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Tendenser for mødres køb af 
babyudstyr.



METODE

Kvantitativt 
studie

• Online spørgeskema, sendt 
ud til mødre via Min-Maves 
kanaler

• Deltagerne er danske 
gravide og mødre over 18 
år.

• 204 gennemførte 
spørgeskemaet.

Kvalitativt 
indblik

• Åbne spørgsmål om hvordan 
gravide og mødre køber 
babyudstyr, gav indsigt i, 
hvad der betyder mest i 
købssituationen.

• Kommentarer understreger 
tendenserne.

Tredjeparts 
undersøgelser

• Babycenter Brand Lab 
Insights

• CBS Insights Research



DET VIGTIGSTE FOR MØDRE ER NEMHED, PRIS 
OG UDSALG
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Hvad er vigtigst for dig, 
når du køber noget?

Nemhed Pris Rabatkoder Brand Udsalg

Spørgsmål: Hvad er det vigtigste for dig, når du skal beslutte dig for, hvor du køber dine varer? Vælg alle der passer på dig.

Danske mødre har mange udgifter og 
travlt med familien. Derfor er pris og 
nemhed de vigtigste faktorer, når de 
beslutter hvor en vare skal købes. 

De sætter pris på forhandlere, der 
garanterer laveste pris, har et stort 
sortiment og minimerer friktion i 
købsprocessen. 



GIGANTERNES FREMMARCH

I 2018 sagde vi farvel til Top Toy, der gik konkurs i slutningen af året, 
og markerede starten på en ny tid, der kommer til at blive præget af 
gigantiske omnichanneluniverser, hvor du kan få alt ét sted.

Salling Group har købt Top Toy og kommer dermed til at stå stærkt 
på legetøjsmarkedet. Samtidig opruster COOP bl.a. på online 
babyudstyrsmarkedet og der går rygter om at Amazon er ved at 
åbne i Sverige. 

I dag står Amazon for omkring 4% af alt retail og omkring 44% af 
alt e-commerce handel i USA. Kilde: (Amazon Strategy Teardown: 
Amazon’s Barreling into Physical Retail, Financial Service, Healthcare, 
And AI-Led Computing. CBS Insights Research Report) 

Der er stadig et stort ønske om fysiske butikker, men man ønsker ikke 
at gå i mange forskellige butikker. Det skal være nem, og forbrugerne 
vil derfor gerne kunne købe det hele ét sted.

Som en modtendenser ser vi, at mødrene knytter sig tættere til brands 
på sociale medier eller vælger at købe genbrug. 

Kilde: Amazon Strategy Teardown: Amazon’s Barreling into
Physical Retail, Financial Service, Healthcare, And AI-Led 
Computing. CBS Insights Research Report 



DANSKE MØDRE ER I GENNEMSNITTET 27% 
KLAR TIL BABYREGISTRERING
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Hvor sandsynligt er det, at du vil 
registrere din baby?

0-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 %

I USA registrerede 77% af alle mødre 
i 2018, deres babyer hos 
omnichannelgiganter som Amazon, 
Target eller Ikea. I 2017 var tallet kun 
69%. (Kilde: 2018 Baby Registry 
trends Report, Babycenter Brand Labs 
Insights).

I vores undersøgelse var der i 
gennemsnittet 27% sandsynlighed for 
at de danske gravide og mødre, der 
deltog i undersøgelsen, ville oprette en 
babyregistrering. Diagrammet viser, 
hvordan besvarelserne fordeler sig. 

Spørgsmål: En babyregistrering er en service, hvor man opretter lister over alt, hvad man skal købe til sin baby, og deler den liste med familie 
og venner. På den måde kan man holde styr på hvad der mangler at blive købt. Hvor sandsynligt er det, at du ville registrerer din baby, hvis 
det var en mulighed hos f.eks. COOP,  Ikea, Salling Group eller Amazon i Danmark? Vælg fra 0%-100 % sandsynligt.



FYSISKE BUTIKKER ER STADIG DET PRIMÆRE 
STED AT KØBE BABYUDSTYR
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Hvor køber du babyudstyr?

Computer Mobil browser Mobil App Tablet Fysisk butik

Når det gælder babyudstyr, er det vigtigt 
for den danske mor at sikre sig at kvaliteten 
er i orden, derfor går de ned i butikken.

Danske mødre bruger primært deres 
mobiltelefon, når de shopper online. 

På Min-Mave kommer 82% af trafikken fra 
mobiltelefoner, og 65% af vores trafik 
kommer fra Apple iPhones. Det er en tendens 
der har været stærkt stigende de sidste 5 år.

Mødre bruger kun computeren, når de er på 
arbejde eller skal ordne administrative 
papirer for hjemmet.

Spørgsmål: Hvordan har du købt babyudstyr i løbet af den sidste måned? (Vælg alle muligheder, der passer)



OMNICHANNEL
Mødre kommer i de fysiske butikker 
for at se kvaliteten og prøve 
størrelsen. Ofte ved de, hvad de 
hvad de vil have, inden de træder 
ind i butikken, og har undersøgt på 
internettet, hvor varen kunne købes 
til den billigste pris. Online butikker 
bruges til at bestille varer de 
kender kvaliteten og størrelsen på. 



MØDRE SHOPPER I BUTIKKER, HVIS DET HASTER, 
ELLER DE HAR BRUG FOR AT SE INDEN DE KØBER

”Havde brug for ekspertisen, da det var 
nye sko til min datter, og de skal jo sidde 
godt og have den helt rigtige størrelse”

”Jeg bor i København tæt på 
babybutikker, så det er nogle gange lige 
så hurtigt/nemt som at handle på nettet”

”Jeg foretrækker at købe større ting i 
fysiske butikker”

”Jeg kan godt lide at støtte de 
fysiske butikker”
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Grunde til at købe i fysisk butik

Jeg havde brug for noget bestemt med det samme

Jeg skulle bruge en vare der var frisk

Jeg havde brug for at føle eller prøve produktet

Jeg havde brug for at komme ud af huset

Jeg ville gerne benytte et tilbud

Spørgsmål: Tænk på det sidste babyudstyr du har købt i en fysisk butik. Hvad fik dig til at købe det? (Vælg op til 5 svarmuligheder) 



MØDRE KØBER ONLINE FOR AT SPARE PENGE 
OG SHOPPE NÅR BØRNENE SOVER

”Min søn vågner så snart vi går ind i en 
butik, så er det nemmere at shoppe på 
sofaen, når han sover. Så er der ro på.”

”Jeg kan næsten altid finde det billigere 
på nettet.”

”Gider ikke tage mit barn med ud og 
handle efter arbejde/vuggestue. Så 
hellere bruge tiden sammen, på noget 
sjovt og handle online efter puttetid.” 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Grunde til at købe online

Jeg kunne købe det uden for den fysiske butiks åbningstid

Det var billigere end i den fysiske butik

Jeg kunne spare tid

Jeg kunne slippe for at gå ud af huset

Jeg ville gerne benytte et tilbud

Spørgsmål: Tænk på det sidste babyudstyr du har købt online. Hvad fik dig til at købe det? (Vælg op til 5 svarmuligheder) 



KØBSBESLUTNINGER

Mødre træffer deres købsbeslutninger 
på baggrund af grundig research via 
autoritære undersøgelser, anbefalinger 
og markedsføring. 



BRAND ER EN STØRRE 
KONVERTERINGSFAKTOR END PRIS

Mødre knytter sig til bestemte brands, 
og køber det, hvis de har det produkt 
de mangler. Hvis de har brug for en 
anbefaling, stoler de mere på online 
test, end de stoler på venner og 
familie.

De stoler mere på snak i forums, som 
Min-Mave.dk end anbefalinger på 
YouTube og blogs.
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Konverteringsfaktorer

Det blev anbefalet af en ven eller familie

Det blev anbefalet på Min-Mave

Det blev anbefalet i en online test

Det blev anbefalet på en blog

Det blev anbefalet på youtube

Det var det billigste produkt

Det var et mærke jeg godt kunne lide

Spørgsmål: Tænk på det sidste babyudstyr du har købt. Hvorfor valgte du netop dette produkt? 



SÅDAN OPNÅR ET BRAND 
TRUST HOS MØDRE

Kilde: Babycenter Brand Labs Insights; 2018 Shopping Report: Meet Omnichannel Mom, June 2018



TAKEAWAYS

Selvom mødre gerne vil kunne købe alt ét sted til den billigste pris, skal man ikke bare storme ud 
i priskrig. I stedet skal man fokusere på brand, kvalitet og ekspertise for at vinde mødres hjerte.

Når du kommunikerer med mødre, skal du være mobile first. Hvis din markedsføring, hjemmeside 
eller webshop ikke er designet til mobilformatet, så er chancen for at de besøger det meget lille.

Mødre stoler på grundige undersøgelser eller anbefalinger fra dem, der har været i samme 
situation. Derfor skal du være gennemsigtig og give mødrene adgang til viden om, hvem du er, 
hvad du står for og hvor dine fans er.

Når mødre kommer ned i den fysiske butik, forventer de, at få god service af en ekspert, der 
kan hjælpe dem med at træffe den rigtige beslutning.  

Min-Mave hjælper dig med at forstå og tale med mødre. Kontakt os for at høre mere om 
undersøgelsen eller hvordan du kan lave din egen.



KONTAKT
Maibrit Dessau
Direktør
+45 20729325
maibrit@min-mave.dk

Min-Mave Aps
Lobeliavej 18, 1.
2300 KBH S.
Min-mave.dk


