigvis også rammes af hjemmesidens billeder 

af babyer på samme måde, som den danske målgruppe af kvinder; inden for kognitionsvidenskaben, 
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ses det, at de adaptationer, som menneskets kognition består af er universelle for den menneskelige 

art: (…). That is, the complex adaptations that compose the human cognitive architecture must be 

human universals (…).” (Cosmides og Tooby, 2003: 60) 

 

Funktionalitet og brugervenlighed 

Selve sitets navigationsstruktur er enkel og overskuelig med faneblade i toppen af siden med 

hvide mellemrum imellem. Når musemarkøren holdes henover fanen, vises det, for brugeren, hvilke 

underemner fanen indeholder. Underemnerne er også adskilt af hvide mellemrum. Alle forsidens 

emner ligger i form af smukke, stilrene fotografier, med en meget kort billedtekst, som, hvis de 

klikkes på, fører brugeren til selve opskriften, konkurrencen eller informationen (babybite.dk 1). At 

gruppere informationer sammen og efterlade mellemrum mellem hjælper med til, at skabe mere 

opmærksomhed fra den enkelte bruger.  Herudover mener web-designere, at hvide mellemrum 

mellem informationsgrupperingerne på en skærm, hjælper brugeren til, at lokalisere og opfatte 

informationerne nemmere og hurtigere (Roger, Sharp, Preece, 2011: 71). Dette underbygges også, 

af studiet af George A. Miller 1994. Ifølge ham, er mennesket kun er i stand til, at huske, modtage 

og bedømme begrænset information ad gangen. Menneskets besidder således en relativt begrænset 

spændvidde ift. Korttidshukommelse4 og umiddelbar dømmekraft5. For at modvirke denne 

begrænsning fastslår Miller vigtigheden af, at sortere og ordne stimuli: ”By organizing the stimulus 

input simultaneously into several dimensions and succesively into a sequence og chunks, we 

manage to break (or at least strech) this informational bottleneck” (Miller, 1994: 351). Babybite 

giver, ved at ordne og sortere sine informationer, brugeren en bedre forudsætning for at huske og 

modtage den information, som er på siden. 

I øverste højre hjørne af babybite.dk findes et søgefelt, som er omkranset af en sort ramme. Denne 

ramme får brugeren til, at lokalisere søgefeltet hurtigere, end hvis der fx var brugt kontrastfarver 

omkring søgefeltet (Roger, Sharp, Preece, 2011: 71). Søgefeltet viser med det samme brugeren, 

hvilke resultater, der er på den søgning, som brugeren har foretaget. Denne søgefunktion er 

tilgængelig på alle sitets undersider. Søgefunktionen giver brugeren umiddelbar tilgængelighed til 

de informationer, hun måtte behøve. Brugervenligheden er overordnet god og sidens funktionalitet 

understøtter således Charlottes eget mål omkring information uden støj og overskuelighed. 

                                                
4 Denne begrænses, ifølge Miller, at antallet af informationer = ”Bits of Information”, og antallet af disse ”bits” er en 
konstant for den umiddelbare dømmekraft (Miller, 1994: 349).   
5 Denne begrænses, ifølge Miller, af mængden af information = ”Chunks of information” og antallet af disse ”Chunks” 
er en konstant for korttidshukommelsen (ibid.). 
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4.4. Babybites brug af sociale medier 
Ud over virksomhedsbeskrivelsen og den i dybde gående medieanalyse af babybite.dk er det vigtigt 

at se på hvor og hvordan Babybite gør brug af sociale medier til, at udbrede kendskabet til 

virksomheden og bringe interaktionen med den enkelte bruger i spil, for at opnå værdi til sit brand. 

Charlotte gør meget brug af Facebook, til at udbrede kendskabet til Babybite (Babybite Facebook). 

Dette gør hun gennem posts og besvarelser af brugernes reaktioner på disse posts. Hvis man skal 

give et øjebliksbillede af Facebooksiden for Babybite, kan man bl.a. i dag (d. 26. April, 2016) se, at 

Charlotte har lagt en video op om hvordan man stimulerer sit barn til at spise. Denne video er blevet 

kommenteret meget positivt af to kvinder. Til kommentarerne vælger Charlotte at besvare disse 

med et ”selv tak, søde Mette” og den næste kommentar besvares med et like. Charlotte poster i 

gennemsnit en gang om dagen, og det er ofte en opskrift til barn eller baby med et tilhørende 

fotografi, et sundhedstip eller en forsmag på, hvad man kan få af e-guides i Babybites VIP-Klub. 

Desuden gør Babybite brug af Instagram, hvor tekstmaterialet er på engelsk og der indtil videre er 

postet mange gange. Indholdet er mere personligt i form af fotografier af, hvad Charlotte laver med 

sine børn og billeder af, hvordan man kan servere mad til børn på sjove og inspirerende måder 

(Babybites Instagram). Også disse posts har fået mange likes (de fleste over 100 hver) og positive 

kommentarer fra kvinder. Babybite.dk svarer ofte tilbage på kommentarerne med et ”tak” 

(Babybite Instagram – Easter Friends). 

Værdien i et brand, den såkaldte brand equity ligger, ifølge Kevin Lane Keller i: ”(…) what resides 

in the minds of consumers” (Keller, 1993: 1). Med hans konsumentbaserede brandværdi model 

(Costumer-based Brand-Equity) (CBBE), er et brand et kognitivt konstrueret fænomen, som 

udvikler sig over tid gennem hvad forbrugeren har lært, følt, set og hørt om brandet. Ydermere 

fastslår han, at: “Customer-based brand equity occurs when the consumer has a high level of 

awareness and familiarity with the brand and holds some strong, favourable and unique brand 

associations in memory” (Ibid.). Af denne grund ses det, som meget værdibringende for selve 

Babybite, at Charlotte investerer tid og kræfter i, at kommentere og poste på Facebook og at lægge 

familiære billeder ud af sine børn og hvad hun laver med dem på Instagram. Dette giver potentiale 

for et højt niveau af forbrugerbevidsthed og forbrugerfamiliaritet omkring brandet, og giver således 

også Babybite grobund for, at kunne opnå en høj brand equity. 

 

4.5. Delkonklusion 
Babybite er et start-up i form af en enkeltmandsvirksomhed uden nogen ansatte, med domænet 

babybite.dk, der producerer viden om mad, måltider og sundhed til børn og forældre. Formålet med 
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virksomheden er, at hjælpe forældre med den rigtige ernæring og sundhed til deres barn/børn. 

Indehaveren Charlotte Seeger er ernæringsuddannet med kurser i grafisk design og fotografi. Hun 

brænder for Babybite og føler ikke, at hun arbejder, når hun arbejder på Babybite. 

Babybite står endnu uden omsætning, men har potentiale for at få det med tiden, fordi Charlotte har 

lagt gratiskonceptet bag sig og har indført en VIP-Klub med løbende medlemskab og fået 

annoncører på siden. Indehaveren sørger for al ting selv, både opretholdelse og vedligeholdelse af 

babybite.dk, men også for økonomi og markedsføring og derfor, mener hun, kan det være svært at 

tjene penge med Babybite. Hendes vision er at være den side, inden for mad og sundhed til børn, 

som bliver brugt allermest og hun vil – med tiden – også gerne gå internationalt. 

 

Gennem diskussionen af målgruppen for Babybite er målgruppen defineret som: mødre med børn 

under 10 år. Dette er derfor også målgruppen for afhandlingens spørgeskemaundersøgelse – her er 

der blot tale om tyske mødre og ikke danske. 

 
Indholdsmæssigt beskæftiger siden sig med mad og sundhed til børn under 10 år gennem temaer 

som amning, opskrifter, mad og kostråd. sidens overordnede tema er således mad og sundhed til 

spædbørn og børn under 10 år. Navnet Babybite er designet således, at det er nemt at huske gennem 

allitteration. Æstetisk har siden en lav VK og dette højner hermed sidens eventuelle vurdering af 

brugervenligheden og giver et godt førstehåndsindtryk. Farverne understøtter sidens tema og 

Symbolerne henviser til sidens generelle tema omkring sundhed og mad. Billederne af babyer 

fanger brugerens opmærksomhed og taler til følelserne. Rent funktionelt er hjemmesiden 

brugervenlig og opbygget således, at informationssøgningen og informationsindsamlingen er let, 

overskuelig, effektiv og hurtig. Der ses således en velafbalanceret sammenhæng mellem sidens 

forskellige dele (indhold, æstetik og funktionalitet), som alle understøtter formålet med siden (at 

informere forældre) og målet om information uden støj. Siden er målgruppeorienteret idet den 

funktionelt gør det nemt for den enkelte mor, at finde de informationer hun søger. En mor er 

tidspresset og har derfor brug for hurtig og uforstyrret adgang til de informationer, som hun i 

øjeblikket står og mangler. Farverne i pasteltoner er målrettet den kvindelige bruger og ligeledes 

står den lyserøde farve for femininitet. Den grønne bjælke i toppen taler til målgruppen gennem 

fokus på sundhed, natur og børn og den røde bjælke i bunden taler også til den kvindelige og 

sundhedsinteresserede bruger. Indholdsmæssigt er siden tilpasset sin målgruppe, da temaerne er 

målrettet den nybagte mor, men også kvinden med barn/børn op til 10 år. Man kan som mor både 

informeres men også inspireres til at prøve noget nyt og sundt. 
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Babybites brug af de sociale medier Facebook og Instagram giver potentiale for et højt niveau af 

forbrugerbevidsthed og forbrugerfamiliaritet omkring brandet, og giver således også Babybite 

grobund for, at kunne opnå en høj brand equity. 

 

Denne del af afhandlingen har gjort rede for og analyseret Babybites interne miljø. 

Afhandlingens kommende 5. afsnit analyserer Babybites eksterne miljø (det tyske marked). Denne 

afhandlings PEST-analyse og dets fund, har en afgørende indvirkning på hvorvidt det, for Babybite, 

er attraktivt, at gennemføre en indtræden på det tyske marked. 

5. Ekstern analyse - PEST 
En PEST-analyse er et brugbart redskab, når man vil se på det generelle miljø, som virksomheden 

befinder sig i (Henry, 2011: 48). Denne PEST analyse vil klarlægge det generelle miljø i Tyskland 

og således se på faktorer inden for Babybites fremtidige marked. PEST-analysen er udarbejdet efter 

data fra Statistisches Bundesamt, som har statistik tilgængelig på siden destatis.de. Statistisches 

Bundesamt svarer overordnet til Dansk Statistik. Desuden bruges data fra Bundeszentrale für 

politische Bildung (herefter BpB). Ydermere er der under sociale faktorer (afsnit 5.2.) gjort brug af 

afhandlingens spørgeskemaundersøgelse, til at konkludere omkring trends og tendenser på det tyske 

marked. 

 

5.1. Political 
Der forefindes flere familiepolitiske tiltag i Tyskland, som er relevante at se på ift. Babybite. Først 

og fremmest er der ændringen af Elterngeld (barselspenge), som giver faderen et incitament til at 

tage en del af barslen. Elterngeld udbetales i mindst 12 måneder dog højest 14 måneder efter 

barnets fødsel og er indkomstmæssig afhængig men ligger på mellem mindst 300 og højest 1800 

Euro. De sidste to måneder af barslen dvs. alle 14 måneder udbetales kun, hvis faderen tager del i 

barslen i mindst to måneder. Denne ændring har betydet en stigning i antallet af fædre, som tager 

del i barslen, fra 4 % i 2006 og til 28,2 % i første kvartal af 2012 (BpB, 2014a: 2). Det andet 

politiske tiltag er ift. pasningstilbud uden for hjemmet. Med regeringens ”U3-Ausbau”, er der nu 

indført pasningsgaranti til alle børn fra 12 måneder, førhen gjaldt denne garanti kun for børn fra 3 

år. Grundet et meget lavt antal pasningspladser til børn bosiddende i det vestlige Tyskland startede 

den tyske regering, i 2005, med at lave reformer, der skulle bringe dette problem ned. Der skulle 

frembringes 230.000 nye pasningspladser til børn under tre år frem til år 2012. Desuden blev der, 
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ved endnu en lov kaldet Kinderförderungsgesetz, målsat et endnu højere antal pasningspladser. 

Efter denne lov, skulle der nu være pasningspladser til 35 % af alle børn under 3 år (BpB, 2014c). 

 

5.2. Economic 
På det tyske marked har den tyske forbruger generelt fået flere penge mellem hænderne til konsum. 

Således er den tyske befolknings rådighedsbeløb steget med hele 4,0 % i 2015 i forhold til 2014. 

Pengene er generelt blevet flere siden kriseårene dvs. efter år 2009, hvor den tyske befolkning fik 

færre penge mellem hænderne og deres rådighedsbeløb faldt med hele 3,7 % ift. år 2008. Efter år 

2009 er det kun gået en vej – nemlig opad – ift. den tyske befolknings rådighedsbeløb (Destatis, 

2015c). Denne stigning hænger uløseligt sammen med et arbejdsløshedstal, der siden marts 2005 på 

12,7 % er faldet til at være kun 6,7 % i Jan 2016 (Destatis, 2016). Prisniveauet i Tyskland ligger 

generelt 1,5 % over gennemsnittet i Europa, men kun med Polen og den tjekkiske republik med 

lavere leveomkostninger. Danmark ligger 38 % over EU gennemsnittet og er således det dyreste 

land i EU at leve i (Destatis, 2015d) 

 
5.3. Social 
Den generelle tendens i Tyskland lige nu er, at fødselstallene stiger. Således blev der i 2014 født 4,8 

procent flere børn end i år 2013. Fødselsraten er steget siden 2011 og Süddeutsche Zeitung 

formoder, at der er tale om generel ændring i trenden af, hvor mange børn kvinde får, så 

fødselstallet pr kvinde måske fortsat vil stige i de næste år frem (SZ, 2015). Herudover bliver 

befolkningen generelt yngre, efter der er kommet store flygtningestrømme til Tyskland. Næsten 80 

% af alle migranter, som nåede EU i år 2015 er alle under 35 år (Zeit, 2015). 

Trenden i samfundet går mod sundhed. Tyskere køber flere økologiske produkter end 

nogensinde før (SZ, 2016). Denne trend ses også, for de adspurgte kvinder i afhandlingens 

spørgeskemaundersøgelse. Hele 544 kvinder besvarede spørgsmålet omkring, hvor vigtigt det var 

for dem, at de serverede fødevarer i bio eller demeterkvalitet for deres bør. Således svarede 24,26 % 

at de ikke fandt det vigtig eller mindre vigtigt, at de fødevarer, som de tilbyder deres børn er bio 

eller demeter. Resten af de adspurgte, hele 75,74 % gik op i, dvs. det var vigtigt, mere vigtigt eller 

meget vigtigt for dem, at den mad de gav til deres børn var bio eller demeter (Bilag 2: Spørgsmål 

1). Trenden for hjemmelavet mad, ses også for de adspurgte kvinder i spørgeskemaundersøgelsen. 

Hele 93,71 % af de i alt 541 kvinder som besvarede dette spørgsmål, synes, at det var vigtigt, mere 

vigtigt eller meget vigtigt, at de serverer hjemmelavet mad til deres børn. Kun 6,29 % mente, at det 

ikke var vigtigt eller var mindre vigtigt at maden var hjemmelavet. (Bilag 2: spørgsmål 2). Det kan 
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ses ud fra spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 8 at der, blandt de tyske mødre, hersker en 

generel interesse for de temaer, som allerede forefindes på babybite.dk. Herved svarer over 35 % af 

respondenterne, at de er meget interesserede i de fire temaer inden for ideer til sund leg, 

opskriftideer, amning/flaske/sund ernæring og almen viden omkring barnets sundhed. Kun 5 % af 

respondenterne eller derunder finder ikke temaerne interessante (Bilag 2: spørgsmål 8). Der er 

herudover en tendens til, at de tyske kvinder overvejende laver hjemmelavet grød og Baby Led 

Weaning6 i overgangsperioden fra mælk til familiemad (Bilag 2: spørgsmål 3). Hele 57,04 %7 har 

givet deres baby hjemmelavet grød i overgangsperioden og 62,66 %8 har forsøgt sig med BLW 

(ibid.). Det ses også at en stor andel også har givet fabriksfremstillet mad i overgangsfasen (ca 50 

%) (Ibid.), dette valg er taget, da de overordnet tænker, at det er et godt alternativ til den 

hjemmelavede grød og fordi det er hurtige og lettere (Bilag 2: spørgsmål 4). Der ses derfor også 

tendenser i samfundet til, at mødrene har brug for, at det er enkelt og går hurtigt, hvis det udgør et 

godt alternativ til den hjemmelavede grød eller mos.   

Således er der, blandt respondenterne og herved også formodentlig blandt tyske mødre generelt, 

fokus på hjemmelavet og økologisk mad. De interesserer sig for de informationer, som er 

tilgængelige på babybite.dk, og de er hurtige til, at tage nye tendenser inden for sundhed (herunder 

BLW) til sig. Dog har de brug for, at det også nogle gange skal gå hurtigt og nemt med maden til 

den lille. 

Der ses en generel tendens til, at trenden for hjemmegående mødre er større i Vesttyskland 

end den er i øst. Dette bunder i, at i Vesttyskland (ligesom i Sydeuropa og i Østrig) ses de tre første 

år af barnets liv som yderst vigtig ift. barnets udvikling og derfor er forestillingen om, at et barn 

under tre år lider, hvis det passes af andre end dets moder, meget udbredt (European Values Study, 

2008, i BpB, 2014b). Dvs. i de tre første år af barnets liv er det ikke velset, at en kvinde arbejder 

(BpB, 2014b, 2014b: 1). 

Spørgeskemaundersøgelsen giver ydermere indsigt i, hvor meget de tyske mødre går op i de 

generelle anbefalinger fra Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Bilag 2: 

spørgsmål 5). Overraskende mange, 38,22 % af de adspurgte mødre, var slet ikke bekendt med 

anbefalingerne, og 14,86 % fulgte dem ikke. Dette spørgsmål giver et indblik i, om tyske mødre går 

                                                
6 Baby Led Weaning (BLW) ” Baby-Led Weaning (BLW) is an alternative method for introducing complementary 
foods to infants in which the infant feeds themselves hand-held foods instead of being spoon-fed by an adult. The BLW 
infant also shares family food and mealtimes and is offered milk (ideally breast milk) on demand until they self-wean.” 
(Cameron et. Al, 2012: 1575).  
7 Procentsatsen overstiger 100 %, da respondenterne blev givet muligheden for, at afgive flere svarmuligheder 
8 Procentsatsen overstiger 100 %, da respondenterne er givet muligheden for, at afgive flere svarmuligheder 
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meget op i, at informationerne, som de indhenter omkring deres børn og sundhed, skal være fra 

denne eller en anden betroet instans, eller om de er mere løse med, hvilken kilde informationerne 

angående deres børns ernæring og sundhed kommer fra. 

 

5.4. Technological 
I 2015 er det hele 85 % af den tyske befolkning, som har en internetforbindelse og 82 % af disse har 

en bredbåndsforbindelse. Fra de 16 – 24 årige bruger 95 % af disse internettet hver dag eller næsten 

hver dag og fra de 25 – 44 årige ligger dette tal på 93 % (Destatis, 2015a) 64 % af de tyske kvinder 

bruger internettet til, at deltage i sociale netværk for privat kommunikation og 89 % af de tyske 

kvinder bruger internettet til, at søge efter informationer omkring varer og tjenesteydelser (Destatis, 

2015b). Brugen af sociale medier ligger generelt lavt i Tyskland, herved svarer kun 50 % af de 

tyskere, som bruger internettet eller har en smartphone, at de gør brug af de sociale medier (Pew 

Research Center, 2016: 21)9. 

5.5. Faktorernes betydning for Babybites indtræden på det tyske marked 
De politiske faktorer medfører muligvis på sigt, at mødre tager en kortere barsel og kommer 

hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Dette medfører tillige mindre tid til, at gå op i madlavning og 

indkøb og mere fokus på karriere. Dvs. også mindre tid/overskud til at kunne interessere sig for sit 

eget barns sundhed og ernæring. Dette er dog formodninger, som ikke kan give et entydigt svar på, 

hvor meget tid, den enkelte mor har til at gå op i sund mad til familien. Det kan dog fastslås, at en 

moder på barsel i 12 måneder, burde have rigelig tid til, at gå ind på hjemmesider såsom 

babybite.dk, og desuden også gå op i sund mad eller have brug for opskriftideer i løbet af hendes 

barsel. Denne interesse og kendskab til informationsuniverset Babybite hænger evt. ved, selvom 

moderen er tilbage på arbejdsmarkedet, brugen af hjemmesiden er formodentlig da mindre intens. 

Den generelle interesse for sundhed og sund ernæring vil dog være afhængig af den enkelte kvindes 

værdisæt og livsstil (se i afhandlingen under psykografisk segmentering afsnit 6.3.1.2.). 

De økonomiske faktorer indebærer et større rådighedsbeløb i den enkelte tyske børnefamilie. 

Dette vil generelt give familierne et større overskud i økonomien til at købe kvalitetsvarer og de lidt 

                                                
9 ”Pew Research Center is a nonpartisan fact tank that informs the public about the issues, attitudes and trends 
shaping America and the world. It does not take policy positions. The Center conducts public opinion polling, 
demographic research, content analysis and other data-driven social science research.” (Pew Research Center, 2016: 
1) 
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dyrere fødevarer, som bruges i opskrifterne på sitet. Men den enkelte børnefamilie vil også råde 

over et større overskud, og have mere tid til, at fokusere på sunde madvaner, end hvis de bekymrer 

sig om, hvordan de skal få hverdagen til at hænge sammen rent finansielt. Selvom Babybite stadig 

må betegnes som en servicevirksomhed har Charlotte, som nævnt, indført et VIP-medlemskab (fra 

1. Marts 2016) og sælger herudover også bøger (e-bøger). Hvis disse produkter, med tiden, 

overføres til det tilsvarende site i Tyskland, vil de kommende tyske brugere af sitet, rent statistisk, 

have mere luft i økonomien til at takke ja til disse tilbud. De økonomiske faktorer i Tyskland er 

herved overordnet gunstige for Babybite. Rent prismæssigt er Danmark er omkring 36,5 % dyrere at 

leve i end Tyskland, og hvis der skal fastsættes priser for eventuelle e-bøger, bør der tages højde for 

dette. 

De sociale faktorer indebærende det store fødselstal og de generelle tendenser i samfundet 

bærer store fordele for Babybite med sig, ved en indtræden på det tyske marked. For det første vil 

der være mange nybagte mødre, som har brug for informationer om diverse temaer inden for det 

nyfødte barns sundhed og ernæring. For det andet vil der med årene måske komme endnu flere 

kvinder med børn under 10 år, da de unge migranter højst sandsynligt vil være med til at trække 

fødselstallet op (om deres tyskkundskaber er gode nok kan dog ikke, med sikkerhed, afgøres). 

Endelig viser trenden omkring køb af mere økologisk en generel tendens til, at sundhed er noget 

tyskerne tænker over i hverdagen. De tyske mødre interesserer sig for de informationer, som er 

tilgængelige på babybite.dk, og de er hurtige til, at tage nye tendenser inden for sundhed til sig. Dog 

har de brug for, at det også nogle gange må gå hurtigt og nemt med maden til den lille. Det tyske 

marked er derfor, rent trendmæssigt og tendensmæssigt, et attraktivt marked for Babybite, specielt 

hvis Babybite også tilbyder opskrifter, som er hurtige, billige og nemme at gå til, som alternativ til 

den hurtige og sunde glasmad. 

Observation vedrørende hjemmegående husmødre giver os et indblik i, at den vesttyske kvinde har 

mere tid i hjemmet sammen med sine børn og formodentlig også har mere tid til, at gå op i sund 

mad og hjemmelavet madlavning end moderen fra Østtyskland, som vil være hurtigere tilbage på 

arbejdsmarkedet. Det ses, at mange af mødrene slet ikke var bekendt med anbefalingerne fra BZgA 

og at en overraskende stor del ikke fulgte dem. Dette betyder, for Babybite, at Charlotte ikke 

behøver at lægge særpræget vægt på, at der er tale om, at hendes side følger anbefalingerne fra 

BZgA. Det kan dog være en god idé, at lade siden følge anbefalingerne og, at gøre brugeren 

opmærksom på det, da i alt 38 % af de adspurgte fulgte anbefalinger på et mellemplan (3), højt plan 

(4) eller 100 % (5) (Bilag 2: Spørgsmål 5) 
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Med de teknologiske faktorer for øje, kan det konkluderes, at der fra Babybites perspektiv 

ikke er noget til hinder for, at Babybite kan indtræde direkte på det tyske marked med en 

hjemmeside svarende til babybite.dk, blot oversat til tysk. Generelt set bruger over 90 % af den 

tyske befolkning mellem 16 og 44 år internettet hver eller næsten hver dag og kvinderne bruger 

internettet til, at søge informationer omkring varer og tjenesteydelser. Med brugen af de sociale 

medier for øje, ses det, at Tyskland generelt ligger meget lavt i forhold til resten af verden (Pew 

Research Center, 2016: 21). Derfor kan en del tyske mødre ikke kan nås ved brug af sociale medier 

til markedsføring af Babybite. Herimod ligger Danmark meget højere; andelen af danskere mellem 

25-45 år, der bruger sociale medier, er på 79,25 % (Kulturstyrelsen, 2015: 3). 

Overordnet ses det, via denne afhandlings PEST-analyse, at Tyskland lige nu, er et attraktivt 

marked for Babybite at træde ind på. 

6. Konkurrentanalyse, SWOT, STP 
For at kunne give Babybite et overblik over konkurrentsituationen på det tyske marked ,er det 

vigtigt, at analysere Babybites konkurrenter på det tyske marked (Kotler et al., 2012: 361) (se afsnit 

6.1). Ydermere er det vigtigt, at lave en SWOT. Dvs. en overordnet evaluering af virksomhedens 

styrker (strenghts), svagheder (weaknesses), muligheder (opportunities) og trusler (threats), hvorved 

der tages højde for virksomhedens eksterne og interne position på markedet (Kotler et al., 2012: 

111-112). En SWOT kan give en bedre forståelse af, hvordan Babybite kan indtræde og tjene sit 

fremtidige tyske marked på den bedst mulige måde (se afsnit 6.2.). Endelig udarbejdes, i denne del 

af afhandlingen, en STP (Segmentation, targeting, positioning). En STP for Babybite kan give et 

mere klart billede af, hvilke segmenter Babybite bør henvende sig til (Target Market) og endelig 

hvordan de skal positionere sig attraktivt ift. dem. 

En konkurrentanalyse, en SWOT og en STP er således forarbejdet til, i sidste ende, at kunne udstyre 

Babybite med viden omkring afgørende markedsstrategiske overvejelser i forbindelse med en 

indtræden på det tyske marked. 

 
6.1. Konkurrentanalyse 
Som defineret tidligere (se afsnit 4.3) er Babybite en online informationsservice, der er tilpasset 

hardwaretyperne mobil, tablet, computer, indeholdende information og inspiration til mad og 

sundhed til børn under 10 år. Konkurrenterne vurderes ud fra i hvor høj grad de dækker behovet for: 

Information om sundhed og mad til børn under 10 år, samt hvorvidt de opfylder parameteret for 

tilpasning til mobile enheder. Jeg afgrænser mig således fra, at undersøge og vurdere sider, ser ikke 
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er tilpasset mobile enheder. Denne afgrænsning er valgt, da antallet af unge kvinder i Tyskland, som 

gør brug mobile enheder i hverdagen ikke er til at overse, og det derfor er nødvendigt, ligesom 

Babybite gør det, at tilpasse sin software, til hvilke hardware brugeren gør brug af. Således viser tal 

fra Statistisches Bundesamt i Tyskland, at alene i år 2013 er antallet af mobile internetbrugere steget 

med hele 43 % ift. i år 2012. Med begrebet mobile internetbrugere menes: ”(…) diejenigen, die 

außerhalb ihres Zuhauses und Arbeitsplatzes mit einem Smartphone/Handy oder einem tragbaren 

Computer wie Notebook oder Tablet über ein Mobilfunknetz oder ein drahtloses Netzwerk das 

Internet nutzten” (Destatis, 2014a: 1). Opdelt på køn betyder denne stigning at 81 % af tyske 

kvinder mellem 16-24 år og 57 % af kvinderne mellem 25-44 år brugte det mobile internet i år 2013 

(ibid: 2). 

For at gøre konkurrentanalysen mere overskuelig og ligetil, måles konkurrenterne på følgende 

parametre: Brug af sponsorer, funktionalitet og æstetik. Konkurrenterne er fundet og udvalgt ved at 

google ordene eller ordsammensætningerne: ”Ernährung baby”, ”Ernährung Kind”, ”Gesundheit 

Baby” ” Rezepte Baby Brei” ”Gesundheit Kind” og ”Rezepte Kleinkinder”. Ved disse søgninger er 

der fundet 10 konkurrenter, hvoraf ingen af dem, kan betegnes som direkte, da de ikke opfylder det 

angivne behov til fulde, men kun delvist. Jeg er, som forskende, klar over, at der ved en google-

søgning kan være tale om, at nogle sider kommer øverst i søgelisten, og at der forekommer anden 

form for bias. Dette har jeg forsøgt at tage højde for ved at scrolle mig igennem alle googles hit-

sider ved alle søgninger, og klikke mig ind på alle sider, som kunne have samme tema, som 

Babybite. 

I den kommende konkurrentanalyse gøres også brug af den udarbejdede 

spørgeskemaundersøgelse indeholdende spørgsmål omkring, hvilke medier de tyske mødre søger 

information omkring emnet sundhed og mad til deres barn/børn, for at finde ud af i hvor høj grad 

Babybite vil komme til, at være i konkurrence med substituerende produkter såsom bøger, 

magasiner, familie, jordemoder/sundhedsplejerske mm. 

 

6.1.1. Babytipps24.de – en stærk sekundær konkurrent 
Af alle ti konkurrenter bør siden babytipps24.de fremhæves, da den skiller sig ud fra mængden ift. 

de øvrige konkurrenter der generelt har en høj VK dvs. mange farver, manglende vertikal symmetri 

og meget grafik i form af reklamebannere og/eller animationer (dette vender jeg tilbage til under 

afsnit 6.1.2.). Alle sammen faktorer, som påvirker brugerens subjektive holdning til sidens æstetiske 

fremtoning (Seckler et al., 2015: 84 og 377-378). 
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Babytipps24.de føres af børnesygeplejersken Lucia Cremer og den opfylder de behov, som den 

nybagte mor har til information om mad og sundhed til baby gennem information om babymad, 

ernæring, Sundhed, babypleje, udvikling og opskrifter på babymad (babytipps24.de 1). I 

virkeligheden meget nær de informationer, som Babybite har ift. babyer. Siden fokuserer dog kun 

på babyer og ikke på større børn, og siden kan således ikke anses som en direkte konkurrent, men 

dog som den stærkeste sekundære konkurrent, da den på flere måder, både funktionelt og æstetisk, 

giver brugeren en nem adgang til den information, som hun søger. 

 

Babytipps24.de gør brug af reklamer og sponsorater, men ikke i form af reklamebannere. Der 

bruges derimod en reklamemetode drevet af firmaet Plista (native advertising powered by data), 

hvor links til bl.a. simple-sixpack.com og reich-mit-nur-1000€.de ligger ”skjult” mellem links til 

hendes egne sider. Overskriften til linksne lyder: ”das könnte dich auch interessieren” 

(Babytipps24.de 2). Denne måde at reklamere på giver overordnet et uprofessionelt indtryk af 

hjemmesiden, da temaerne for reklamerne ikke er tilpasset det generelle tema på hjemmesiden. 

Hjemmesiderne simple-sixpack.de og reich-mit-nur-1000€ virker meget utroværdige og 

utroværdigheden i disse links går desværre ind smitter af på troværdigheden af babytipps24.de. Med 

denne reklamemetode undgår hun dog, at gøre brug af reklamebannere10. Cremer reklamerer mange 

steder for sin egen kogebog ”Für Babys Kochen – leicht gemacht” indeholdende et link til, at købe 

den direkte over Amazon.de (Babytipps24.de 3). 

 

Æstetisk gør forsiden brug af store hvide mellemrum og en god vertikal symmetri, når man 

scroller ned gennem den. Den vertikale symmetri er dog ikke lige så udpræget, som på babybite.dk, 

da der fx, under ”news” lidt nede ad forsiden er forholdsvist meget information (fotografier og 

tekst) til venstre og helt tomt i højre side (Babytipps24.de 1). Mængden af grafik er lav, da forsiden 

præges af meget hvid, som danner baggrunden, og der er ikke brugt mange farver ej heller stærke. 

På babytipps24.de er der således tale om en lav VK, som både giver en højere rating af brugerens 

subjektive æstetiske indtryk af siden (Seckler et al. 2015), et godt førstehåndsindtryk (Tuch et al. 

2012a) og en højere bedømmelse af sidens brugervenlighed (Tractinsky et. Al., 2000). 

Billedmaterialet består af fotografier af babyer og mad. Farven lilla præger den øverste del 

af siden, som, som nævnt, associeres med visdom, oplysning og stolthed og har en spirituel 

                                                
10 Reklamebannere og deres betydning for hjemmesider behandles i afsnit 6.1.2. 
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indvirkning på hjernen (Singh og Srivastava, 2011: 203). Denne farve understøtter således 

meningen med siden, som er at informere mødre med babyer om sundhed og mad. Desuden bruges 

der klar blå i alle fanebladene. Blå symboliserer bl.a. visdom, troværdighed og kreativitet og farven 

tenderer til, at sænke blodtryk, puls og hjernebølger (Singh og Srivastava, 2011: 202). Brugeren 

efterlades i en rolig stemning, som er vigtigt ved fordybelse og forståelse af sidens mange 

informationer. Farverne er stærke og ikke lyse pastelfarver, som på babybite.dk. Pastelfarver er dog 

at foretrække grundet lethed (Singh og Srivastava, 2011: 203) og femininitet (de Boer og Slatman, 

2014: § 4). 

 

Funktionaliteten og herved også brugervenligheden på hjemmesiden er generelt 

sammenlignelig med babybite.dk. Fire faneblade i toppen af siden giver brugeren overblik over, 

hvilke temaer siden indeholder information omkring. Når musemarkøren fikseres på skriften i 

fanebladet kan brugeren se, hvilke underemner, der findes under selve temaet (babytipps24.de 1). 

Ligesom på Babybite omdirigeres brugeren til den information hun søger eller har interesse for, ved 

at klikke på fotografierne af mad eller babyer. Denne funktion er med til, at give brugeren bedre 

forudsætninger for, at huske informationens indhold og placering (Roger, Sharp, Preece, 2011: 74). 

Der er brugt mellemrum mellem emnerne, men ikke direkte hvide mellemrum, som på Babybite. Til 

gengæld gør babytipps24.de brug af ”white spaces” mellem de forskellige emner på selve siden, se 

bl.a. siden (Babytipps24.de 4). Denne måde, at opdele og ordne informationerne på, begunstiger 

den menneskelige hukommelse, dømme- og modtagerkraft (Miller, 1994: 351). En søgefunktion 

forefindes i øverste højre hjørne, som på Babybite.dk, den kan dog ikke vise løbende resultater for, 

det/de ord brugeren søger på. Overordnet kan det konkluderes, at funktionaliteten gør det nemt for 

den enkelte bruger på babytipps24.de, at finde de informationer hun søger. Sidens Software er 

tilpasset til tablet og smartphone og gør således brugeroplevelsen god, når man ikke lige har adgang 

til en computer.  

Babytipps24.de gør desuden brug af sociale medier i form af Twitter, hvor Lucia Cremer poster 

nogle af opskrifterne fra hendes bog ”Für Babys Kochen – leicht gemacht”, og giver dermed en 

forsmag på, hvad selve bogen indeholder. Hun poster desuden også om sundhed og amning for mor 

og baby. Men også mere personlige posts, hvor hun poster opskrifter, som hun selv har fundet, eller 

som er noget traditionelt fra hendes Bundesland, er også at finde på Twitter (Babytipps24 Twitter). 

Det samme gør Lucia på Facebook, hvor hun poster om opskrifter, sundhed og nye brochurer 

(Babytipps24 Facebook). 
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Overordnet er babytipps24.de en æstetisk og funktionelt fin side, med mange gode 

elementer og funktioner, som brugeren nyder godt af i selve informationssøgnings- og 

informationsindsamlingsprocessen. Dog giver brugen af reklamer på hendes side et utroværdigt 

touch. Brugen af de sociale medier giver Lucia Cremer mulighed for, at opbygge en brand equity 

via personlig kontakt med forbrugeren (Keller, 1993: 1). 

 

6.1.2. En analyse af Babybites øvrige sekundære konkurrenter 
Baby-und-familie.de 

Baby-und-familie.de er en side fra Wort und Bild Verlages, som omhandler graviditet, sundhed, 

familieliv, opdragelse, ernæring og udvikling. Siden spænder således meget bredere end 

Babybite.dk, men opfylder behovet om information omkring mad og sundhed til børn under 10 år. 

Sponsorer bruges ikke, hvilket generelt giver færre forstyrrelser i forbindelse med 

informationsindhentningen (Clark, 1997 i Bradley, 2007: 212). Hjemmesiden er lavet i direkte 

sammenhæng med det fysiske tidsskift Baby und Familie, og ved ikke at bruge sponsorer, virker 

siden generelt troværdighedsskabende omkring selve det fysiske magasin. Æstetisk er der tale om 

god vertikal symmetri og lav mængde grafik og strukturelle elementer, der kan gå ind og påvirke 

brugerens subjektive holdning til sidens æstetiske udtryk (Michailidou et al., 2008: 215). dog er der 

brugt en del stærke farver ned gennem forsiden. Der er tale om en forholdsvist lav-medium VK og 

hermed en række objektive designfaktorer, der påvirker brugerens subjektive æstetiske holdning til 

siden i en positiv retning (Seckler er al, 2015). Dette påvirker således også brugerens 

førstehåndsindtryk i en positiv retning (Tuch et al. 2012a) og brugeren subjektive opfattelse af 

brugervenligheden (Tractinsky et al, 2000) 

Siden er funktionelt velfungerende med faneblade, der omdirigerer brugeren til den information 

han/hun måtte behøve. Desuden er det muligt altid at se underemnerne for det valgte tema. En 

søgefunktion er tilgængelig i øverste højre hjørne. ”White spaces” og grupperinger af informationer 

gøres der brug af, som giver lettere og hurtigere adgang til de informationer, som brugeren måtte 

behøve (Rogers, Sharpe, Preece, 2011: 71) og giver brugeren lettere ved at huske og modtage 

informationerne (Miller, 1994: 351). Dog er informationsmængden ift. babytipps24.de og 

Babybite.dk højere og mellemrummene mindre, hvilket gør det en smule sværere for brugeren, at få 

overblik over sidens informationer. Emnerne er indrammede af en grålig farve og underemnerne 

ligeså af en stærk Lyserød. Farven symboliserer bl.a. sundhed, femininitet og glæde (Singh og 

Srivastava, 2011: 203). Fotografier af babyer er i overtal på siden. De påvirker følelsesmæssigt 
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(Dooley, 2011: 86) og virker også som links til den pågældende information. 

Fotografier/illustrationer hjælper med til at huske informationer og placeringerne af disse (Rogers, 

Sharp, Preece, 2011: 74). Det vurderes ud fra disse observationer, at baby-und-familie.de er en af 

Babybites stærkere sekundære konkurrenter, grundet den forholdsvist lave VK og den inddelingen 

af informationer. 

 

Eltern.de, urbia.de og netmoms.de 

Eltern.de gør, ligesom baby-und-familie.de, brug af internettet, til at gøre opmærksom på deres 

fysiske tidsskrift også med navnet ELTERN. Der er her fokus på Mode, graviditet, ønske omkring 

børn, baby, småbørn, skolebarnet, familie og ferie og sundhed og ernæring, dvs. en meget større 

temakreds end babybite.dk. Groft inddelt, er disse temaer også at finde på siderne urbia.de og 

netmoms.de. Sponsorer i form af reklamebannere med bevægelse findes i toppen af alle tre 

hjemmesider og ude i hjørnerne. Brugen af reklamebannere kan have en uheldig effekt. Da 

mennesket automatisk retter dets opmærksomhed på nyheder/novelty, dvs. ændringer i dets 

omgivelser, altså også animationer og elementer i bevægelse på sidernes reklamebannere, vil 

opmærksomheden på sidernes egentlige indhold nødvendigvis blive marginaliseret eller, til tider, 

helt elimineret: ”(…). Novelty in the world can affect what is processed at the next moment as well 

as interrupt processing of already perceived stimuli.” (Clark, 1997 i Bradley, 2007: 212).  Dette 

sker ikke kun, når brugeren behandler stimuli i den virkelige verden, men også når de behandler 

formidlet stimuli (Reeves & Nass, 1996 i Bradley, 2007: 211). Formidlet betyder i dette tilfælde, at 

der ikke blot er tale om stimuli i sin naturlige form, såsom en løve løbende over den afrikanske 

savanne, men som her et reklamebanner med bevægelse i. Dog kan mennesket ikke behandle disse 

stimuli på forskellig vis, da den menneskelige hjerne, i denne henseende, er fast sammenkoblet med 

kroppen og opfatter verden som et enkelt system: ”Cognition cannot be separated from the body’s 

interests and influences, a perspective called embodied cognition. Perception in the interest of 

survival affects what is subsequently perceived, resulting in a system that changes over time, or a 

dynamic system. (Clark, 1997 i Bradley, 2007: 212). 

Æstetisk har siderne en medium VK, men meget højere end Babybite. Dette skyldes en høj mængde 

af grafik og farver, specielt på urbia.de, som både har et bevægeligt reklamebanner i højre side af 

skærmen, men også øverst, lige under fanebladene, der generelt højner mængden af grafik og farver 

og derved også VK (Seckler et al., 2015), (Michailidou et al., 2008: 215). Den vertikale symmetri er 

dog fin på de tre sider. På netmoms.de og eltern.de består den øverste del af siden, af en lyserød 
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ramme, som indrammer søgefunktionen og fanebladene. Lyserød og fotografier af babyer virker til, 

at være hyppigt brugte på hjemmesider som disse, sikkert grundet farvens konnotationer (Singh og 

Srivastava, 2011: 203) (de Boer og Slatman, 2014: § 4) og babybilledernes 

opmærksomhedsskabende og følelsespåvirkende effekt (Dooley, 2011: 86-87). 

På alle tre sider, gøres der brug af faneblade, som giver brugeren oversigt over emnerne og 

søgefunktioner forefindes også. Baggrunden er hvid og emnerne er grupperede med tilhørende 

billeder/fotografier (også mange af babyer), der også fungerer som links. Der bruges ”White 

spaces” mellem grupperingerne, men på informationsmængden er dog stadig højere og 

mellemrummene meget mindre end på Babybite.dk og på babytipps24.de ”, hvilket giver brugeren 

dårligere forudsætninger for, at huske og modtage informationerne (Miller, 1994: 351). 

 

Babycenter.de og windeln.de/magazin 

Babybites to sekundære konkurrenter Babycenter.de og windeln.de/magazin gør begge brug af 

sponsorer. Windeln.de/magazin har bevægelige, for informationssamlingen, forstyrrende 

reklamebannere (Clark, 1997 i Bradley, 2007: 212) hvorimod babycenter.de kun gør brug af små 

stillestående reklamer. De to sider har en god vertikal symmetri og mængden af grafik, strukturelle 

elementer (links, billeder, ord og sektioner) og farver er ikke overvældende, der er herved tale om 

en lav-medium VK og et forholdsvist godt subjektivt indtryk af æstikken på hjemmesiderne 

(Michailidou et al., 2008: 215). Dette giver således brugeren et nogenlunde godt førstehåndsindtryk 

(Tuch et al., 2012a). 

Begge sider er præget af farven blå, som symboliserer visdom og troværdighed og tenderer til, at 

sænke blodtryk, puls og hjernebølger (Singh og Srivastava, 2011: 202). Blå er derfor overordnet en 

fordelagtig farve, når man taler om sider med information og brug for fordybelse i de forskellige 

temaer. Logoet for Windeln.de/magazin er lyserødt og babycenter.de gør brug af grøn og blå. Grøn 

henviser, som nævnt, bl.a. til natur, fornyelse, genfødsel, sundhed, stabilitet, ungdom, fertilitet 

(ibid.), som passer godt til temaerne for babycenter.de, der fokuserer meget på selve graviditeten og 

sundhed for børn. De er generelt gode til at opdele informationerne og har begge en hvid stilren 

baggrund med brug af hovedsageligt fotografier af babyer eller børn, til at tilgå sidens forskellige 

informationer. Begge sider gør brug af faneblade som navigationsværktøj, og de har begge en 

søgefunktion. Der er således tale om to forholdsvist stærke sekundære konkurrenter. 

Rund-ums-baby.de, hallo-eltern.de og elternwissen.de 
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Rund-ums-baby.de, hallo-eltern.de og elternwissen.de gør brug af reklamebannere, ligesom de tre 

foregående sekundære konkurrenter, som generelt er meget forstyrrende ift. at fokusere på sidernes 

egentlige indhold (Clark, 1997 i Bradley, 2007: 212). Babybilleder bruges også meget. 

Brug af meget grafik, mange farver og en dårlig vertikal symmetri giver alle tre sider en høj VK, 

som nødvendigvis påvirker brugerens subjektive æstetiske holdning til siderne i en negativ retning 

(Seckler et al. 2015), (Michailidou et al., 2008). Dette giver således også et dårligt 

førstehåndsindtryk (Tuch et. Al. 2012a) og en lavere subjektiv vurdering af brugervenligheden 

(Tractinsky et al., 2000). 

Mængden af information, er overvældende og ikke særlig godt inddelt. Informationerne ligger 

meget tæt, dog med brug af rammer og små ”white spaces”, men ikke nok til, at man som bruger 

virkelig kan overskue og sortere mængden af information (Miller, 1994: 351). Søgefunktionen på 

rund-ums-baby.de og hallo-eltern.de ligger i øverste venstre hjørne, men da søgefeltet normalt 

ligger i øverste højre hjørne på andre internetsider, kan man som bruger let overse den. Man undres 

over, at rund-ums-baby.de bruger et logo, af en tegnet baby i ble, taget i betragtning af, at 

fotografier af babyer skaber meget mere opmærksomhed (Dooley, 2011: 87) og herigennem kunne 

tale til brugerens følelser (ibid: 86). Elternwissen.de er en side til forældre til børn i alle aldre helt 

op til teenageårene og går ind på mange temaer, som er langt fra ernæring og sundhed til børn. 

Denne side kan derfor betegnes som Babybites svageste sekundære konkurrent, da den kun 

behandler emnerne mad og sundhed til børn op til 10 år periferært.   

  

Det kendetegner alle sekundære konkurrenter, at de gør brug af mange farver og/eller stærke 

farver. Stærke farver er, som nævnt, udad fokuserede og energigivende (ibid: 203) og disse 

farveegenskaber giver muligvis ikke brugeren de optimale forhold for ro og fordybelse til, at læse 

de informationer, som de måtte have interesse i. Desuden medvirker brug af mange farver til en 

højere VK (Seckler et al., 2015: 384). Afdæmpede farver såsom pastelfarver giver en mere rolig 

stemning og forstyrrer generelt mindre. 

 

Yderligere bemærkninger: Det formodes, at alle sekundære konkurrenter er tysksprogede og det 

forventes, at mange af siderne i forvejen er kendt af den tyske bruger. Det er herved forventeligt, at 

konkurrenterne har en række styrker ift. Babybite, som i starten kommer til at være en ukendt spiller 

på markedet. I og med, at indehaveren af Babybite ikke er tysksproget og ikke kender de tyske 

retningslinjer ift. myndighedernes anbefalinger om sundhed og ernæring til babyer og børn, og 



 53 

heller ikke kan holde sig opdateret via interne kontakter, kan Babybite have en svaghed ift. sine 

konkurrenter. Charlotte ville være nødsaget til, at ansætte en tysksproget, som kan stå for 

oversættelse og vedligeholdelse af hjemmesiden og desuden for indhentning af tyske kontakter og 

viden omkring de generelle anbefalinger inden en indtræden på det tyske marked kan finde sted. 

Dog er dette svært, da Babybite endnu ikke tjener penge. 

 

6.1.3. Konkurrence fra substituerende produkter 
I mit Survey udarbejdet på Surveymonkey.dk, har jeg i spørgsmål 7 stillet de tyske mødre følgende 

spørgsmål: ”Über welche Kanäle suchen Sie generell Informationen zur Gesundheit und gesunder 

Ernährung für Ihr(e) Kind(er)? Wähle gerne mehrere Möglichkeiten aus” (Se Bilag 2: spørgsmål 

7). Spørgsmålets svar og tendenser kan være med til, at give et billede af, om de tyske mødre 

indhenter information på anden vis, end internettet og Babybite herved kan risikere at have høj 

konkurrence fra substituerende produkter (fx bøger om sundhed og sund ernæring til børn).  

De 513 kvinder, som har besvaret spørgsmål 7, har fordelt sig ud, procentuelt, på følgende måde: 

61,6 % googler, 17,35 % læser på hjemmesider, hvor udgiveren er betroet, 42,5 % læser bøger, 

17,54 % læser brochurer, 34,7 % informerer sig over blogs, 18,71 % læser tidsskrifter, 38,99 % 

spørger familie eller venner, 74,66 % stoler på egen intuition. (ibid.) Da spørgsmålet er udformet 

således, at respondenterne kan vælge flere af svarmulighederne, ser svarprocentsatserne skæve ud, 

og kommer sammenlagt på langt over 100 %, men det påvirker dog ikke brugbarheden af disse data. 

Overordnet ses der en tendens til brug af internettet ved informationssøgning om ernæring og 

sundhed til babyer og børn i Tyskland: over 60 % googler og næsten 35 % læser blogs. Det er ikke 

så vigtigt for dem, at udgiveren er af betroet karakter, da kun omkring 17 % har lagt vægt på dette. 

Det er altså en meget stor procentdel af kvinderne, som bruger internettet (googler, læser blogs, 

bruger facebook), når de søger information omkring sundhed og mad til deres barn/børn. 

Lidt over 40 % af de tyske kvinder læser bøger om emnet, som herved må anses som den største 

konkurrent med et substituerende produkt (Bilag 2: spørgsmål 7). Tidsskrifter udgør ikke nogen 

egentlig konkurrence. En generel tendens til at tro på egen intuition og spørge venner og familie til 

råds udgør generelt konkurrence, som substituerende produkter til Babybite (Bilag 2: Spørgsmål 7), 

men kan ikke bare uden videre ændres, da dette må anses som en kulturelt forankret tendens. Der 

ses også en tendens til, at de adspurgte kvinder, har brugt bøger og spurgt familie eller venner, når 

de har skullet finde de generelle anbefalinger fra Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 

således brugte 45 % bøger og 40 % spurgte familie eller venner (Bilag 2: spørgsmål 6). Dog brugte 



 54 

hele 76,86 % internettet til at finde frem til anbefalingerne (Ibid.) og herved underbygges det igen, 

at der er et massivt brug af internettet til informationssøgning om ernæring og sundhed blandt tyske 

mødre. 

En overordnet kort vurdering af hvad disse data kan vise, er følgende: Babybite har 

mulighed for, at komme ind på det tyske marked direkte gennem internettet, uden at skulle bruge 

andre kanaler til, først at gøre sig bemærkede eller betroede gennem. De skal holde sig for øje, at 

der også er konkurrence fra substituerende produkter gennem rådføring med familie og venner og 

informationssøgning i bøger. 

 

6.1.4. Delkonklusion 
Det kan konkluderes, at alle sekundære konkurrenter er svagere end Babybite og herved har 

Babybite en mulighed for, at indtræde på det tyske marked med en hjemmeside, som ikke har nogen 

egentlige stærke direkte konkurrenter. 

 

Babybite besidder en række styrker ift. til de ti sekundære konkurrenter både ift. brug af 

sponsorer, rent funktionelt, men også æstetisk: 

Temamæssigt har ingen af de sekundære konkurrenter udelukkende fokus på mad og sundhed til 

børn under 10 år. Ift. brug af sponsorer ses det, at de seks sekundære konkurrenter urbia.de, 

netmoms.de, rund-ums-baby.de, eltern.de, hallo-eltern.de, elternwissen.de gør brug af 

opmærksomhedsforstyrrende reklamebannere. Babytipps24.de gør brug af en, for deres 

troværdighed, ufordelagtig reklameform. Øvrige sekundære konkurrenter; Baby-und-familie.de, 

Windeln.de/magazin og Babycenter.de gør brug af sponsorer i form af stillestående reklamer, hvori 

farverne er stærke, som medvirker til at højne VK. Babybite har herimod ingen reklamebannere, 

men gør dog brug af sponsorer i form af konkurrencer, disse er dog nøje udvalgt og passer sammen 

med siden og emnerne. 

Med hjemmesidernes funktionalitet for øje bemærkes det, at en af siderne ingen søgefunktion har 

(rund-ums-baby.de), og resten, der har en søgefunktion, ikke giver mulighed for, at se løbende 

resultater, for det, der søges på. Windeln.de/magazin og hallo-eltern.de har begge søgefunktionen i 

venstre hjørne, som er uvant og derfor er svære at finde. Søgefunktionen på Babybite er i øverste 

højre hjørne og der er mulighed for at se løbende resultater på den igangværende søgning. Desuden 

har Rund-ums-baby.de, elternwissen.de og hallo-eltern.de et problem ift. en alt for høj 

informationsmængde og manglende opdeling af denne. De øvrige konkurrenter er bedre til at 
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inddele, men kun babytipps24.de følger samme rene linje og har samme informationsmængde med 

passende ”white spaces” og opdeling af informationer, som babybite.dk. 

Æstetisk kendetegner det alle sekundære konkurrenter undtagen Babytipps24.de, at de har en højere 

VK end babybite.dk. således har Baby-und-familie.de, windeln.de/magazin og babycenter.de en lav-

medium VK. Eltern.de, urbia.de og netmoms.de en medium VK og endelig Rund-ums-baby.de, hallo-

eltern.de og elternwissen.de en høj VK. Alle sekundære konkurrenter, undtagen babytipps24.de har 

derfor objektive designfaktorer, som vil påvirke brugerens subjektive æstetiske holdning til siden i 

en negativ retning. Derved vil brugerens førstehåndsindtryk af siderne nødvendigvis også være lidt 

eller meget dårligere end førstehåndsindtrykket af babybite.dk og babytipps24.de og den vurderede 

brugervenlighed hermed også dårligere. Endelig ses det, at alle ti sekundære konkurrenter gør brug 

af mange og/eller stærke farver, hvor pastelfarver eller få farver generelt giver brugeren en mere 

uforstyrret tilgang til informationer. 

 

På et nyt marked, bør Babybite dog også tage højde for, at de står over for en række trusler: 

Babytipps24.de er en relativt stærk sekundær konkurrent, som Babybite bør tage højde for ved en 

indtræden på det tyske marked. Da Charlotte ikke er tysksproget behøver hun en oversætter til at 

oversætte siden, som evt. vil blive dyrt for hende, medmindre hun kender nogle, som for få penge, 

kan være behjælpelige. Desuden kan Babybite have problemer med, at indholdet kan komme til at 

lyde ”oversat”. På dette punkt, har de tysksprogede konkurrenter ikke samme problemer. 

Markedet kommer desuden til at være nyt for Babybite. De råder ikke over de samme kontakter og 

kan derfor ikke på samme vis være opdateret med de tyske myndigheders anbefalinger ift. babyer 

og børns sundhed og ernæring, som de er lige nu på det danske marked. Heri har de tyske 

konkurrenter en styrke. Desuden bør Babybite holde sig for øje, at der er konkurrence fra 

substituerende produkter gennem rådføring med familie og venner og bøger. 
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Det er således muligt, at opstille følgende illustration af konkurrentsituationen på det tyske marked: 

 
Figur 4: Illustration af styrken af Babybites konkurrenter (prioriteret). Egen fremstilling 

 
6.2. SWOT 
 
6.2.1. Strengths 
Via den personlighedsnære beskrivelse af virksomheden Babybite gennem interviewet af Charlotte 

Seeger (se afsnit 4.1.), er der fundet en række interne styrker i Babybite. Først og fremmest har 

Charlotte en ernæringsuddannelse, således at, brugeren kan være sikker på, at hun kan finde de 

sidste nye anbefalinger på sitet. herudover har Charlotte taget kurser inden for fotografering, grafisk 

design og webdesign, der giver virksomheden en styrke i, at indehaveren selv, kan udforme og 

designe babybite.dk. Der er således ingen udgifter til webmaster eller fotograf. 
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Gennem analysen af Babybites hjemmeside (se afsnit 4.3.), ses også en række styrker ved 

virksomhedens hjemmeside: Virksomheden Babybite råder over en hjemmeside med et interface, 

der er designet således, at det bidrager til en høj subjektiv opfattelse af æstetikken. Dette højner 

ligeledes brugerens førstehåndsindtryk og subjektive vurdering af brugervenligheden. Farvebruget 

tiltaler kvinder og fotografierne af babyer skaber opmærksomhed. Funktionaliteten af hjemmesiden 

er god og herunder brugervenligheden høj, så det er hurtigt, effektivt og overskueligt for brugeren, 

at finde de informationer hun søger. 

 
6.2.2. Weaknesses 
De interne svagheder i virksomheden består af en manglende viden omkring økonomi og 

markedsføring. Charlotte ordner alt i virksomheden, men er ikke egnet til at skulle styre 

virksomhedens økonomi og markedsføring. Det kan derfor blive svært for Babybite at få en reel 

omsætning med plus på bundlinjen. 

Desuden er det en reel svaghed, at alt på siden babybite.dk er gratis, men for at opveje for dette har 

Charlotte nu indført en VIP-klub, som giver brugeren specielle fordele via en månedlig betaling. 

Dette kan muligvis give Babybite en større indtægt, selvom det ikke er muligt at se resultatet af 

dette endnu, da VIP-klubben først lige er blevet oprettet (1. Marts 2016). Babybite mangler viden 

omkring det tyske marked, og har heller ingen interne kontakter. Desuden giver et manglende 

kenskab til det tyske sprog Babybite en hindring. Charlotte er nødt til, at få oversat hjemmesiden, 

med risiko for, at den kan komme til at lyde ’oversat’. På disse punkter har konkurrenterne 

formodentlig ingen problemer. 

6.2.3. Opportunities 
Rent økonomisk er Tyskland et godt land at træde ind i, for Babybite. Tyskerne har overordnet fået 

et større rådighedsbeløb henover de senere år. Der ses derfor ikke nogle økonomiske begrænsninger 

for, at den gængse tyske børnefamilie kan have råd til at gå op i sund mad til deres børn. Der vil 

også være grobund for mere overskud til, at gå op i sund mad og sundhed, end hvis familierne 

bekymrede sig om, hvordan de skulle få til dagen og vejen. Ydermere vil de, potentielt set, have råd 

til Babybites VIP-medlemskab og Charlottes bøger, hvis dette på sigt ønskes indført på det tyske 

marked. 

De høje fødselstal giver Babybite en større potentiel målgruppe i Tyskland, end hvad der har været 

hidtil. Trenden omkring økologi er fordelagtig for Babybite. Desuden viser 

spørgeskemaundersøgelsen også tegn på, at de tyske mødre finder det vigtigt, at tilbyde deres 
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barn/børn hjemmelavet mad og økologi. Dette ses også som favorabelt for Babybite ved en mulig 

indtræden på det tyske marked. 

Endelig ses det som en mulighed for Babybite, at der er mange sydtyske mødre, der er længe på 

barsel (3 år), og derved har endnu mere tid til at gå op i deres børns sundhed og ernæring end 

danske kvinder rent faktisk har. Med de teknologiske faktorer for øje, kan det ydermere fastslås, at 

der, ud fra Babybites perspektiv, ikke er noget til hinder for, at Babybite kan indtræde med en 

hjemmeside målrettet tyske mødre med børn under 10 år.  

Konkurrentsituationen er overordnet gunstig for Babybite, da der ingen direkte konkurrenter er. De 

sekundære konkurrenter har alle hjemmesider, som med flere parametre, rent funktionelt og 

æstetisk, ikke kan leve op til babybite.dk’s interface. 
 

6.2.4. Threaths 
Først og fremmest er der kommet fokus på, at yde bedre pasningstilbud i Tyskland, og dette kan 

herved gå ind og forkorte den tid, den tyske mor er på barsel, som er den tid, hvor en mor har mest 

tid, til at gå op i ernæring og sundhed til den lille. Desuden ses det som en trussel, at kun 50 % af 

den tyske befolkning, som bruger internettet eller har en smartphone gør brug af de sociale medier, 

dette bør der tages højde for, ved udvælgelsen af et, for Babybite, attraktivt Target Market (se afsnit 

6.3.2.) 

Konkurrentsituationen udgør tillige også en mindre trussel for Babybite. Babytipps24.de er den af 

de stærkeste konkurrenter og råder, ligesom Babybite, over en hjemmeside, der er æstetisk og 

funktionelt velfungerende. Desuden gør babytipps24 også velovervejet brug af de sociale medier. 

Ydermere ses der en tendens til, at de tyske mødre spørger familien meget til råds, og mange af dem 

desuden finder information omkring sundhed og ernæring i bøger. Dette kan gå ind og udgøre et 

substitut til babybite.dk, dette bør der tillige tages højde for i targeting-processen (afsnit 6.3.2.). 
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6.2.5. SWOT-Matrix 
Ud fra ovenstående SWOT-analyse, er der udarbejdet følgende grafiske fremstilling til brug for 

hurtigt overblik over Babybites styrker, svagheder, muligheder og trusler 

 

Figur 5: SWOT-Matrix. Egen fremstilling 

 
6.3. STP - Segmentation, Targeting, Positioning 
En STP gør det muligt, at finde ud af hvilket segment(er) virksomheden overordnet henvender sig 

til. Først identificeres grundlag for segmentering og der fastlægges vigtige karakteristika for hvert 

segment (afsnit 6.3.1.). Herefter fastsættes hvilket segment/hvilke segmenter virksomheden er i 

stand til, at tilfredsstille på en konkurrencedygtig måde – dette kaldes virksomhedens Target Market 

(afsnit 6.3.2.). Det endelige produkt for en vellykket STP er, at kunne bestemme hvorledes 

virksomheden kan positionere sig ift. dette valg af target (afsnit 6.3.3.). Der udarbejdes altså et 

tilbud, som repræsenterer et uimodståeligt, distinkt og værdifuldt tilbud for virksomhedens 

målgruppe(r) (Kotler et al., 2012: 395). 

Denne STP klarlægger Babybites valg af Target Market og herefter hvorledes Babybite bør 

positionere sig ift. til de udvalgte targets. 
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6.3.1. Segmentation: 
Der segmenteres overordnet efter livsstil og værdiholdninger ud fra brug af Sinus-instituttets 

segmenteringsmetode. Sinus er et uafhængigt og selvstyret institut for psykologisk og 

socialvidenskabelig forskning og rådgivning, som bl.a. undersøger og udvikler målgrupper og 

identificerer sociokulturelle trends og behov. Det blev grundlagt i Tyskland – Heidelberg i 1978 og 

har stadig kontor i Heidelberg og i Berlin, men også i Wien og i Singapore (Sinus-instituttet: 

Profil). De fleste medarbejdere er akademikere og Sinus-instituttet har mange årtiers erfaring inden 

for segmentering i Tyskland (Sinus-Instituttet: Fakten) (Sinus-instituttet: Sinus-Milieus). Sinus-

instituttet har udviklet en række miljøer for Tyskland, hvoraf nogle af disse miljøer vil være 

attraktive for Babybite, dette vender jeg tilbage til under afsnittet Targeting 6.3.2. 

Herunder afklares først de demografiske kendetegn for segmentering, for at kunne komme nærmere 

ind på, hvilket køn, livsstadie og aldersgruppe, der ligger inden for Babybites Target Market. Dette 

er således forarbejdet til, at kunne udvælge et specifikt Target Market, baseret på sinusmiljøerne, 

for Babybite. Der gøres hovedsageligt brug af to variabler, alder og sinus-miljø karakteristika, for at 

fastsætte hvilket Target Market Babybite bør rette sig mod.  

 

6.3.1.1. Demografisk Segmentering: 
 Under demografiske kendetegn er der allerede, under diskussionen af den danske målgruppe 

(afsnit 4.2.) gjort rede for, at Babybite henvender sig til kvinder med børn under 10 år. Dette var 

grundet i temaet og undertemaer på siden, men også grundet hjemmesidens farvevalg og længden af 

barslen for kvinder sammenlignet med mænd. Aldersmæssigt ses der i Tyskland, ligesom i 

Danmark, regionale forskelle for, hvornår en kvinde bliver mødre til sit første barn. Således får 

tyske kvinder i Sachsen-Anhalt, som de yngste, i gennemsnit deres første barn når de er 27,9 år, 

hvorimod de i Baden-Württemberg, Berlin og Bayern bliver førstegangsmødre i en alder af 30 år 

(Destatis, 2014b). Ca. halvdelen af disse mødre, får også et andet barn, da fødselsraten anno 2014 

ligger på 1,47 barn pr. Kvinde for hele Tyskland (Destatis, 2014c). Barn nr. 2 får de fra de er 30,8 år 

i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og Sachsen-Anhalt og helt til de er 32,8 år i delstaten 

Hamburg (Destatis, 2014b). Disse data giver et indblik i, hvor stort et aldersspæn Babybite bør 

henvende sig til: Tyske mødre, som har børn mellem 0-10 år, har, statistisk set, en alder, der ligger 

mellem 27,9 og 42,8 år i hele Tyskland. Der vil være mange kvinder, som også bliver 

førstegangsmødre i en tidligere eller senere alder, fordi tallene fra Statistisches Bundesamt 

repræsenterer et statistisk gennemsnit. Derfor ses det som muligt, at segmentere bredere, end de 

faktuelle tal og lægge målgruppen til kvinder mellem 25-45 år med barn/børn under 10 år. Der ses 
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desuden en tendens til, at de kvinder, som har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, har en alder fra 

25 til og med 39 år, således ligger næsten 90 % af de adspurgte inden for denne aldersgruppe (Bilag 

2: Spørgsmål 9). Kun 4,89 % af de adspurgte mødre i spørgeskemaundersøgelsen er over 40 (ibid.). 

Dette afhænger umiddelbart af, at brugen af sociale medier, hvor linket til 

spørgeskemaundersøgelsen var tilgængelig, er markant lavere for denne aldersgruppe end for de 

andre aldersgrupper i Tyskland (Pew Research Center, 2016: 22). At besvarelserne fra kvinder med 

børn under 25 år kun udgør 7,74 % (Bilag 2: spørgsmål 9) forventes at have rod i, at disse kvinder, 

statistisk set, endnu ikke har børn. 

 

Det er herved klarlagt, at Babybite, rent demografisk, henvender sig til tyske kvinder med børn 

under 10 år i alderen 25-45 år. 

 
6.3.1.2. Psykografisk Segmentering: 
Sinus-instituttet deler, med deres segmenteringsmodel for Tyskland kaldet Sinus-Milieus®, 

Tyskland op i 10 grupper segmenteret ud fra livsstil og værdiholdninger (dvs. en Psykografisk 

segmenteringsmodel).  

Sinus instituttet beskriver overordnet deres Sinusmiljøer på denne måde: 

 

”Die Sinus-Milieus liefern ein wirklichkeitsgetreues Bild der real existierenden Vielfalt in der Gesellschaft, 

indem sie die Befindlichkeiten und Orientierungen der Menschen, ihre Werte, Lebensziele, Lebensstile und 

Einstellungen sowie ihre soziale Lage vor dem Hintergrund des soziokulturellen Wandels genau 

beschreiben." (Sinus, 2015: 1) ”(…)Sinus-Milieus gruppieren Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung 

und Lebensweise ähneln.” (Ibid.: 3). 

 

Det har ikke været muligt, at finde præcise tal eller procentsatser for, hvor mange i de forskellige 

segmenter, som har børn. Procentsatserne herunder er fastsat via formodninger, da procentsatserne 

for den andel i segmentgruppen, som har børn under 18 år er fra 2008 (se bilag 3). I 2008 var 

opdelingen af segmenterne en del anderledes, end de er i dag (2015) (se bilag 4 sammenlignet med 

bilag 5). Procentsatserne fra 2008, omhandlende andelen af personer med børn i de forskellige 

sinusmiljøer, er dog brugt, da det kan give et indblik i, hvilke miljøer, der har børn og en 

formodning om, hvor mange. Desuden er der gjort brug af et studie fra DIVSI (Deutsche Institut für 

Vertrauen und Sicherheit im Internet) og Sinus-instituttet (DIVSI og Sinus, 2012), som giver 

indblik i, hvorledes de 10 forskellige sinusmiljøer bruger internettet og hvad deres holdning er til 
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brugen og eksistensen af den digitale verden. Information omkring internetbrug ses som en yderst 

vigtig faktor i targeting-processen, da Babybite er så dybt forankret i den digitale verden, at de 

miljøer, der udvælges som Target Market bør have et højt og naturligt brug af internettet i deres 

hverdag. 

Ydermere er der fundet information omkring holdningen til sundhed i hver af de 10 sinusmiljøer. 

Dette er fundet via artiklen fra 2011 – Gesundheit ist das wichtigste im Leben – trykt i Pharma 

Marketing Journal nr. 6 fra 2011 (Merkle og Hecht, 2011). Denne artikel har givet et indblik i 

holdningen til sundhed blandt de traditionelle, de borgerlige og performerne. Desuden er der gjort 

brug af et konferencenotat fra Sinus-Integral (Gesundheitsbewusstsein und Lebenswelten, 2012), 

som giver et indblik i sundhedsbevidstheden blandt de 7 resterende miljøer. Holdningen til sundhed 

for hver af de enkelte sinusmiljøer, ses som vigtig viden for, at være i stand til, udvælge hvilke 

sinusmiljøer, der kan betale sig for Babybite, at have som Target Market og herefter positionere sig 

over for.  

 

Herunder følger en beskrivelse af hver af de 10 Sinusmiljøer i Tyskland inklusive andelen af børn, 

holdning til brug af internet og til egen sundhed: 

 

Det konservativt-etablerede miljø: Består af 10,1 % af den tyske befolkning i alt 7,11 mio. 

mennesker. Deres ledemotiv er: ”De fine forskelle”. Deres livsstil og værdiholdninger består af et 

krav på at have ledelse, eksklusivitet, samfundsmæssig ansvarlighed, standsbevidsthed, en mellem 

os afgrænsning og en Erfolgsethik. Gruppen hører til i overklassen, den øvre middelklasse og 

middelklassen (Sinus, 2015: 6). Før 2010 dækkede dette segment over de Konservative og var lidt 

mindre, men nu skærer det en smule ind over det førhen værende etablerede miljø og de DDR 

nostalgiske (se bilag 5), hvoraf henholdsvis ca. 14,6 % og 4 % havde børn under 18 år (bilag 4). 

Herved formodes det, at, der i det konservativt etablerede miljø befinder sig ca. 6,5 % med børn 

under 18 år (Sinus, 2008: 12). Aldersmæssigt hører de konservativt-etablerede til den ældre del af 

befolkningen, omkring 50+ (se fotografi, Sinus, 2015: 6). 34 % af menneskene i dette segment er 

meget opmærksomme på, at forebygge sygdomme gennem deres handlinger og livsstil 

(Gesundheitsbewusstsein und Lebenswelten, 2012: 28). De konservativt-etablerede hører til de 

digitale immigranter og herunder til de ansvarsvelovervejede etablerede. Omgangen med internettet 

i dette miljø er praktisk orienteret og præget af nyttetænkning. Teknik og omgangen med det er ikke 

noget hemmelighedsfuldt tiltrækkende, men mere et middel til målet (et arbejds- og 
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kommunikationsmedie – ikke underholdning). Hvis der er konkrete fordele ved at bruge internettet 

til at ordne sager online, er de åbne over for forandringer. De bruger ikke internettet bare for at være 

med, men er selektive brugere, som er interesserede i den tekniske innovation og dets 

udnyttelsesmuligheder. De har dog kun en middel internetekspertise, da mange af dem er digitale 

immigranter (DIVSI og Sinus: 24). 

 

Det liberalt-intellektuelle Miljø er den oplyste uddannelseselite. Segmentet befinder sig i 

overklassen og den øvre middelklasse (Bilag 3). Gruppen dækker over 7,1 % af den tyske 

befolkning i alt 5,04 mio. mennesker. Ledemotivet er: Vejen er målet. I grundholdning er de 

liberale og har postmaterielle rødder. De ser verden med kritiske øjne er kosmopolitiske og lægger 

vægt på kunst, kultur, selvbestemmelse og selvudfoldelse (Sinus, 2015: 7). I den gamle opdeling i 

segmenter, som gik fra 2001-2010 ses det, at det etablerede miljø var en gruppe for sig, som 

udgjorde ca. 10 % af den tyske befolkning (se bilag 5), hvorunder 14,6 % af disse havde børn under 

18 år (Sinus, 2008: 13). Herved formodes det, ift. hvorledes den ældre og den nyere segmentering 

skærer hinanden, at ca. 13 % i dette segment har børn under 18 år (se bilag 3, 4 og 5 for 

sammenligning). De liberalt-intellektuelle har en sundhedsmæssig teknografisk-forebyggende 

livsstil (Gesundheitsbewusstsein und Lebenswelten, 2012: 33).  41 % af menneskene i dette 

segment er meget opmærksomme på, at forebygge sygdomme gennem deres handlinger og livsstil 

(Ibid: 28). De liberale-intellektuelle hører til den samme gruppe af digitale brugere, som tyskere fra 

det konservativt-etablerede miljø (se bilag 7 sammenlignet med bilag 3). For beskrivelse af de 

ansvarsvelovervejede etablerede se ovenfor under afsnittet det konservativt-etablerede miljø. 

 

Performerne dækker over 8 % af den tyske befolkning omkring 5,61 mio. mennesker. Deres 

ledemotiv lyder: præstation som følge af lidenskab (Sinus, 2015: 8). Den aldersmæssige fordeling 

ligger mellem 30-50 år og mange af dem er enlige eller i parforhold uden eller med småbørn (Bilag 

6). De er networkere, multitaskere konsument- og stilavantgarde med en konkurrencepræget 

grundholdning. De har teknisk- og IT-snilde og har en global-økonomisk tankegang. Blandt 

gruppens medlemmer er en tiltagende tendens til at etablere sig. De ligger indkomstmæssigt i 

Tysklands overklasse og øvre middelklasse (Sinus, 2015: 8). Denne gruppe var før 2010 slået 

sammen med de ekspeditive (beskrevet nedenfor) og blev kaldt de moderne performere (bilag 3 

sammenlignet med bilag 5). Tal fra 2008 viser, at 12,4 % af de moderne performere havde børn 
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under 18 år (Sinus, 2008: 12). Det antages derfor, at andelen af performere med børn under 18 år 

ligger på ca. halvdelen altså 6,2 %. 

Performeren ser en sund krop, som en grundforudsætning for, at opnå egne arbejdsmæssige og og 

private mål. Præventive tiltag til sundhed foregår gennem, at være kropslig aktiv og ernære sig 

sundt. Logikken bag dette: ”Nur wer gesund ist, bleibt leistungsfähig und kann sich entsprechend 

im Wettbewerb positionieren – Gesundheit erweist sich demzufolge als selbstverständliches und 

eigenverantwortliches Investment in die eigene Zukunft, wird im Alltag aber kaum thematisiert” 

(Merkle og Hecht, 2011: 23). 35 % af menneskene i dette segment er meget opmærksomme på, at 

forebygge sygdomme gennem deres handlinger og livsstil (Gesundheitsbewusstsein und 

Lebenswelten, 2012: 28). Dette segment hører til under digital natives og hører herunder til 

internetsegmentet de effektivitetsorienterede performere (Se bilag 7 sammenlignet med bilag 3). De 

er intensive IT- og internetbrugerere og har altid den nyeste teknik til rådighed. De bruger 

internettet til underholdende og hvis ikke mere til arbejdsmæssige formål. Internettet tjener til 

lettelse af arbejde, forenkling og hastighedsforøgelse af hverdagens gøremål (DIVSI og Sinus: 18). 

 

De Ekspedetive er Tysklands ambitionerede, kreative avantgarde. Deres ledemotiv lyder: 

Fremtiden er i dag. Gruppen udgør 8,1 % af befolkningen – 5,68 mio. mennesker. De er de 

transnationale trendsættere og er mentalt og geografisk mobile. De er både online og offline 

forbundne og er målrettede, men ikke karrieremæssigt. Blandt gruppen hersker individualisme og 

nonkonformisme og de er på udkig efter nye grænser og løsninger. Gruppen består af individer fra 

Tysklands øvre middelklasse og middelklasse (Sinus, 2015: 9). Som nævnt ovenfor har ca. 6,2 % af 

menneskene i dette segment børn under 18 år. 30 % af menneskene i dette segment er meget 

opmærksomme på, at forebygge sygdomme gennem deres handlinger og livsstil 

(Gesundheitsbewusstsein und Lebenswelten, 2012: 28). De hører under de digitale suveræne; føler 

sig hjemme i den digitale verden og er som oftest vokset op med internettet (Digital Natives). I og 

med, at de er vokset op med internettet, som blev mere udbredt i 1990’erne, kan vi med stor 

sandsynlighed formode, at de er født i 1980’erne og hermed typisk vil være under 40 år gamle. 

Typiske udsagn fra dette segment lyder: ”Jeg ville ikke kunne forestille mig et liv uden internet” 

.”Online zu sein ist für diesen Typus keine technische Aktivität, sondern Situationsbeschreibung 

und damit ein selbstverständliches Moment des privaten und beruflichen Alltags.” Internettet for 

dem, er et frit medie og de er ikke særlig skeptiske over for brugen af dette ej heller bange for 

overvågning over internettet (DIVSI og Sinus, 2012: 16-17). Det vurderes derfor, at de er et 



 65 

segment, som gør mere brug af de sociale medier, som Facebook, Twitter og Instagram, end de 

øvrige miljøer. 

 

Det adaptivt-pragmatiske miljø (9,8 % ca. 6,93 mio. mennesker): Den moderne ungdommelige 

midte, som befinder sig i mellemklassen. Fremtidens sociale midte med ledemotivet: at holde alle 

muligheder åbne. De er parate til at yde og tilpasse sig lægger vægt på sjov, komfort og 

underholdning. De er fleksible, åbne over for verden, er livspragmatikere og nyttetænkere. De har 

behov for at være forankrede og tilhøre et sted (Sinus, 2015: 10). Dette segment var før 2010 en del 

af de førhen værende eksperimentalister og den borgerlige midte (se bilag 3 og 5) og det antages 

herved at ca. 8 % i dette segment har børn under 18 år (se bilag 4). De adaptive pragmatikere har en 

livsstil, som er sundhedsmæssig præventiv (Gesundheitsbewusstsein und Lebenswelten, 2012: 31). 

35 % af menneskene i dette segment er meget opmærksomme på, at forebygge sygdomme gennem 

deres handlinger og livsstil (Ibid: 28). Dette segment hører til under digital natives og hører til til 

under internetsegmentet de effektivitetsorienterede performere (Se bilag 7 sammenlignet med bilag 

3). De er intensive IT- og internetbrugerere og har altid den nyeste teknik til rådighed. De bruger 

internettet til underholdende og hvis ikke mere til arbejdsmæssige formål. Internettet tjener til 

lettelse af arbejde, forenkling og hastighedsforøgelse af hverdagens gøremål (DIVSI og Sinus: 18). 

 

Den Borgerlige midte – den borgerlige mainstream (13 %, ca. 9,17 mio. Mennesker). 

Ledemotiv: At sikre sig det opnåede (Sinus, 2015: 11). Aldersmæssigt består denne gruppe af 

mennesker 40+, som er gift med børn, der lige er flyttet hjemmefra eller er på vej til det (Bilag 6). 

De befinder sig hovedsageligt i Tysklands middelklasse og lidt i undermiddelklasse og er parate til 

at yde og tilpasse sig. De er tilfredse med samfundsordenen, ønsker sig arbejdsmæssig- og social 

etablering og vil have sikre og harmoniske forhold. Blandt gruppen hersker angst for at falde i 

social rang (Ibid: 11). Omkring 19 % i dette segment har børn under 18 år (formodet ud fra 

sammenligning af bilag 3,4, og 5). 

Den borgerlige midte lægger vægt på, at ernære sig varieret med faste spisetider. Som en central 

beskyttelsesfaktor mod sygdom udøver de sportslige aktiviteter, for at forsøge at undgå stress og 

opretholde en sjælelig ligevægt. folk fra dette segment føler et ansvar for egen sundhed, ikke kun 

over for dem selv, men specielt også over for familien (Merkle og Hecht, 2011: 23). 37 % af dem er 

meget opmærksomme på, at forebygge sygdomme gennem deres handlinger og livsstil 

(Gesundheitsbewusstsein und Lebenswelten, 2012: 28). Den borgerlige midte er halvt digitale 
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immigranter og halvt digitale outsidere og hører herunder halvt ind under de postmaterielle 

skeptikere og halvt til de ordensfremmende internetamatører (se bilag 7 sammenlignet med bilag 3). 

Den postmaterielle skeptiker har et ambivalent forholdt til internettet. På den ene side værdsætter de 

de informationsmæssige og komfortable fordele ved internettet, men de kritiserer derimod også 

udviklingsnaiviteten, virtualiseringen og globaliseringen. De er ikke teknisk fjendtlige, men de vil 

selv beholde kontrollen og ikke lade sig omklamre af teknikken (DIVSI og Sinus, 2012: 22). For de 

ordensfremmende internetamatører er WWW ukendt terræn. De bruger internettet meget sparsomt 

af frygt for, at begå fejl (Ibid: 26). 

 

Det socialøkologiske miljø – de engagerede og samfundskritiske (6,8 % af den tyske befolkning 

ca. 4,82 mio mennesker): Råder over en udpræget økologisk og social samvittighed, er skeptiske 

over for globaliseringen og har normative forestillinger om ”det rigtige liv”. De er bannerførere for 

politisk korrekthed og diversitet og kritiserer vækst- og konsumsamfundet. Segmentet består af 

mennesker fra Tysklands øvre middelklasse og middelklasse. De er årvågne og går ind for et 

multikulturelt samfund med et ledemotiv lydende: bæredygtighed og frakobling og tilbagetræden 

fra hverdagens stress og jag (Sinus, 2015: 12). Dette miljø skærer groft set over to miljøer fra før 

2010 – den borgerlige midte og de postmaterielle (se bilag 5 sammenlignet med bilag 3). Herved 

antages det, at 10 % i dette segment har børn under 18 år (se bilag 4). Socialøkologerne har en 

livsstil, som er sundhedsmæssig præventiv (Gesundheitsbewusstsein und Lebenswelten, 2012: 31). 

39 % af menneskene i dette segment er meget opmærksomme på, at forebygge sygdomme gennem 

deres handlinger og livsstil (Ibid: 28). Socialøkologerne hører til de digitale immigranter og 

herunder til de postmaterielle skeptikere ift. brug af Internettet (se bilag 7 sammenlignet med bilag 

3). Den postmaterielle skeptiker har et ambivalent forholdt til internettet. På den ene side 

værdsætter de de informationsmæssige og komfortable fordele ved internettet, men de kritiserer 

derimod også udviklingsnaiviteten, virtualiseringen og globaliseringen. De er ikke teknisk 

fjendtlige, men de vil selv beholde kontrollen og ikke lade sig omklamre af teknikken (DIVSI og 

Sinus, 2012: 22). 

 

Det traditionelle Miljø – den sikkerheds- og ordenselskende ældre genration (13,3 % af den 

tyske befolkning ca. 9,39 mio. Mennesker): ledemotivet lyder: Ingen eksperimenter, og deres 

værdier lyder på jordnærhed, beskedenhed, sparsommelighed. De tilpasser sig til de nødvendige 

ting og lever i en småborgerlig verden med den traditionelle arbejdskultur. Segmentet hører til i 
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Tysklands middelklasse men mest i den samfundsklasse der omfatter den økonomisk og socialt 

dårligst stillede del af befolkningen. Der hersker en tiltagende følelse af at være blevet hægtet af 

(Sinus, 2015: 13). Aldersmæssigt er hovedandelen i denne gruppe 60+ og mange af dem er 

pensionerede eller enker (Bilag 6). Det antages, ud fra sammenligning af bilag 3,4 og 5, at omkring 

5 % i dette segment har børn under 18 år. Holdningen til sundhed, sygdom og ofte også overvægt 

er, at det er genbetinget. Derfor går denne gruppe ikke synderligt op i at spise sundt eller dyrke 

sport, som forebyggende tiltag til en sund livsstil. Dog findes der i dette segment også en lille 

tendens til, at opretholde egen sundhed via sund ernæring og daglig motion (Merkle og Hecht, 

2011: 23). 35 % af menneskene i dette segment er meget opmærksomme på, at forebygge 

sygdomme gennem deres handlinger og livsstil (Gesundheitsbewusstsein und Lebenswelten, 2012: 

28). De traditionelle hører under de digitale outsiders (Se bilag 7 sammenlignet med bilag 3). 

 

Det usikre miljø: 8,9 % af den tyske befolkning ca. 6,29 mio. mennesker: ledemotiv: At holde sig 

til og høre til. De har et billede af at være de ringere stillede i samfundet og har angst for hvad 

fremtiden vil bringe. Segmentet ligger i den samfundsklasse, der omfatter den økonomisk og socialt 

dårligst stillede del af befolkningen. Deres grundholdning er præget af modvillighed, og de nærer 

ønske om forbrug, prestige og anerkendelse. Blandt gruppen hersker forbitrelse og modstand og en 

oplevelse af, at blive holdt udenfor. De prøver med møje og besvær at holde sig til (Sinus, 2015: 

14). Det vurderes, at omkring 9 % i denne gruppe har børn under 18 år (Sinus, 2008: 13). Det usikre 

miljø værner ikke omkring deres sundhed og har et højt forbrug af nydelsesmidler 

(Gesundheitsbewusstsein und Lebenswelten, 2012: 35). 22 % af menneskene i dette segment er 

meget opmærksomme på, at forebygge sygdomme gennem deres handlinger og livsstil (Ibid: 28). 

De usikre hører til de digitale outsiders (se bilag 7 sammenlignet med bilag 3). 

 

Det hedonistiske miljø – den sjov- og oplevelsesorienterede moderne gruppe. Ligger 

klassemæssigt i middelklassen, nedre middelklasse og blandt den samfundsklasse, der omfatter den 

økonomisk og socialt dårligst stillede del af befolkningen. Består af 14,9 % af den tyske befolkning 

ca. 10,94 mio. mennesker. Ledemotivet lyder: Fun & Action & Entertainment. De lever i nuet, er 

ubekymrede og cool og er trendorienterede. De besidder en spontan forbrugsstil og tilpasser sig 

deres arbejde. I deres fritid, ynder de, at bryde ud af hverdagens tvangsmæssige gøremål (Sinus, 

2015: 15). Det formodes, ud fra at det hedonistiske miljø anno 2015 dækker en smule ind over de 

førhen værende konsummaterialister og eksperimentalisterne (se bilag 3 og 5), at ca. 14 % i dette 
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segment har børn under 18 år (se bilag 4). Hedonisterne fortrænger sundhedsrisici og har en ringe 

bevidsthed om sundhed. De ser kroppen som et udholdende, stærkt materiale 

(Gesundheitsbewusstsein und Lebenswelten, 2012: 35). 26 % af menneskene i dette segment er 

meget opmærksomme på, at forebygge sygdomme gennem deres handlinger og livsstil (Ibid.: 28).  

Hedonisterne er, ligesom de Ekspeditive digital natives. De benytter internettet med formålet fun. 

De gør intensivt brug af sociale medier og musik- og spiltjenester. De er på udkig efter 

underholdning, afledning og bekræftelse (DIVSI og Sinus, 2012: 20). 

 
6.3.1.3. Adfærdsmæssig segmentering 
Der ses ikke begivenheder, som gør at brugeren får et behov for at gøre brug af Babybites service 

herunder den information siden indeholder. Dog skal det nævnes, at det, under den adfærdsmæssige 

segmentering er relevant, at nævne status for brug for Babybite. Under status for brug ligger gravide 

og par eller enlige med ønske om at få barn. Disse segmenter er er potentielle brugere, som med 

tiden, kan blive ’heavy users’ af Babybites informationsunivers. 

 
6.3.2. Targeting 
Efter at have identificeret markedets segmenter skal det besluttes hvilke segmentgrupper, der ligger 

de største muligheder for virksomheden, at henvende sig til. Dette kaldes virksomhedens Target 

Market (Kotler et al., 2012: 14). Ideelt set er de bedste segmentgrupper for virksomheden de, der er 

early adopters, heavy users og opinion leaders, og som kan nås med lave omkostninger. Men som 

oftest er det meget få grupper, der besidder alle fire kendetegn på en gang (Ibid.: 640).  

 

Babybite er, som nævnt, en servicevirksomhed, som gennem babybite.dk forsøger at hjælpe 

forældre og børn til, at fået et sundt forhold til mad og sundhed. Grundet Babybites lokation på 

internettet (babybite.dk) og ikke som et fysisk rådgivningscenter er der flere sinusmiljøer, som 

direkte kan udelukkes. Det drejer sig først og fremmest om det traditionelle miljø: de er digitale 

outsiders og mange af dem er 60+ enten pensionerede eller enker. På samme måde kan det usikre 

miljø udelukkes fra at være et attraktivt Target Market at positionere sig over for, da de, ligesom de 

traditionelle, også har status som digitale outsiders. Her er der således tale om to segmenter, som 

hverken kan blive early adopters, heavy users eller opinion leaders. 

Ydermere kan det diskuteres, om det liberalt-intellektuelle miljø og det socialøkologiske 

miljø har en uhensigtsmæssig omgang med internettet, således, at det vil være forbundet med 

besvær og omkostningsmæssigt dyrt, at kunne positionere sig over for denne gruppe. Størstedelen 
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af dem er digitale immigranter, som kendetegnes ved en middel internetekspertise. Digitale 

immigranter må formodes, at have et mere hjemligt forhold til andre medier og opslagsværker ift. at 

finde de informationer omkring sundhed og ernæring til dem selv og deres børn, som de søger. De 

er ikke opvokset med internettet, men med opskriftbøger og bøger omkring børn og sundhed. 

Ydermere kritiserer de, som postmaterielle skeptikere, digitaliseringen og også af denne grund vil 

de muligvis stå fast på, at slå op i en bog fremfor at google sig frem til informationerne. Der er ej 

heller potentiale for, at positionere sig over for dem via sociale medier, som Babybite gør med de 

danske mødre. En digital native ville, med internettet som dets selvfølgelige informationskilde, ikke 

engang overveje, at finde en bog frem, men herimod finde en opskrift på fx babymos ved at google 

sig til det. De liberale-intellektuelle og socialøkologerne har således ikke potentiale for at være 

early adopters ej heller heavy users. De liberalt intellektuelle og socialøkologerne vil være svære, at 

nå for en virksomhed som Babybite, som er så fast forankret i den digitale verden. 

I den borgerlige midte består ca. halvdelen af dem af digitale immigranter og den anden 

halvdel af digitale outsiders. Derfor vil det være meget svært, at positionere sig over for denne 

gruppe, da den ene halvdel af gruppen ikke ser sig selv som en del af den digitale verden. Den 

anden halvdel bestående af digitale immigranter og herunder postmaterielle skeptikere, kunne evt. 

være et lidt attraktivt segment for Babybite, da de, som postmaterielle skeptikere, værdsætter de 

informationsmæssige og komfortable fordele ved internettet, og fordi de, som borgerlig midte, går 

op i deres egen og familiens sundhed. Dog ses det, at hovedbestanddelen af den borgerlige midte 

består af mennesker 40+, som er gift med børn, der lige er flyttet hjemmefra eller er på vej til det, 

dvs. egentlig er de, i den borgerlige midte, der har børn, ikke inden for Babybites målgruppe (mødre 

med børn under 10 år). Det konservativt-etablerede miljø kan, på samme vis, udelukkes af 

aldersmæssige grunde. De er 50+ og den andel af dem, som har børn under 18 år, vil overvejende 

have børn over 10 år, da mennesket rent fertilitetsmæssigt som oftest ikke kan få børn efter en alder 

af 40 år. Den borgerlige midte og det konservativt-etablerede miljø ligger, grundet alderen og 

alderen på deres børn, uden for Babybites målgruppe. 

Babybite har fokus på, sundhed, ernæring, helse, sunde varierede opskrifter, som også er 

nytænkende og desuden på økologiske, miljøvenlige produkter: se fx konkurrencen fra Natursutten 

og Purebaby, som er annoncører på sitet i februar måned (babybite.dk 7). Babybites formål er, at 

guide forældre til et sundt og naturligt forhold til mad og sundhed til dem selv og deres børn. Denne 

holdning til sundhed og en sund livsstil passer ikke sammen med holdningen til sundhed i det 
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hedonistiske Miljø, som udelukkende ser kroppen som et udholdende stærk materiale, fortrænger 

sundhedsrisici og har en ringe bevidsthed om sundhed. 

 

Det bemærkes derimod, at performernes holdning til sundhed stemmer overens med 

Babybites formål og fokusområder. Performerne er kropsligt aktive og ernærer sig sundt, de ser en 

sund krop, som en grundforudsætning for, at opnå egne, arbejdsmæssige og private mål. Den 

aldersmæssige fordeling ligger inden for Babybites demografiske målgruppe og af de 6,2 % af dem, 

der har børn, vil der typisk være tale om, at de har småbørn. Indkomstmæssigt ligger de i 

overklassen eller øvre middelklasse og har således råd til, at kunne købe gode råvarer, som ofte 

bruges i forbindelse med Babybites opskrifter. De er effektivitetsorienterede performere, hvilket 

indebærer et massivt brug af internettet til underholdende og arbejdsmæssige formål, hvor 

internettet tjener til at forenkle og hastighedsforøgelse af hverdagen. Performermødre med børn 

under 10 år vil derfor ikke tøve med, at google sig til informationer omkring sundhed og ernæring. 

Med deres konkurrenceprægede grundholdning og hang til at være forgangsmænd både forbrugs- 

og stilmæssigt vil de, hvis Babybite positioneres rigtigt i deres sind, være potentielle early adopters, 

heavy users og opinion leaders. De vil kunne nås med lave omkostninger, da deres liv allerede 

foregår online (digital natives), og der ikke skal gøres en indsats for at få dem draget ind i 

onlineverdenen. Det formodes desuden, at de er en af de sinus-miljøer, som gør mest brug af sociale 

medier, og kan således også drages ind i Babybites verden ad denne vej. 

 

Babybite tilbyder nytænkende opskrifter og opfordrer til at tænke kreativt gennem 

inspirerende fotografier af mad. Desuden fokuserer Babybite på, at hjælpe til en sund livsstil 

gennem inspiration til sund ernæring og bevægelse til børn. Dette stemmer overens med de 

ekspeditives livsstil og værdier. Som forgangsmænd inden for det kreative og på udkig efter nye 

løsninger er de åbne over for nye ideer. Segmentet er under 40 år og er således demografisk inden 

for Babybites målgruppe af kvinder fra 25-45 år. Det må formodes, at kvinder i dette segment, som 

har børn, hovedsageligt har børn under 10 år. En stor andel af de ekspeditive er meget 

opmærksomme på, at forebygge sygdomme gennem deres handlinger og livsstil. Der er potentiale 

for, at ekspeditive mødre med børn under 10 år, kan blive early adopters, heavy users af 

babybite.dk. I hvert fald når der gælder ideer til ny mad (opskrifter) og bevægelse med deres børn, 

men også andet kreativt indhold på babybite.dk. Desuden kan dette segment nås med lave 

omkostninger muligvis gennem brug af Facebook og Instagram, ligesom på det danske marked, da 
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deres status som digital natives og digitale suveræne gør, at de altid er online.  Det at være online er 

for de ekspeditive ikke nogen teknisk aktivitet, men en naturlig del af hverdagen både privat og 

arbejdsmæssigt. Det ses således, at de Ekspeditive er et attraktivt segment for Babybite. 

 

Babybite tilbyder ud over det kreative også hurtig adgang til den sundheds- og 

ernæringsmæssige viden, som mødre med børn under måtte have brug for (information uden støj). 

Mennesker i det adaptivt-pragmatiske miljø bruger internettet til forenkling og hastighedsforøgelse 

af hverdagens gøremål. De er praktisk betonede, komfortable, nyttetænkende og sundhedsmæssigt 

præventive, som alt sammen går godt i spænd med det, som Babybite allerede står for. De er 

desuden ungdommelige og har således hovedsageligt børn under 10 år, dvs. adaptivt-pragmatiske 

mødre ligger aldersmæssigt inden for Babybites demografiske målgruppe. Gennem deres status som 

Digital natives har de potentiale for, at blive early adopters og heavy users af Babybites service og 

kan desuden nås med lave omkostninger gennem de sociale medier. Det formodes, at dette 

sinusmiljø, fordi de er opvokset med internettet, gør mere brug af de sociale medier, end den 

gennemsnitlige tyske befolkning, der, som nævnt er tilbageholdende med brug af bl.a. Facebook, 

Twitter og Instagram, ift. EU’s befolkning (for præcise tal se afhandlingens afsnit 5.4.). 

 

Herover er det således begrundet og klarlagt, at det traditionelle miljø, det usikre miljø, det liberalt-

intellektuelle miljø, socialøkologerne, den borgerlige midte, det konservativt-etablerede miljø og 

hedonisterne ikke er attraktive targets for Babybite. Det er også belyst, at Performerne, de 

ekspeditive og det adaptivt pragmatiske miljø alle er attraktive segmenter for Babybite, at 

positionere sig over for. Babybites Target Market er således tyske mødre i alderen 25-45 år med 

børn under 10 år tilhørende et af de tre sinusmiljøer performerne, de ekspeditive og de adaptive 

pragmatikere. Under disse tre sinusmiljøer, kan der desuden også være tale om gravide eller 

kvinder med ønske om børn, da de, med tiden, har potentiale til at blive heavy users.  

 
6.3.3. Positioning: 
Til hver af disse segmentgrupper, performerne, de ekspeditive og de adaptive pragmatikere, skal der 

udarbejdes et markedstilbud omhandlende, hvorledes Babybite kan tilbyde centrale fordele for hver 

af målgrupperne. Dette vil være omdrejningspunktet for dette afsnit. 

 

For at kunne positionere sig over for performere bør Babybite lægge stor vægt på de 

sundhedsmæssige og brugervenlige fordele ved hjemmesiden. 
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Babybite tilbyder ernæringsmæssigt rigtige opskrifter og inspiration til, hvordan man kan bringe 

bevægelse ind i hverdagen med sit barn. Performerne er allerede kropsligt aktive og ernærer sig 

sundt, så Babybite bør positionere sig med et tilbud om, hvorledes, og med hvilken hurtighed og 

enkelthed, de kan tilbyde performernes børn sund mad, give dem sunde madvaner og opfordre dem 

til motion gennem leg. Herved kan performerne, sammen med deres børn, opretholde den sunde 

livsstil og præstere det bedste i hverdagen. Desuden bør Babybite lægge vægt på, at de kan tilbyde 

adgang til hurtig information uden andre forstyrrelser, da performeren bruger internettet med det 

formål at forenkle og hastighedsøge hverdagens gøremål. 

 

Positioneringen over for de ekspeditive skal være fokuseret på de kreative og nytænkende løsninger 

Babybite kan tilbyde ift. opskrifter og ideer til bevægelse og motion. Gennem inspirerende 

fotografier af mad, opfordrer Babybite allerede brugeren til ernæringsmæssig nytænkning og ideer 

til sund ernæring og sundhed i hverdagen (se Babybite Instagram Easter-friends) og dette bør de 

blive ved med at gøre på det tyske marked også. Med denne positionering kan de ekspeditive have 

potentiale for, at blive early adopters og heavy users af babybite.dk. Desuden bør Babybite lægge 

vægt på, at de har rødder i det danske. Som transnationale trendsættere og mentalt og geografisk 

mobile, vil dette være af stor interesse for de ekspeditive. 

 

Positioneringen over for de adaptive pragmatikere skal på samme måde, som over for performerne, 

gå på fokus omkring information uden støj og den brugervenlighed, hvormed sidens 

informationssøgning og indhentning er lettilgængelig og effektiv. På denne måde kan den adaptive 

pragmatiske tyske mor med barn/børn under 10 år forenkle og hastighedsøge hverdagens gøremål, 

som fx at lave en sund grød til sin baby ud fra en enkel og hurtigt funden opskrift på babybite.dk. 

Desuden skal Babybite lægge vægt på, at der i brugen af babybite.dk ligger en række praktiske og 

sundhedsmæssigt præventive fordele. Man kan, som adaptivt-pragmatisk mor downloade 

onlinebøger, der indeholder madplaner til baby/barn til hele ugen, så man ikke behøver at finde på 

hvad aftensmaden skal bestå af og samtidig være sikker på er ernæringsmæssigt rigtigt sammensat. 
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7. Konklusion og perspektivering 
Babybite er et start-up i form af en enkeltmandsvirksomhed uden nogen ansatte, med domænet 

babybite.dk, der producerer viden om mad, måltider og sundhed til børn og forældre. Formålet med 

virksomheden er, at hjælpe forældre med, at deres børn får et naturligt og sundt forhold til mad og 

sundhed. Indehaveren, Charlotte Seeger, er er ernæringsuddannet med kurser i grafisk design og 

fotografi, og hun er derfor i stand til, at stå for både opretholdelse og vedligeholdelse af 

babybite.dk. Hun står dog også for virksomhedens økonomi og markedsføring. Babybite har endnu 

ingen nævneværdig omsætning, men har potentiale for at få det med tiden med indførelsen en VIP-

Klub med løbende betalingspligtigt medlemskab og desuden via annoncører på siden. Babybites 

vision er at være den side, inden for mad og sundhed til børn, som bliver brugt allermest og 

virksomheden vil – med tiden – også gerne gå internationalt. Målgruppen for Babybite er 

indsnævret til mødre med børn under 10 år. 

Navnet Babybite er nemt at huske gennem allitteration. Æstetisk har siden en lav VK 

gennem god vertikal symmetri, brug af få og afdæmpede farver og lav brug af grafik. Dette højner 

brugerens subjektive indtryk af sidens æstetiske udtryk og giver et godt førstehåndsindtryk sammen 

med en god vurdering af brugervenligheden. Farverne understøtter sidens tema og giver et feminint 

udtryk. Symbolerne henviser til sidens generelle tema omkring sundhed og mad. Billederne af 

babyer fanger brugerens opmærksomhed og taler til følelserne. Rent funktionelt er hjemmesiden 

brugervenlig og opbygget således, at informationssøgningen og informationsindsamlingen er let, 

overskuelig, effektiv og hurtig. Babybites brug af de sociale medier Facebook og Instagram giver 

potentiale for et højt niveau af forbrugerbevidsthed og forbrugerfamiliaritet omkring brandet, og 

giver således også Babybite grobund for, at kunne opnå høj brand equity. 

 

Via afhandlingens PEST-analyse ses en indtræden på det tyske marked, som overordnet 

attraktiv for virksomheden Babybite. De Politiske faktorer sås generelt hverken gunstige eller 

ugunstige for en indtræden, da en mor på barsel i 12 måneder, bør have tid til, at gå op i sit barns 

sundhed og ernæring, men om hun gør dette, afhænger langt mere af hendes livsstil og værdisæt. 

Det større rådighedsbeløb blandt tyskere giver overskud i økonomien, og er således en faktor, 

der kan give familierne med børn flere penge til, at kunne købe og hermed have råd til, at gå op i 

sunde madvarer til deres børn. Bemærk, hvis VIP-medlemskab og E-bøger med tiden 

indføres/oversættes til tysk bør dette udbydes ca. 40 % billigere. 
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Højere fødselstal giver grobund for flere potentielle brugere af Babybite i Tyskland. Trends 

omkring køb af mere økologisk mad, hjemmelavet mad, interesse for temaerne på babybite.dk og 

hurtigheden til at tage imod nye sundhedstrends gør det tyske marked attraktivt for Babybite. De 

skal holde sig for øje, at der er behov for, at tilbyde mødrene opskrifter, der kan være et godt 

alternativ til den sunde og hurtige glasmad. Mødre bosiddende i Sydvesttyskland vil kulturelt set 

have længere barsler (ca. 3 år) og derfor være mere involverede i deres børns tidlige opvækst, 

(måske gøre mere brug af Babybite), end mødre bosiddende i det førhen værende Østtyskland og 

end danske mødre. Babybite behøver ikke, at lægge særpræget vægt på, at der er tale om, at hendes 

side følger anbefalingerne fra BZgA. Det kan dog være en god idé, at lade siden følge 

anbefalingerne alligevel. 

De teknologiske faktorer i Tyskland, gør det muligt for Babybite er indtræde med en 

hjemmeside svarende til Babybite, blot på tysk. De skal dog være opmærksomme på, at brugen af 

sociale medier ligger lavere, blandt de tyske potentielle brugerne. 

 

Afhandlingens konkurrentanalyse har givet indblik i, at Babybite ikke har direkte 

konkurrenter på det tyske marked, og at alle Babybites sekundære konkurrenter på forskellige 

punkter er svagere end Babybite selv. Babybite ville stå stærkt over for sine kommende 

konkurrenter på det tyske marked grundet følgende faktorer: 

1. Udelukkende fokus på mad og sundhed til børn og ingen brug af forstyrrende reklamer med mange 

farver og bevægelige reklamebannere. Selv Babybtipps24.de står svagere end Babybite, da de gør 

brug af en ufordelagtig reklameform, som svækker sidens troværdighed. 

2. God søgefunktion, som er i stand til at vise søgeresultaterne løbende. Informationsmængden på 

Babybite er lav og med en god opdeling med hvide mellemrum, som giver en forudsætning for at 

huske og modtage informationerne bedre. Dette har Babytipps24.de dog også. 

3. Æstetisk er Babybite præget af lav VK via brug af få afdæmpede farver, vertikal symmetri og få 

grafiske elementer, dette højner den subjektive æstetiske holdning til siden, og giver brugeren et godt 

førstehåndsindtryk og en højere rating af brugervenligheden. Kun Babytipps24.de har her de samme 

fordele som Babybite. 

Gennem konkurrentanalysen er det også blevet slået fast, at Babybite skal være opmærksom på en 

række faktorer, som udgør en trussel for dem på det tyske marked. 

1. De bør være opmærksomme på konkurrenten Babytipps24.de, som er forholdsvis stærk. 
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2. Babybite er ikke tysksproget, så det kan være forbundet med store omkostninger, at oversætte og 

holde sitet ved lige. Indholdet på siden kan desuden komme til at lyde oversat og Babybite kan have 

svært ved, at have de rigtige kontakter på det tyske marked, som kan give dem gode annoncører eller 

indblik i de nyeste anbefalinger. 

3. Der vil være konkurrence fra substituerende produkter gennem mødrenes rådføring med familie og 

venner og gennem brug af bøger for indhentning af lignende viden, som på babybite.dk. 

Afhandlingens SWOT og hermed en vurdering af Babybites interne styrker og svagheder og det 

tyske markeds muligheder og trusler, har gjort det klart, hvad Babybite bør have for øje ved en 

indtræden på det tyske marked, både internt i virksomheden, men også eksternt på det tyske 

marked. Således vises herunder en grafisk fremstilling af Babybites SWOT-matrix: 

 

 

Figur 6: SWOT-Matrix for Babybite. Egen fremstilling 
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udbyder. Med deres sunde livsstil, unge alder og massive brug af internettet vil de være potentielle 

early adopters og heavy users, som kan nås med lave omkostninger gennem de sociale medier. Det 

formodes, at disse miljøers brug af sociale medier, grundet deres status som digital natives, ligger 

markant højere end gennemsnittet for Tyskland på kun 50 %. 

For at positionere sig fordelagtigt ift. de tre sinusmiljøer bør Babybite, for at tiltrække Performerne, 

lægge stor vægt på de sundhedsmæssige og brugervenlige fordele ved brugen af Babybites service. 

De skal gøre opmærksom på, at de tilbyder let og hurtig adgang til informationerne på 

hjemmesiden, ernæringsrigtigt sammensatte opskrifter, som er hurtige og lette at lave. Og at siden 

indeholder ideer til bevægelse med børn. Således at performerens børn kan opretholde den sunde 

livsstil og hermed præstere det bedste i hverdagen. 

Positioneringen over for De Ekspeditive bør være fokuseret på de kreative og nytænkende løsninger 

Babybite tilbyder i kraft af opskrifter og ideer til bevægelse og motion. Gennem inspirerende 

fotografier af mad kan Babybite tilbyde ernæringsmæssig nytænkning og ideer til sund ernæring og 

sundhed i hverdagen. Positioneringen over for De Adaptive Pragmatikere skal på samme måde, 

som over for performerne, have fokus på at sidens informationer og indhentning af disse er 

lettilgængelig og effektiv. På denne måde kan den adaptive pragmatiske tyske mor forenkle og 

hastighedsøge hverdagens gøremål. Desuden skal Babybite lægge vægt på, at der i brugen af 

Babybite ligger en række praktiske og sundhedsmæssigt præventive fordele. 

 

Afhandlingens fem dele, den interne analyse af Babybite, PEST, konkurrentanalyse, SWOT og STP 

har hermed gjort det klart, at der for Babybite ligger et attraktivt marked i det tyske marked. 

Babybite har et æstetisk, funktionelt og brugervenligt tilbud, der passer til markedets tendenser og 

trends. Babybites svaghed omkring styring af økonomi og markedsføring og manglende kundskaber 

inden for tysk, bør overvindes inden en indtræden på det tyske marked. 

Babybite kan stå stærkt på det tyske marked, uden nogen egentlige stærke konkurrenter de skal 

kæmpe imod. Konkurrencen fra Babytipps24.de vil være der, men hvis Babybite holder sig til 

samme kvalitet på deres kommende tyske side, står de på nogle få punkter stærkere end 

babytipps24.de. Konkurrence fra substituerende produkter er svær at komme uden om, men via det 

udvalgte Target Market, Performerne, De Ekspeditive og De Adaptive Pragmatikere, er der 

potentiale for, at brugen af bøger ikke er eksisterende og brugen sociale medier høj blandt mødrene. 

Disse to trusler kan således vendes til muligheder ved at rette servicen Babybite mod et specifikt 

Target Market. Babybite kan indtræde succesfuldt og Target Market orienteret uden nogen 
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egentlige store omkostninger, da markedet er klar til, at tage imod en hjemmeside, som ikke 

behøver at markedsføre sig selv gennem andre kanaler forinden en lancering. Det udvalgte Target 

Market er livsstilsmæssigt klar til, at gøre brug af den service (information om sundhed og sund 

ernæring til deres børn) Babybite udbyder, og at Babybite gør brug af sociale medier til at brande 

Babybite og skabe brand equity, samt positionere deres service over for dem. 

 

Det ses som et spændende perspektiv, at udarbejde et decideret marketing-mix til Babybite for en 

indtræden på det tyske marked, da der er sket store ændringer med selve hjemmesiden og hermed 

også virksomheden gennem den tid, hvor specialeprocessen har stået på. Babybite er således blevet 

mere en VIP-klub og mindre en gratis informationsservice til mødre med babyer og småbørn, da der 

er kommet målrettet fokus på, at overtale brugeren til, at oprette det omtalte VIP-medlemskab og 

mindre gratis information tilgængelig. Under en evt. udarbejdelse af et marketing mix, kan man 

derfor tale om Price, da der er tale om en egentlig service, som kan prissættes på det tyske marked. 

Promotion kan også komme på tale, hvis det ender med en omsætning fra VIP-medlemmerne. 

People bør der også være fokus på, da VIP-medlemskabet indebærer rådgivning fra 

sundhedsplejerske og jordemoder, som begge bør være med til at højne den service, som Babybite 

udbyder. Desuden kan der blive tale om, at lave strategiske overvejelser omkring punktet Process, 

for at fastlægge flow i de aktiviteter, som Babybites VIP-klub indeholder. 
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Babytipps24 Twitter: https://twitter.com/babytipps24 

Babytipps24 Facebook: https://www.facebook.com/babytipps24/  

 

Øvrige konkurrenters hjemmesider: 
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9. Bilag 
 
9.1. Bilag 1: Interviewguide 
 
Interviewspørgsmål Forskningsspørgsmål 
Hvordan fik du ideen til Babybite.dk? Historie/idégrundlag   
Hvornår gik din side i luften for første 
gang?    
 

Historie 

Hvornår gik den fra at være et site om 
sundhed Og sund ernæring for babyer til at 
være Danmarks største site inden for sit 
felt? 
 

Historie 

Hvilket formål har babybite.dk? Formål (light) 
Hvad er det du brænder så meget for, 
siden at du har satset alt på babybite.dk? 

Formål (personligt) 

Er babybite en enkeltmandsvirksomhed? Ejerforhold 
Hvor mange ansatte har du? Ansatte 
Man kan jo ikke så godt tale om, at 
babybite.dk har en bestemt beliggenhed, 
da det jo er en internetportal, men hvor 
arbejder du henne? Og Hvor arbejder 
Louise? 

Beliggenhed 

Hvad producerer babybite.dk? 
 

Hovedprodukt 

Da vi talte sammen sidst i starten af 
november fortalte du, at virksomheden 
endnu ikke tjener penge, er det stadigvæk 
tilfældet? 
 

Omsætning 

Du har også en webshop med 3 
opskriftbøger, der kan downloades, 
hvordan er salget af dem? 

Omsætning 

Og nu til et par lidt mere personlige 
spørgsmål, hvilken baggrund kommer du 
selv fra? 
 

Personlig: baggrund 

Hvad er du uddannet inden for helt 
specifikt? 
 

Personlig: uddannelse 

Har du selv børn?  Og mand? Personlig: familiesituation 

Nu når vi har talt lidt om babybite.dk i fakta 
og tal, ville det være spændende at høre 

Ændring af virksomhedsprofil 
(onlinemagasin) 
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mere om det nye opdaterede site med 
onlinemagasin. Jeg kan se, at i har fået det 
op at køre, hvornår kom det i luften? 
 
Hvordan har de første uger været med det 
nye onlinemagasin? 

Ny profil som onlinemagasin, er det godt? 
Ser det ud til at fungere? 

Har i fået respons, fra læsere, på jeres nye 
site? God/dårlig? 

Er ændringen af sitet, blevet godt 
modtaget blandt læserne? 

Efter i er gået i luften med 
onlinemagasinet, har der så været flere 
henvendelser fra interesserede 
annoncører? 

Udsigt til en større omsætning? 

Hvad med antallet af læsere, er det steget 
med lanceringen af det nye site? 

Udsigt til større omsætning? Flere læsere 
= flere penge fra annoncører. 

Efter sitet er blevet lavet om henvender i 
jer til flere grupper end før, hvem drejer det 
sig om? 

Målgrupper 

Hvad tror du selv det er, som har gjort 
babybite.dk til Danmarks største site inden 
for sundhed og ernæring til børn og 
forældre? 

Konkurrenceparameter, styrker (indirekte) 

Eller med andre ord, hvad kan i, som de 
andre ikke kan? 

Konkurrenceparameter, styrker (direkte) 

Hvilke udfordringer står babybite.dk med 
for tiden? 

Konkurrenceparameter, svagheder og/eller 
styrker 

Hvilken vision har du for babybite.dk? Virksomhedsvision 
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9.2. Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse til tyske mødre med børn under 10 år 

 

Q1 Wie wichtig ist es Ihnen, dass die

Lebensmittel, die Sie Ihrem Kind geben, Bio

oder Demeter sind?.

Besvaret: 544 Sprunget over: 0

8,27%

45

15,99%

87

34,74%

189

27,39%

149

13,60%

74

544 20,00

(ingen etiket)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1 - Nicht wichtig 2 3 4 5 - Sehr wichtig I alt Vægtet gennemsnit

(ingen etiket)

1 / 1

Fragen für Deutsche Mütter mit Kind/Kindern unter 10 Jahren SurveyMonkey
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Q2 Wie wichtig ist es Ihnen, dass die

Lebensmittel, die Sie Ihrem Kind geben,

hausgemacht sind?

Besvaret: 541 Sprunget over: 3

1,11%

6

5,18%

28

25,32%

137

44,36%

240

24,03%

130

541 3,85

(ingen etiket)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 - Nicht wichtig 2 3 4 5 - Sehr wichtig I alt Vægtet gennemsnit

(ingen etiket)

1 / 1

Fragen für Deutsche Mütter mit Kind/Kindern unter 10 Jahren SurveyMonkey
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32,27% 172

18,39% 98

57,04% 304

62,66% 334

9,19% 49

Q3 In der Übergangsphase von Milch zur
Familienkost (Beikost), welche Lebensmittel

haben Sie Ihrem Kind hauptsächlich
angeboten? Wähle gerne mehrere

Möglichkeiten aus:

Besvaret: 533 Sprunget over: 11

Respondenter i alt: 533

Babybrei aus
dem Glas

Milchbrei
(Pulverform)

Hausgemachter
Brei

"Baby Led
Weaning"...

Mein Kind ist
vollgestillt...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Babybrei aus dem Glas

Milchbrei (Pulverform)

Hausgemachter Brei

"Baby Led Weaning" (Beikost einführen ohne Füttern)

Mein Kind ist vollgestillt bis zu 12 Monate oder noch länger

1 / 1

Fragen für Deutsche Mütter mit Kind/Kindern unter 10 Jahren SurveyMonkey



 90 

 
 

17,30% 32

12,43% 23

68,11%

126

3,78% 7

54,59%

101

Q4 Sie haben Ihrem Kind Brei aus dem Glas

oder Milchbrei in der Beikostphase

angeboten. Gibt es einen bestimmten

Grund/mehrere Gründe für diese Wahl?:

Besvaret: 185 Sprunget over: 359

Respondenter i alt: 185

Weil mir die

Rezeptideen...

Weil

industriell...

Weil es

einfacher un...

Weil Babybreis

aus dem Glas...

Weil Babybreis

aus dem Glas...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Weil mir die Rezeptideen oder Inspiration fehlten, um den Brei selbst zu machen.

Weil industriell hergestellter Babybrei und Milchbrei eine ernährungsmäßig bessere Zusammensetzung für mein Baby hat, da sie zugesetzten

Vitamine, Mineralien und Fettstoffe beinhalten.

Weil es einfacher und schneller ist.

Weil Babybreis aus dem Glas und Milchbreis günstiger sind als hausgemachter Brei.

Weil Babybreis aus dem Glas und Milchbreis in hochwertigen Bio-versionen vorhanden sind, die eine gute Alternative zu selbstgemachtem Brei sind.

1 / 1

Fragen für Deutsche Mütter mit Kind/Kindern unter 10 Jahren SurveyMonkey
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Q5 In welchem Maß sind Sie den
Empfehlungen der Bundeszentrale für

gesundheitliche Bildung, im Verhältnis zu
Übergangskost und gesunder Ernährung

für Ihr(e) Kind(er), gefolgt?

Besvaret: 518 Sprunget over: 26

14,86%

77

8,88%

46

20,85%

108

14,29%

74

2,90%

15

38,22%

198

518 12,36

(ingen etiket)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1 - Nicht
gefolgt

2 3 4 5 - 100%
gefolgt

Die Empfehlungen sind mir nicht
bekannt

I alt Vægtet
gennemsnit

(ingen

etiket)

1 / 1

Fragen für Deutsche Mütter mit Kind/Kindern unter 10 Jahren SurveyMonkey
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76,86% 186

22,31% 54

45,04% 109

40,91% 99

30,17% 73

Q6 Über welche Kanäle haben
Sie Information über diese Empfehlungen
nachgeschlagen/eingeholt? Wähle gerne

mehrere Möglichkeiten aus:

Besvaret: 242 Sprunget over: 302

Respondenter i alt: 242

Im Internet
(z.B. auf...

In
Zeitschriften

In Büchern

Innerhalb des
Familien- od...

In Broschüren

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Im Internet (z.B. auf Kindergesundheit-info.de)

In Zeitschriften

In Büchern

Innerhalb des Familien- oder Freundeskreises

In Broschüren

1 / 1

Fragen für Deutsche Mütter mit Kind/Kindern unter 10 Jahren SurveyMonkey
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61,60% 316

17,35% 89

42,50% 218

17,54% 90

34,70% 178

18,71% 96

38,99% 200

74,66% 383

Q7 Über welche Kanäle suchen Sie generell
Information zur Gesundheit und gesunder
Ernährung für Ihr(e) Kind(er)? Wähle gerne

mehrere Möglichkeiten aus:

Besvaret: 513 Sprunget over: 31

Respondenter i alt: 513

Ich google was
ich gerne üb...

Ich finde
meine...

Ich lese Bücher

Ich lese
Broschüre (w...

Ich lese Blogs

Ich lese
Zeitschriften

Ich frage
meine Famili...

Ich denke
selber nach ...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ich google was ich gerne über Gesundheit oder gesunde Ernährung wissen möchte

Ich finde meine Informationen auf Homepages von Herausgebern, denen ich vertraue, wie z.B. der Bundeszentrale für Gesundheitliche Bildung

Ich lese Bücher

Ich lese Broschüre (wie z.B. „Das Baby“) über das Thema

Ich lese Blogs

Ich lese Zeitschriften

Ich frage meine Familie oder Freunde

Ich denke selber nach und vertraue meiner eigenen Intuition

1 / 1
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Q8 Wie interessierst sind Sie an Wissen zu

folgenden Themen auf einen Skala von 1

bis 5.

Besvaret: 491 Sprunget over: 53

Ideen dazu,

wie ich mit...

Rezeptideen

für Gesunden...

Wissen über

Stillen,...

Wissen über

die allgemei...

1 / 2
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3,26%

16

13,85%

68

25,66%

126

19,96%

98

38,90%

191

491

4,89%

24

9,37%

46

24,85%

122

24,64%

121

37,68%

185

491

8,15%

40

11,00%

54

23,63%

116

19,96%

98

39,10%

192

491

3,87%

19

15,48%

76

26,88%

132

22,40%

110

35,03%

172

491

1 -Nicht interessant 2 3 4 5 -Sehr interessant

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 -Nicht

interessant

2 3 4 5 -Sehr

interessant

Respondenter

i alt

Ideen dazu, wie ich mit meinem Kind Spielen kann um sein/ihre Entwicklung

zu unterstützen (z.B. motorische Entwicklungsspiele, oder Spiele zur

Stärkung der 5 Sinne).

Rezeptideen für Gesunden Babybrei oder für Kindgerechte gesunde

Mahlzeiten.

Wissen über Stillen, Flasche geben oder gesunde Ernährung für mein Baby,

Kleinkind oder Kind.

Wissen über die allgemeine Gesundheit meines Kindes/ meiner Kinder. (das

wäre z.B. Wissen über Naturheilmittel und Nahrungsergänzungsmittel für

Kinder, oder Wissen dazu wie man Übertragung von Krankheitserregern

innerhalb der Familie vorbeugen kann
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7,74% 38

34,62% 170

37,27% 183

15,48% 76

4,89% 24

Q9 Wie alt sind Sie?

Besvaret: 491 Sprunget over: 53

I alt 491

19-24

25-29

30-34

35-39

40 oder darüber

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

19-24

25-29

30-34

35-39

40 oder darüber

1 / 1
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9.3. Bilag 3: Sinus-Milieus Deutschland, 2015 

 
Figur 7: Die Sinus-Milieus® in Deutschland 2015 (Sinus, 2015: 1).  
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9.4. Bilag 4: Die Sinus-Milieus. Procentsatser 2008 – andel med børn under 18 år 

 
Figur 8: Sinus, 2008: 12 

 



 99 

9.5. Bilag 5: Sinus-Mileus i Tyskland 2001-2010 

 
Figur 9: Die Sinus-Milieus in Deutschland 2001-2010 (BpB, 2012) 
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9.6: Bilag 6: Holdning til Sundhed i 2011 
 

 
Figur 10: Merkle og Hecht 2011. Gesundheit ist das wichtigste im Leben. I: Pharma Marketing 
Journal 6/2011: http://www.sinus-institut.de/veroeffentlichungen/downloads/ 
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9.7. Bilag 7: Miljøerne opdelt på opførelse på internettet  

 
Figur 11: DIVSI og SINUS, 2012: 15 

 


