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Förord 
 
Att skriva detta examensarbete på den här nivån har för oss inneburit en tidsperiod som 

kantats av både med- och motgångar. Dessa händelser längs vägen, oavsett positiva eller 

negativa, har vi sett som nyttiga lärdomar vilka har bidragit till att vi lyckats 

åstadkomma ett examensarbete som vi är mer än stolta över.   

 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare, universitetsadjunkt Åsa 

Lindström som under hela arbetets gång bidragit med detaljerade synpunkter, nya 

reflektioner och insiktsfulla råd av examensarbetets innehåll och disposition. Vi vill 

även vända oss med stor tacksamhet till vår examinator, Professor Bertil Hultén, för 

givande seminarier och för att ha fört oss i rätt riktning under arbetets gång. Vidare vill 

vi tacka universitetslektor Niklas Åkerman vars närvaro bidragit med många intressanta 

förslag och infallsvinklar då han agerat som vårt bollplank under studiens kvantitativa 

undersökning. 

 

Sedan vill vi även rikta ett stort tack till SVT och Projekt Z, examensarbetets 

uppdragsgivare, där vi under samverkan med dem fick upp ögonen för det praktiska 

problem som examensarbetet behandlar. Vi vill även tacka respondenterna på SVT vars 

öppenhet och positiva attityd bidrog till att studien kunde genomföras med bästa 

möjliga förutsättningar.  

 

Vi vill också tacka samtliga skolor som givit oss tillåtelse att genomföra vår kvantitativa 

datainsamling hos dem samt även de respondenter som tagit sig tid att medverka genom 

att ställa upp på intervjuer eller svarat på våra enkäter under undersökningen.  

 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som stöttat oss under denna härliga men ändå 

otroligt prövande period som examensarbetet inneburit för oss!  

 

Kalmar, 24 maj 2017 

 

 

_________________ _________________ _________________  
Marcus Andersson Hanna Lindgren Oscar Wenning  
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Forskningsfråga: Hur behöver mediebolag anpassa sin marknadskommunikation för 
att nå ut till generation Z?  
Syfte: Med utgångspunkt i generation Z:s mediekonsumtion idag ämnar studien att 
ligga till grund för mediebolagens utvecklande av deras marknadskommunikation för att 
nå ut till och attrahera generation Z. Därmed syftar studien till att kartlägga i vilka 
kanaler generation Z rör sig i och under vilka tider på dygnet som de är mest aktiva. 
Studien ämnar även att analysera hur generation Z idag uppfattar olika typer av 
kommunikation både innehållsmässigt och olika typer av format. Genom analys av de 
olika faktorerna enskilt och i relation till varandra är syftet med studien att presentera 
teoretiska och praktiska implikationer på hur mediebolag i allmänhet och SVT specifikt 
behöver anpassa sin marknadskommunikation mot generation Z. I förlängningen är 
syftet att presentera praktiska implikationer som kan ha en samhällsnytta för 
marknadsförare i stort som önskar att nå till generation Z. 
Metod: Detta arbete har en abduktiv ansats, där kombinationer av både kvantitativa och 
kvalitativa metoder har använts. Databildningen har både bestått av litteraturstudier och 
empiriska undersökningar genom semistrukturerade intervjuer samt 
enkätundersökningar. Det empiriska materialet som samlades in delades upp i kvalitativ 
data som analyserades genom en kvalitativ dataanalys och kvantitativ data som 
analyserades genom en klusteranalys.       
Resultat och slutsats: Studiens resultatet kan konstatera att generation Z inte bör ses 
som en homogen grupp trots att generationen till viss del visar på liknande beteenden. 
Studien har påvisat att det föreligger stora skillnader inom generation Z när det kommer 
till konsumtionsbeteende av medier, kommunikationsbeteende och interaktionsbeteende 
med företag. Utöver detta så har det även påvisats skillnader när det kommer till vad de 
föredrar att titta på, innehåll på sociala medier och i vilket format innehållet ska 
presenteras för att tillfredsställa dem. Vad som framkommer i studien är fyra olika 
framtagna profiler inom generationen där alla har olika beteenden och förhållningssätt, 
faktorer som är relevanta för SVT och andra mediebolag att beakta vid en framtida 
marknadskommunikation.  
Teoretiskt och praktiskt bidrag: Examensarbetets teoretiska implikationer består av 
en kartläggning av generation Z:s beteendemönster när det kommer till konsumtion av 
medier och sociala medier, interaktion med företag samt kommunikation. Studien bidrar 
även till teorierna kring content-marketing då en kartläggning över generationens 
uppfattning av olika typer av format på innehållet i sociala medier framförs. De 
praktiska implikationerna som framförs i studien är dess resultat som bidrar till en grund 
för hur SVT kan utforma sin marknadsstrategi för att nå ut med sitt budskap till 
generation Z. Resultaten kan också med tanke på studiens utformning även vara 
intressanta för andra företag som genom sociala medier vill nå ut med sitt budskap till 
generationen.  
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Abstract 
 
Title: Create a sensation with a new generation 
Authors: Marcus Andersson, Hanna Lindgren, Oscar Wenning 
Supervisor: Lecturer Åsa Lindström 
Examiner: Professor Bertil Hultén 
Faculty: School of Business and Economics at Linneaus University 
Course: Master Thesis in Marketing 30 ECTS, Business Administration and Economics 
Programme, Linneaus University Kalmar, Spring 2017.  
 
Research question: How do media companies need to adapt their market 
communication to reach generation Z?  
Purpose: Based on generation Z and their consumption of media today, this study 
intends to provide the basis for SVT’s development of its marketing strategy to reach 
and attract members of generation Z. Thus, the study aims at identifying which channels 
generation Z uses and also during what hours of the day they are most active. It is also 
intended to analyze how the generation perceives the different types of communications, 
both in terms of content and different types of formats. By analyzing the different 
factors individually and in relation to each other the purpose of this study will present 
both theoretical and practical implications on how media companies in general, and 
SVT specific needs to adapt their market communication towards generation Z. In the 
long run, the purpose is to present practical implications that may benefit marketers in 
general that wishes to reach generation Z.  
Method: This study has an abductive approach, where the combinations of both 
quantitative and qualitative methods have been used. The data acquisition has consisted 
of studies of literature and empirical gatherings through semi-structured interviews and 
surveys. The empirical findings were divided into qualitative data that was analyzed 
through a qualitative data analysis and the quantitative data was analyzed through a 
cluster analysis.  
Results and conclusions: The result of the study shows that generation Z should not be 
seen as homogenous group, although the generation to some extent shows similar 
behaviour. The study has also shown that there are major differences in generation Z 
when it comes to consumer behaviour of media, communication behaviour and 
interaction with companies. In addition to this, differences have also been identified 
when it comes to what they prefer to watch, content on social media, and the format of 
content to be presented in a way that satisfies them. What is evident in the study are 
four different developed profiles within the generation where everyone has different 
behaviours and approaches, factors that are relevant to SVT and other media companies 
to consider in their future market communication.  
Theoretical and practical contributions: The theoretical implications of this study 
consist of a description of generation Z’s behavioural patterns when it comes to the 
consumption of media and social media, interaction with companies and 
communication. The study also contributes to the theories of content marketing with a 
mapping of generation Z’s perception of different types of content on social media. The 
practical implications presented in the study are its findings, which contribute to the 
basis for SVT’s design of its marketing strategy to reach out with its message to 
generation Z. The results can also be interesting for other companies that wants to, 
through social media, reach out with a message to the generation.    
 
Key words: Generation Z, media companies, market communication, social media 
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1 INLEDNING 
 
I följande kapitel presenteras en allmän bakgrund om generation Z, deras 

mediekonsumtion samt den i dagsläget rekommenderade marknadskommunikation mot 

generationen. Detta följs upp av en problemdiskussion som mynnar ut i en 

problemformulering vilken formar studiens forskningsfråga och syfte. Därefter 

presenteras studiens avgränsningar. För att ge läsaren en ytterligare inblick i 

uppdragsgivarens problem följer ett utdrag ur en intervju med uppdragsgivaren. I detta 

delkapitel presenteras SVT, deras uppdrag i samhället, deras nuvarande 

marknadskommunikation samt deras nuvarande åtgärder för att nå ut med sitt budskap 

till generation Z. 

 
1.1 Generell bakgrund 
”Get ready for generation Z” (Kingston, 2014) och ”Forget Millenials: ARE YOU 

READY FOR GENERATION Z?” (Fister, 2015). Titlarna på de publicerade artiklarna 

som behandlar den senaste generationen utmärker sig från andra och ger känslan av att 

något stort är på väg. Titlarna kan liknas vid en kvällstidnings löpsedlar som skriker ut 

nästa stora nyhet, att en komet från rymden är på väg att nå jorden eller att NASA har 

hittat en ny planet. Generation Z, som är benämningen på människor födda 1998 och 

senare, verkar vara nästa stora nyhet som likt en projektil intar konsumentmarknaden 

med alla dess säregna egenskaper.  

 

Generation Z, som är personer födda mellan 1998 och framåt (Hultén, 2014), beskrivs 

som digitala infödingar som inte har upplevt tiden före internets uppkomst (Turner, 

2015). Denna information bekräftas av Hulyk (2015) som beskriver generation Z som 

helt uppvuxen i en digital era och som pratar ett flytande digitalt språk. Det beskrivs 

även att deras hjärnor har utvecklats annorlunda på grund av den stora mängd 

information som de intar varje dag (ibid.). Generation Z anses också spendera mer tid 

multitaskande på internet än någon annan aktivitet, förutom att sova (Turner, 2015). 

Samtidigt som de växer upp till digitala experter förkastar de företagens traditionella 

vägar att försöka nå ut med sitt budskap till dem, där reklamklichéer är ett resultatlöst 

tillvägagångssätt för att nå dessa ungdomar som genast skrotar företag som använder sig 

av dessa metoder (Solomon et al., 2013). Kemp (2016) beskriver att generation Z har 

höga krav på att företag idag lever upp till sina egna värderingar och är goda globala 

medborgare. Generationen är beskriven av Hultén (2014) som digitalt sofistikerad och 
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har stora krav på vad marknaden kan erbjuda dem för produkter och tjänster som 

stämmer in på deras individuella stil och som leder dem till självförverkligande. Enligt 

Birkner (2013) kommer företagen ha fullt upp med att leva upp till dessa krav som 

konsumenterna ställer.  

 

Unga människor vars tid idag mestadels spenderas i den digitala världen tillbringar i 

synnerhet sin tid där deras personliga intressen tillgodoses, där de eftersträvar att hitta 

varor, tjänster och produkter som överensstämmer med deras individuella personlighet 

och livsstil (Hultén, 2014). Varumärkets betydelse har därmed ökat samtidigt som dessa 

behov försökt att tillgodoses genom mer skräddarsydda produkter och lösningar (ibid.). 

Den teknologiska utvecklingen har dessutom lett till en minskad konsumtion av linjär 

television vilket tidigare varit det ledande mediet (Roberts, 2016). Allt fler inom 

generation Z vänder sig istället till Youtube eller andra tjänster som erbjuder webb-tv 

(Myndigheten för Press, Radio och TV, MPRT, 2016). Hendler (2016) menar att 

generationen också tenderar att vara frekventa användare av sociala medier. Budac 

(2015) beskriver att sociala medier har kommit att bli ett forum där ungdomar 

kommunicerar, uttrycker sina åsikter och delar med sig av upplevelser. 

 

En allt mer globaliserad och tekniskt utvecklad värld har lett till att företag har getts 

möjligheten att agera utanför gränserna av de länder de är baserade i (Thoumrungroje 

och Tansuhaj, 2004). Den globala konkurrensen har på senare år blivit en realitet till 

följd av den gränsöverskridande handeln tillsammans med den teknologiska 

utvecklingen (ibid.). Dagens konsumenter finner mer information om fler företag än 

någonsin ett simpelt knapptryck bort, vilket har påverkat marknadsföringens betydelse 

för företagen (ibid.). Den teknologiska utvecklingen påvisas även av Hultén (2014) som 

en viktig faktor till att marknadsföringens betydelse har förändrats, vilken också har 

påverkat det allmänna konsumtionsmönstret. Internet har otvivelaktigt skapat nya 

förutsättningar för företag samtidigt som de idag tävlar mot andra företag i ett allt tätare 

brus av annonser och kampanjer vilket kräver att de vässar sina strategier för att lyckas 

stå ut från detta brus (Fahy och Jobber, 2012). Handley (2017) påstår att generation Z är 

svårare att nå än tidigare generationer eftersom de medvetet undviker reklam i större 

utsträckning och på grund av att de ratar reklam i genomsnitt tre sekunder snabbare än 

generation X.  
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De verklighetsblyga människorna tillhörande generation Z, fullt upptagna med att 

spendera den största delen av deras vakna liv på digitala plattformar, anses vara de som 

har mest inflytande över köpbesluten i hemmen (Hulyk, 2015). Generation Z är därför 

av största relevans en grupp som företagen inte ska försumma (ibid.). Roberts (2016) 

menar att de ungas förändrade medievanor måste analyseras för att företag effektivt ska 

kunna nå ut med sitt budskap till dessa människor. Samtidigt uttrycker författaren vikten 

av att generationen inte ska ses som en homogen grupp utan att den måste delas in i 

olika intressegrupper. Dock saknas relevanta, noga utprovade metoder för att göra detta, 

något som inom en mycket snar framtid kommer att märkas inom företagen som 

behöver komma underfund med hur de ska lyckas fånga den nya generationen i den 

digitala världen (ibid.).  

 

1.2 Problemdiskussion  
Precis som beskrivet i bakgrunden ovan, har digitaliseringen av samhället och dess 

effekter på de allmänna strukturerna och värderingarna, lett till ett skifte i hur media 

konsumeras (Roberts, 2016). Generation Z, som är uppvuxen med höghastighetsinternet 

och smarta telefoner i en digitaliserad värld, använder inte längre linjär television i lika 

stor utsträckning vilket tidigare varit det ledande mediet (ibid.). MPRT (2016) menar 

likt (Roberts, 2016) att generationens ökade internetkonsumtion är den främsta orsaken 

till att linjär tv har påverkats negativt. Myndigheten uppger att tv-tittandet har minskat 

drastiskt från år 2010 hos den yngre generationen (ibid.). Hendler (2016) menar att 

generationen tenderar att vara frekventa användare av sociala medier och författaren 

beskriver att de använder teknologi på ett helt olikt sätt jämfört med föregående 

generationer. Studier påvisar även ett förändrat konsumtionsbeteende i form av 

plattformar när det kommer till vad generation Z föredrar vid uppsökande av 

information om produkter och tjänster (ibid.). Denna förändring är främst en 

förskjutning från Facebook som varit populärt i tidigare generationer för detta ändamål 

till Youtube (ibid.). MPRT (2016) beskriver likt Hendler (2016) att allt fler unga vänder 

sig till mediekanalen Youtube och att fler använder sig av tv kanalernas playtjänster 

istället för att titta på deras linjära sändningar. Konkurrensverket (2009) beskriver att 

innehållsrättsinnehavare, till följd av den teknologiska utvecklingen av webb-tv, ges 

möjlighet att erbjuda innehåll direkt till konsumenterna istället för att gå genom tv-

bolag. Detta gynnar innehållsrättsinnehavarna på bekostnad av tv-bolagens vikt i 

samhället (ibid.) 
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SVT, som är studiens uppdragsgivare, är ett av de företag som upplevt generation Z:s 

förändrade medievanor. På grund av en rädsla av att förlora generationen har en 

projektgrupp vid namn Projekt Z startats, där syftet är att stärka relationen med 

generation Z för att de inte ska tappa dem helt. Att unga tittare flyr linjär tv är dock 

inget nytt problem enligt Bengt Nordström, publikanalytiker på SVT (Gustafsson, 

2005). Han påstod redan år 2005 att de var på väg att tappa en hel generation, då hälften 

av ungdomarna mellan 12–19 år valde bort SVT. I en rapport som behandlar ungdomar 

i åldrarna 15–25 och deras medievanor, var några av slutsatserna att “internet är roligare 

än tv” och att “SVT är lika trist som TV-avgiften” (Gustafsson, 2005). Detta är enligt 

Bylund, producent på Projekt Z, ett problem som fortfarande kvarstår. Hon beskriver att 

SVT har insett att om de tappar den yngre generationen nu, är sannolikheten att de 

kommer tillbaka i högre ålder minimal. Hon menar också att generation Z lämnar SVT i 

yngre ålder än vad tidigare generationer har gjort, vid 10 års ålder. Vidare beskriver 

Bylund att det finns en risk att de inte kommer tillbaka alls, på grund av deras ändrade 

konsumtionsvanor av media, om inte SVT lyckas bygga en relation med generationen.  

 

Almer (2009) påstod att korsmarknadsföring vid tiden för studien var ett effektivt sätt 

för mediebolag att nå ut till tittare på ett kostnadseffektivt sätt. MPRT (2016) beskriver 

att räckvidden på linjär tv har minskat drastiskt vilket betyder att tv når färre tittare. En 

konsekvens av detta har blivit att korsmarknadsföringens relevans som effektiv metod 

har minskat. MPRT (2016) visar som tidigare nämnt att användandet av playtjänster 

istället har ökat och att mer än hälften av Sveriges befolkning använder sig av detta 

dagligen. I åldersspannet 9–19 är denna siffra 84,4 procent (ibid.). Enligt Bylund finns 

en problematik med att generation Z i utgångspunkt inte förekommer i stor utsträckning 

i SVT:s kanaler. Därmed har de svårt att nå ut till dem genom korsmarknadsföring i sina 

egna kanaler vilket gör att de behöver hitta nya effektiva sätt att nå generation Z på. 

 

Bylund beskriver att SVT har problem med att deras marknadskommunikation inte når 

fram till tittare alla gånger. Hon nämner att undersökningar visar att det förekommer att 

personer som har sett ett program, efteråt inte vetat om att det var på SVT:s portal som 

de sett programmet. Hon menar därför att vattenmärkning av material blivit allt 

viktigare för att tala om för publiken att materialet kommer från SVT. Bylund menar 

också att marknadskommunikationen är mycket viktig för att öka konsumenternas 

förväntningar om att de ska hitta något av intresse på SVT. Detta är av stor vikt 
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eftersom om dessa förväntningar inte finns, har det ingen betydelse att SVT producerar 

bra program.  

 

”Vi tror också att människor inte kommer att hitta programmen på SVT om det inte är 

någon som håller en i handen och leder en.” (Bylund) 

 

Som beskrivet tidigare i bakgrunden, har det länge funnits en problematik som rör det 

faktum att det är en utmaning för företag att nå ut med sitt budskap. Fahy och Jobber 

(2012) menar att konkurrensen om att nå genom bruset med sitt budskap har blivit allt 

större och svårare i takt med att möjligheterna för marknadsföring blivit fler. Handley 

(2017) beskriver i tillägg att generation Z är svårare att nå än tidigare generationer. 

Författaren menar även att generation Z fysiskt undviker reklam till en högre grad än det 

globala snittet. Som tidigare nämnt i bakgrunden, ratar generation Z digital reklam tre 

sekunder snabbare än generation X (ibid.). Den reaktionen hos generationen menar 

MillwardBrown (2016) ställer allt högre krav på företag och organisationer att skapa 

reklam med hög kreativitet samtidigt som det ska föreligga en emotionell koppling för 

att unga personer ska känna en tillhörighet till varumärket (Hultén, 2014).  

 

För att stärka relationen med generation Z har SVT startat Projekt Z, vilket syftar till att 

undersöka generationen och skapa en relation med den för att i nästa steg producera 

program som är relevanta för dem. Vad SVT hittade under tiden som de gjorde 

intervjuer med ungdomar ur generationen var att det framkom att många av dem hade 

en stor oro för världen samt att prestationsångest och psykisk ohälsa var återkommande. 

Bylund berättar att Projekt Z:s produktion Ångestbilen, som de har publicerat delar av 

på Youtube och SVT-play, verkar ha träffat en äldre målgrupp än vad som var tänkt från 

början. Hon berättar att de inte kan mäta statistik på tittarnas ålder och kön på SVT-play 

men att de, genom att se vilka program som fått flest visningar, antagit att de inte träffat 

helt rätt.  

 

Projekt Z använder sig av influencers som de tror kan bidra till att locka en yngre 

målgrupp till kanalen. Hulyk (2015) beskriver detta som ett mycket effektivt sätt att nå 

generation Z på. Dock menar Bylund att det är mycket utmanande för SVT med den nya 

generationen influencers då de i stor utsträckning är sponsrade av andra företag, något 

som inte är tillåtet inom SVT. Hon beskriver att om de väljer att samarbeta med en 
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programledare, får de inte har några kommersiella samarbeten samtidigt, vilket nästan 

alla har. Detta eftersom SVT då skulle bli en indirekt sponsor till det företaget. SVT kan 

heller inte matcha de pengar som kommersiella företag erbjuder influencers, vilket gör 

att det uppstår en problematik vid val av dem.  

 

Spears et al. (2015) menar att generation Z förväntar sig att få information från företag 

via digitala medier online. Diaz (2015) stärker detta argument och menar att 

generationen inte har något problem med digitala annonser som marknadsföringsmetod. 

Däremot menar McPerson (2016) att de senaste generationerna tenderar att ogilla 

annonser på sociala medier och att det också är vanligt att sociala medier undviks på 

grund av reklam. Roberts (2016) förflyttar fokus från huruvida det är rätt eller inte att 

marknadsföra via sociala medier, till att det inte går att framgångsrikt nå generationen 

genom att se den som en homogen grupp. Författaren menar att marknadsföringen 

istället måste skräddarsys genom att se till hur generationen lever och vilka intressen de 

har. Denna kartläggning av generation Z saknas dock idag, vilket gör det svårt för 

företag att agera utifrån detta. 

 

1.3 Problemformulering 
Bakgrunden och problemdiskussionen ovan, tydliggör att det finns ett stort problem 

med hur marknadskommunikation på ett lyckat sätt utformas till generation Z. Med den 

digitala utvecklingen som har skett de senaste decennierna har det öppnats upp nya 

möjligheter inom mediekonsumtion. Konsumtionen av linjär tv har på grund av detta 

minskat, framförallt inom generation Z. Som ett resultat av den teknologiska 

utvecklingen har det skapats möjligheter för företag att nå ut till fler genom nya 

kommunikationskanaler, dock har detta även medfört svårigheter för marknadsförare i 

form av en ökad konkurrens. Samtidigt visar generation Z på nya beteenden som ställer 

nya krav på dagens marknadskommunikation, en förändring som få marknadsförare och 

medieföretag lyckats att bemästra. 

 

Aktörerna för linjär tv har mött stora motgångar där nya typer av medier har ökat 

konkurrensen inom mediebranschen. SVT har under en längre tid sett nedåtgående 

tittarsiffror från generation Z, detta trots att de upplever att de har program som ska 

tilltala generationen och upprepade försök att nå ut till dem. 
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1.4 Forskningsfråga 
Utifrån ovan förda resonemang har följande forskningsfråga formulerats: 
 
 

Hur behöver mediebolag anpassa sin marknadskommunikation för att nå ut till 
generation Z? 

 
 
1.5 Syfte 
Med utgångspunkt i generation Z:s mediekonsumtion idag ämnar studien att ligga till 

grund för mediebolagens utvecklande av deras marknadskommunikation för att nå ut till 

och attrahera generation Z. Därmed syftar studien till att kartlägga i vilka kanaler 

generation Z rör sig i och under vilka tider på dygnet som de är mest aktiva. Studien 

ämnar även att analysera hur generation Z idag uppfattar olika typer av kommunikation 

både innehållsmässigt och olika typer av format. Genom analys av de olika faktorerna 

enskilt och i relation till varandra är syftet med studien att presentera teoretiska och 

praktiska implikationer på hur mediebolag i allmänhet och SVT specifikt behöver 

anpassa sin marknadskommunikation mot generation Z. I förlängningen är syftet att 

presentera praktiska implikationer som kan ha en samhällsnytta för marknadsförare i 

stort som önskar att nå till generation Z. 

 
1.6 Avgränsningar 
Precis som beskrivet i föregående kapitel syftar denna studie till att analysera 

konsumtionsbeteenden av medier hos generation Z samt hur de uppfattar olika typer av 

marknadskommunikation. Studien avgränsas därför till personer födda mellan 1998–

2005. Det finns teorier som säger att personer födda så tidigt som 1995 ingår i 

generation Z, men då tidigare nämnda åldersspann stämmer bättre överens med SVT:s 

bild av generation Z valdes 1998–2005 som definition av generationen. Respondenterna 

för studien är avgränsade till personer bosatta i Sverige. Detta för att resultaten skulle 

vara av största relevans för uppdragsgivaren och andra mediebolag, som har sitt 

huvudfokus på den svenska marknaden.  

 

Den information som samlades in för att skapa en förförståelse för ämnet utifrån ett 

mediebolags perspektiv avgränsades till SVT. Detta då det ansågs mer relevant att 

undersöka ämnet utifrån uppdragsgivarens perspektiv, jämfört med de andra 

mediebolagens syn på problematiken. 
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I första skedet av studien avsåg termen marknadskommunikation innefatta både 

traditionella- och digitala kommunikationsmedel. Den kvalitativa studien gav bilden av 

att digital marknadsföring, främst genom olika sociala medier var det mest effektiva 

sättet att nå generationen. I den fortsatta processen gjordes därav en avgränsning av 

termen marknadskommunikation till enbart digital marketing och social media 

marketing. Sociala medier i sin tur avgränsas till kanalerna Instagram, Facebook, 

Snapchat och Youtube vilka enligt studier är de mest använda kanalerna av generation 

Z. 

 

1.7 Bakgrund SVT 
Nedan följer information från den inledande intervju som hölls med Thörnqvist och 

Bylund, producenter på SVT. Denna information syftar till att ge läsaren en bild av SVT 

och deras syfte för att underlätta fortsatt läsning och förståelse av studien. Denna 

information innehåller en beskrivning av SVT:s sändningstillstånd och information och 

bakgrund till Projekt Z. Detta delkapitel ger även läsaren en bild av SVT:s nuvarande 

marknadskommunikation.  

 

SVT:s huvudsakliga syfte är enligt Thörnqvist att bedriva TV-verksamhet i 

allmänhetens tjänst där uppdraget finansieras genom licenser. Hon fortsätter med att 

berätta att SVT är självständiga i förhållande till såväl staten, som andra politiska 

organisationer och att verksamheten präglas av oberoende och stark integritet. Vidare 

förklarar hon att SVT ska slå vakt om programområden som är betydelsefulla för 

allmänintresset, stå för fakta och sanning samt hela tiden hålla sig oberoende. Det 

levererade materialet ska skapas på ett sådant sätt att det inte påverkar människor i en 

viss politisk eller kommersiellt gynnad riktning. En fråga som SVT däremot får och bör 

ta ställning inom, är de demokratiska värderingarna som de anser ska värna om.   

 

Gällande utbud och innehåll förklarar Bylund att SVT ska göra tv om alla och för alla 

samt att de inte bara kan strunta i en viss åldersgrupp. Detta eftersom 

sändningstillståndet beskriver att alla ska kunna hitta något av intresse på SVT. Hon 

betonar vikten med bredd i utbudet och menar att de annars skulle vara lätta att välja 

bort.  
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SVT sänder idag både broadcast och genom sin digitala plattform SVT-play. Thörnqvist 

berättar att dagens sändningstillstånd bara innehåller broadcast-sändning och att SVT:s 

play-unika satsningar inte räknas med som att uppdraget fullföljs i dagsläget. Trots att 

de play-unika satsningarna inte innefattas av sändningstillståndet berättar Bylund att 

SVT:s nya strategi innebär att broadcast och online är lika viktigt.  

 

För åldersgruppen 1998–2005 finns däremot inte lika stort utbud menar Thörnqvist. 

Bylund menar att de tror att denna åldersgrupp kan tänkas vara intresserade av en viss 

del av innehållet som finns presenterat på SVT-play, men att de själva inte har någon 

vetskap om att det finns något av intresse för dem där. Hon avslutar med att beskriva att 

en svår fråga för SVT idag är huruvida de ska möta tittarna där de är eller helt enkelt 

arbeta för att få dem att komma till SVT och beskriver att den nuvarande strategin går ut 

på det senare alternativet.  

  

SVT har bland annat startat ett projekt, Projekt Z, med syfte att skapa innehåll ämnat för 

generation Z med tanke att göra relationen med generationen starkare. Bakgrunden till 

hur Projekt Z bildades är att Thörnqvist och Bylund fick ett uppdrag att göra en 

dramaserie för unga tjejer i åldrarna 12–15 år. Detta var under samma period som 

programserien SKAM gjorde storslagen succé i Norge, vilken också är en dramaserie 

för tonåringar. Thörnqvist beskriver vidare att det tidigare varit vanligt förekommande 

inom programproduktion att skaparen av programmet lever ut sina idéer och sedan 

presenterar resultatet för tittarna, som antingen gillar eller förkastar idéen. De båda 

menar att NRK:s sätt att arbeta fram serien SKAM är annorlunda eftersom de först har 

gjort gedigen research för att i förväg ta reda på vad för typ av program de ska 

producera för att intressera åldersgruppen. Dramaserien, som det från början var 

meningen att Thörnqvist och Bylund skulle göra, lades därför åt sidan och gav plats åt 

mer research om vad svenska ungdomar egentligen lockas av och vill se på tv. Bylund 

menar att de nu arbetar mer agilt och att de anpassar sig mer efter målgruppen än vad de 

tidigare gjort. Hon beskriver att det är mer sannolikt att projektet byter riktning mitt i 

processen om de arbetar på detta sätt, än om tidigare arbetssätt appliceras. Hon fortsätter 

med att beskriva att de genom intervjuerna fick reda på att åldersgruppen i princip aldrig 

tittar på SVT-play vilket ledde till att de valde att vänta med produktion av dramaserien 

tills de bildat en tillräckligt stark relation med målgruppen.  
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Projekt Z var från början riktat till tjejer mellan 12–15 år, men då de har märkt ett 

intresse även från killar har de inte längre den indelningen. Vad de hittade under tiden 

som de gjorde sin research och intervjuer med ungdomarna var att en stor oro för 

världen, prestationsångest och återkommande psykisk ohälsa var återkommande. 

Bylund berättar att de under sin research även fick bilden av att många ungdomar idag 

mår dåligt och känner sig ensamma med sina problem. Projektet tog därför ny vändning 

då Thörnqvist och Bylund kände att de ville möta behovet av att känna tillhörighet och 

visa att ungdomarna inte är ensamma. Hon beskriver att denna tanken födde 

uppkomsten av deras nuvarande Instagram-konto: SvtProjektZ. Thörnqvist beskriver att 

de genom sitt Instagramkonto dels delar citat av vad ungdomar har skrivit till dem och 

dels får mycket information om åldersgruppen, både genom historier som åldersgruppen 

skickar in på eget initiativ och genom det informationsflöde som de får av att följa 

ungdomar. Från början kontaktade de respondenterna själva, berättar Bylund, men att de 

efter att ha börjat nå ut till allt fler, får historier skickade till sig på eget initiativ av 

många ungdomar. Sammanlagt har de fått in ungefär 600 historier sedan projektets start 

och Bylund är mycket noga med att förtydliga vikten av att alla dessa blir besvarade. 

Thörnqvist beskriver att de än så länge inte är helt redo att beställa en programserie som 

SKAM, när inte relationen med målgruppen finns och när funktionerna på SVT-play 

fortfarande behöver optimeras.  

 

SVT som helhet använder sig både av traditionella marknadsföringskanaler och digitala 

kanaler och sociala medier berättar Bylund. Thörnqvist beskriver att SVT finns på 

Youtube, Facebook, Instagram, Twitter och till viss del även Snapchat genom de olika 

programmen. Hon menar att de tror starkt på eventmarknadsföring i relationsbyggande 

syfte. Projekt Z finns på Instagram, Facebook och Snapchat. Thörnqvist beskriver även 

att det är tillåtet att SVT använder sig av betalda inlägg på Facebook så länge det är i 

marknadsföringssyfte. Hon menar dock att något som är av vikt för SVT när de befinner 

sig på andra plattformar är att se över hur de utformar sin närvaro och vilka intressen 

som gynnas. 
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2 METOD 
 
I följande kapitel presenteras studiens metodval samt argumentation kring de val som 

är gjorda rörande forskningsmetodiken samt forskningsprocessen. Inledande 

presenteras den för studien valda ansatsen, undersökningsmetoden och 

forskningsdesignen för att sedan ingående beskriva studiens databildning. 

Fortsättningsvis beskrivs i detta kapitel studiens urval, operationaliseringen för studien 

och de analysmetoder som använts. Metoden presenteras sedan i en processmodell för 

att tydliggöra hur metoden för studien gått till i praktiken. Avslutningsvis presenteras en 

beskrivning av att studien följt forskningsetiska regler samt en metodkritik. 

  

2.1 Forskningsansats 
Forskningsansats beskriver det sätt som forskare ser på, och hur de använder sig av 

förhållandet mellan teoretiskt och empiriskt material i sin forskning (Bryman och Bell, 

2013). Författarna menar att det finns två karakteristiska sätt att se på detta förhållande, 

antingen genom ett induktiv eller ett deduktivt förhållningssätt. Patel och Davidson 

(2011) lyfter däremot fram ett tredje förhållningssätt som Bryman och Bell inte nämner, 

vilket är den abduktiva ansatsen. Författarna beskriver att abduktion räknas som ett 

tredje förhållningssätt att relatera teori och empiri i ett vetenskapligt arbete, vilket 

innebär en kombination av induktion och deduktion. Patel och Davidson (2011) 

argumenterar att ett abduktivt arbetssätt har fördelen att det inte låser forskaren i lika 

hög grad, vilket kan bli fallet om arbetet sker strikt induktivt eller deduktivt. Med det i 

åtanke ansågs en abduktiv ansats vara mest fördelaktig för denna studie. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar även att abduktion bör vara den metod som i realiteten ofta 

används vid fallstudiebaserade undersökningar. Detta då forskarna har möjlighet att 

under processens gång utveckla det empiriska tillämpningsområdet successivt och 

justera samt förfina studiens teoretiska referensram. Det gör att argumentet för att 

använda en abduktiv ansats i denna studie stärktes då denna ansats möjliggör för 

mottaglighet av nya fakta och nya infallsvinklar under arbetsprocessens gång. 

  

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att trots att den abduktiva ansatsen innefattar 

områden från både den induktiva och deduktiva ansatsen, bör abduktion ses som en helt 

egen ansats. Patel och Davidson (2011) menar däremot att det kan ses som en 

kombination av induktiv och deduktiv ansats och förklarar att den abduktiva ansatsen 

genomförs i huvudsak två steg. Det första steget innebär vanligen att forskaren främst 
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fokuserar på en induktiv ansats där en preliminär teori formuleras av enskilda fall för att 

sedan gå vidare till en deduktiv ansats där hypotesen samt alternativt teorin, prövas på 

nya fall (ibid). Därför menar författarna att det är av vikt att även ha en förståelse för 

den induktiva och den deduktiva ansatsen. 

  

Till skillnad från den abduktiva ansatsen så utgår enligt Bryman och Bell (2013) en 

strikt induktiv ansats ifrån verkligheten och startar med empirisk datainsamling för att 

generera nya teorier samt utveckla existerande. Den empiriska datainsamlingen består 

ofta av en mängd enskilda fall och observationer där identifieringen av dessa ligger till 

grund för generalisering (Alvesson och Sköldberg, 2008). Vikten av urval får stor 

betydelse då resultatet är ett försök att generalisera utifrån ett begränsat antal 

observationer (Bryman och Bell, 2013; Alvesson och Sköldberg, 2008). Patel och 

Davidson (2011) menar att en forskare som arbetar strikt induktivt inte kan uttala sig 

om studiens generaliserbarhet eftersom empirin enbart är hämtad från en specifik 

situation eller från en viss typ av människor. 

  

Bryman och Bell (2013) beskriver att den deduktiva ansatsen till skillnad från den 

induktiva istället utgår från existerande teori för att skapa hypoteser som forskaren 

önskar att undersöka. Utifrån hypoteserna sker en empirisk datainsamling, vilken ligger 

till grund för att bekräfta eller avfärda de samma, med mål att bekräfta tidigare teorier. 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att den deduktiva ansatsen fokuserar på att 

fastslå att teorierna stämmer även i det aktuella fallet, snarare än att förklara någonting 

nytt. Bryman och Bell (2013) riktar viss kritik mot den deduktiva metoden eftersom det 

är svårt att se resultatet under studiens gång och att det är först efter att datainsamlingen 

har skett som det går att se om det finns någon relevans i resultatet. Till följd av detta 

menar Alvesson och Sköldberg (2008) att underliggande mönster och tendenser missas 

och att forskningen kan upplevas platt och intetsägande.  

  

Efter noga avvägningar och med argumentationen ovan ansågs det inte vara tillräckligt 

med enbart en induktiv eller deduktiv ansats. De existerande teorierna inom ämnet 

upplevdes inte som tillräckliga för att kunna genomföra ren deduktiv metod, samtidigt 

som det fanns en del existerande teorier som var intressanta att utgå ifrån och undersöka 

närmare. En abduktiv ansats ansågs därför vara mer fördelaktig för studiens omfattning 
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och djup samt att studien även tilläts utvecklas successivt under arbetets gång och 

därmed på ett tillfredsställande sätt uppfyllde syftet. 

  

2.2 Undersökningsmetod 
I syfte att studera ett ämne diskuterar Bryman och Bell (2013) två olika 

tillvägagångssätt där forskare kan använda sig av kvalitativa eller kvantitativa 

undersökningsmetoder. Med utgångspunkt i studiens forskningsfråga om hur 

mediebolag behöver anpassa sin marknadskommunikation mot generation Z, ansågs 

användning av enbart en kvalitativ eller en kvantitativ metod vara för smal för att 

generera tillfredsställande resultat. Detta då ämnet marknadskommunikation mot 

generation Z vid studiens tidpunkt är relativt outforskat och att det finns förhållandevis 

lite forskning som kan kopplas till ämnet ur ett teoretiskt perspektiv. Detta medförde ett 

behov av att växla mellan empiri och teori med en abduktiv ansats som ovan beskrivet. 

Genom användning av en abduktiv ansats där forskaren förflyttar sig mellan empirisk 

insamling och teori, sågs ett behov för både en kvalitativ och en kvantitativ studie. 

  

Generellt används den kvalitativa metoden till att ta fram empirisk data i form av ord, 

text och bild, vilka analyseras utifrån tolkningar av ord och den sociala verkligheten 

(Bryman och Bell, 2013). Den kvalitativa metoden utgår enligt författarna oftast från en 

induktiv forskningsansats då forskaren vill undersöka situationer utifrån verkligheten 

för att senare koppla dessa till teorin. Genom att genomföra en kvalitativ undersökning 

ges en djupare kunskap inom ämnet än om enbart en kvantitativ undersökning 

genomförs (Patel och Davidson, 2011). Starrin och Svensson (1994) argumenterar för 

att en kvalitativ forskning kan resultera i upptäckten av företeelser, egenskaper och 

innebörder. Att definiera dessa företeelser eller beteenden är en viktig del för att kunna 

lämna generaliserbara och applicerbara praktiska kunskaper till företag (Bryman och 

Bell, 2013), vilket också är ett av studiens delsyften. 

  

Till skillnad från den kvalitativa metoden syftar den kvantitativa till att studera en stor 

mängd datainsamling som går att kvantifiera i form av siffror, antal och mängd 

(Bryman och Bell, 2013). Dessa variabler går att bearbeta statistiskt med syfte att kunna 

presentera ett mätbart resultat av den empiriska insamlingen, där olika faktorer sätts i 

förhållande till varandra och ges möjlighet till att rangordnas (ibid.). Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver att en kvantitativ undersökningsmetod begränsas till ett fåtal 
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variabler, något som också stärks av Patel och Davidson (2011). Olsson och Sörensen 

(2011) menar också att en kvantitativ undersökningsmetod syftar till att bekräfta 

hypoteser som är framtagna genom teorier och att dessa testas på ett representativt urval 

ur en population vilket gör resultaten generaliserbara. Starrin och Svensson (1994) 

menar att användning av en kvantitativ metod kan resultera i två typer av upptäckter. 

Det kan dels resultera i en upptäckt som handlar om hur en given företeelse, egenskap 

eller innebörd fördelar sig i en population och dels i en upptäckt som handlar om att 

finna ett samband mellan två eller flera definierade företeelser, egenskaper och 

innebörder. 

  

Då ämnet som tidigare nämnt är relativt outforskat och studien ämnar till att skapa 

djupare förståelse för olika företeelser för att i ett senare skede generalisera dessa, fanns 

ett behov av användning av både en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod. 

På grund av detta det ansågs det att studiens forskningsfråga och syfte inte gick att 

besvara fullständigt genom enbart en kvalitativ eller en kvantitativ metod. Detta för att 

det teoretiska underlaget för att utforma en kvantitativ undersökning var bristfällig utan 

en kvalitativ undersökning som skapade en bredare förförståelse och insikt i ämnet och 

generationen. 

  

2.3 Forskningsdesign 
Med forskningsdesign syftar Andersen (2012) på det tillvägagångssätt forskare 

använder för att utforska de fenomen som ämnas för studien. Bryman och Bell (2013) 

stärker detta påstående och förtydligar också att en forskningsdesign utgör en struktur 

som vägleder hur forskaren konkret använder sig av en viss metod och hur denne 

analyserar den data eller information som framkommer. Denna struktur menar Patel och 

Davidson (2011) är ett upplägg som är mer djupgående än att enbart förklara vilken 

metod som används i studien. Bryman och Bell (2013) menar även att en 

forskningsdesign utgör en ram för erhållandet av empirisk data som lämpar sig både för 

en viss uppsättning kriterier samt för de forskningsfrågor som forskaren är intresserad 

av att undersöka. Bryman och Bell (2005) beskriver att företagsekonomisk forskning 

innefattar fem vanliga och ledande former av forskningsdesigner: experimentell design, 

tvärsnitts- eller surveydesign, longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ 

design. 
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På grund av studiens forskningsfråga och syfte ansågs det lämpligt att tillämpa en 

fallstudiedesign kombinerat med en tvärsnittsdesign. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver en fallstudie som en metod för att studera enskilda fall. Enligt författaren kan 

även en person, grupp eller en social enhet vara föremål för denna typ av 

forskningsdesign. Fallet för denna studie består av en grupp, det vill säga generation Z, 

där syftet var att få en djupare förståelse för deras beteende och konsumtion av olika 

medier. Fallstudiedesign ansågs vara ett lämpligt val då studien utgår från ett 

helhetsperspektiv med möjlighet till erhållen bred information från flera olika källor 

vilket Patel och Davidson (2011) anser är en förutsättning vid fallstudier. Författarna 

beskriver att det inom en fallstudie är vanligt att information av olika karaktär samlas in 

för att kunna ge en så fyllig bild av det aktuella fallet som möjligt. Fallstudiedesignen 

har även kombinerats med inslag av tvärsnittsdesign i denna studie, då studiens senare 

del ämnar visa eventuella sambandsmönster mellan olika variabler som genom 

fallstudien varit extra intressanta att studera vidare. Bryman och Bell (2013) menar att 

tvärsnittsdesign används för att studera sambandsmönster mellan variabler. Patel och 

Davidson (2011) menar att det är vanligt att genom denna design använda sig av ett 

urval av en population om denne är för stor för att undersöka som helhet. Författarna 

menar också att mycket fokus riktas till att utföra en studie som är så generaliserbar som 

möjligt för populationen i sin helhet. Författarna menar att detta främst görs med hjälp 

av intervjuer eller enkäter av kvantitativ karaktär. Genom en kombination av 

fallstudiedesign och tvärsnittsdesign har det varit möjligt att på djupet studera olika 

enskilda variabler som påverkar målgruppen samt att undersöka sambandsmönster 

mellan dessa. 

  

För att kunna utföra insamlingen av data av olika karaktärer i denna studie utfördes en 

kvalitativ samt en kvantitativ undersökning. Inledande har studien utförts med en 

fallstudiedesign med kvalitativ karaktär för att få en djupare och bredare förståelse för 

generationen som helhet. Studiens senare del har karaktär av en tvärsnittsdesign då 

syftet var att undersöka fler individer i generationen och undersöka eventuella samband 

mellan olika variabler. Valet av kombination av fallstudiedesign och tvärsnittsdesign 

stärks av Bryman och Bell (2013) som argumenterar för att författare kan utföra en 

studie som innefattar både designen av en fallstudie samt tvärsnittsstudie. De positiva 

konsekvenserna av denna kombination var att studien kunde generera ett djupare och 

samtidigt bredare resultat. 
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2.4 Databildning 
Detta kapitel kommer att presentera de insamlingsmetoder som använts vid 

genomförandet av denna studie. Enligt Christensen et al. (2016) är processen indelad i 

två steg. Det första steget innebär att skapa en helhetsbild över problemområdet för att 

sedan i steg två samla in specifik information för att kunna besvara forskningsfrågan. 

Datainsamlingen blir därmed kopplad till undersökningens forskningsfråga samt vald 

ansats (Olsson och Sörensen, 2011). 

  

2.4.1 Primär- och sekundärdata 
Christensen et al. (2016) delar upp datainsamlingen i två olika datatyper, sekundärdata 

samt primärdata där båda delarna anses vara viktiga för att kunna genomföra en studie. 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver sekundärdata som information som redan har 

samlats in och publicerats av andra vilken kan förekomma både i text- och 

statistiktformat.  

 

I det första steget av studiens datainsamling, vilken avsåg att generera en helhetsbild av 

problemområdet, har insamling av primärdata skett genom en intervju med 

uppdragsgivaren. För att få en djupare förståelse av ämnet samlades det i steg två in 

intern sekundärdata genom statistik och tidigare intervjumaterial från uppdragsgivaren. I 

det tredje och avslutande steget av studien skedde insamling av primärdata vilken 

ämnade besvara forskningsfrågan. Denna datainsamling skedde genom djupintervjuer 

och enkäter från ett urval av populationen. 

  

2.4.2 Litteraturstudie 
Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en teoretisk referensram är en stabil 

grundpelare i ett vetenskapligt projekt. Litteraturgenomgången möjliggör för forskare 

att förstå det praktiska marknadsföringsproblemet och det specifika 

undersökningsproblemet, eller gapet, som ligger till grund för studien (Christensen et 

al., 2016). Patel och Davidson (2011) menar att litteraturgenomgången syftar till att 

finna det väsentliga inom studiens område, vilket är av stor relevans för studiens 

avgränsning. 

  

För denna studie bygger den teoretiska referensramen på de empiriska fynd gjorda 

genom djupintervjuer både med uppdragsgivare och med generation Z, vilka presenteras 

djupare under kapitel 2.4.4. Med utgångspunkt i dessa empiriska fynd skapades en 
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teoretisk referensram för studien genom publika sekundärkällor i form av vetenskapliga 

artiklar, kurslitteratur, publicerat material från diverse marknadsbyråer samt statistik 

från olika svenska myndigheter. För att hitta relevanta artiklar har följande sökord 

använts, både enskilt och i olika kombinationer, för att smalna av sökningarna: 

generation Z, generation Z behaviour, media, influencers, marketing communication, 

social media marketing, generation Z  media, generation Z  social media, marketing to 

generation Z, event marketing, content marketing, digital marketing, offline marketing, 

native marketing, word of mouth, B2C relationship, customer engagement marketing, 

marketing communication. I största möjliga mån har vetenskapligt granskade artiklar 

använts, men när det inte har varit möjligt har noggrann granskning av artiklarnas 

relevans för studien skett samt granskning av trovärdigheten ur ett vetenskapligt 

perspektiv. 

  

Det har dock uppstått en del svårigheter trots att generation Z sedan länge varit i fokus 

för forskning och det redan innan generationens födsel funnits forskningsrapporter på 

vilka beteenden de förväntades uppvisa. Dock har de inträtt konsumentmarknaden de 

senaste åren, och det finns ytterst få rapporter om hur generation Z reagerar på och tar 

till sig marknadskommunikation. Svårigheterna med att hitta vetenskapliga artiklar 

grundar sig troligen i att det tar cirka två år från det att en undersökning görs tills den 

publiceras, därav bristen av teoretiskt material inom ämnet. 

  

2.4.3 Empirisk studie 
Då ämnet ur ett empiriskt perspektiv är outforskat och särskilt kopplat till 

förutsättningarna på den svenska marknaden har det funnits ett behov att använda sig av 

empiriska sekundärkällor. De sekundärkällorna och data som använts har varit statistik 

från svenska marknaden publicerade av Myndigheten för Press, Radio och TV som 

lyder under regeringens kulturdepartement, samt Statistiska Centralbyrån som arbetar på 

uppdrag av i huvudsak regeringen. Vilka trots dess uppdragsgivare har granskats och 

där informationen jämförts mellan olika källor för att säkerställa att denna verkar rimlig. 

  

I tillägg till sekundärkällorna har det funnits ett behov för primära empiriska källor för 

att besvara studiens forskningsfråga. För att beskriva nuläget på den svenska marknaden 

har det därför gjorts datainsamlingar både genom en kvalitativ och en kvantitativ 

undersökning, i form av intervjuer och enkäter. I detta kapitel förklaras vilka 

tillvägagångssätt som har använts vid insamlandet av empirisk data. 
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2.4.4 Intervjuer 
Ahrne och Svensson (2015) definierar en intervju som ett tillfälle där olika synsätt 

ömsesidigt byts ut. Christensen et al. (2016) menar att det finns fyra olika typer av 

intervjuer där författarna gör skillnad på personliga intervjuer, fokusgrupper, 

telefonintervjuer och påstana intervjuer. Den första intervjun med uppdragsgivaren, där 

fokus var att skapa en större förförståelse för deras problem och ämnet i stort samt att ta 

del av deras erfarenheter och deras tankar om det aktuella området, skedde genom en 

personlig intervju på deras kontor i Malmö. 

  

Nackdelarna som Christensen et al. (2016) lyfter fram runt personliga intervjuer är den 

höga kostnaden per intervju, risken att undersökaren påverkar respondenternas svar 

samt att dataanalysen kan vara komplicerad då denna ofta saknar en tydlig struktur och 

att data kan tolkas på många olika sätt. Bryman och Bell (2013) lyfter däremot fram 

fördelar som att intervjuerna går relativt snabbt att genomföra, det går att ställa 

komplicerade och djupgående frågor samtidigt som respondenterna har möjlighet att ge 

uttömmande svar. Intervjuer gör det också möjligt för undersökaren att ställa följdfrågor 

om något är extra intressant eller oklart (ibid.) 

  

Christensen et al. (2016) beskriver att intervjuer kan vara strukturerade i olika grad. 

Författaren delar in de olika graderna av strukturering i strukturerade, semistrukturerade 

och ostrukturerade intervjuer. Författaren likställer också ostrukturerade intervjuer med 

djupgående intervjuer, vilket kommer vara den term som används vid beskrivande av 

denna studies intervjuteknik i fortsättningen. Vid semistrukturerade intervjuer utgår 

undersökaren från en intervjuguide med teman eller frågor som är aktuella. 

Ordningsföljden och utformningen är sällan förutbestämd utan intervjuns naturliga gång 

avgör detta (ibid.). Vid djupintervjuer får respondenterna möjlighet att prata fritt med 

utgångspunkt i undersökningsproblemet och intervjun utformas mer likt ett samtal än en 

traditionell intervju (Bryman och Bell, 2013). Under planeringen av intervjun med 

uppdragsgivaren sågs ett behov att inleda denna som en djupgående intervju och öppet 

låta uppdragsgivaren berätta om deras förutsättningar och den funna problematiken fritt 

för att skapa en tydlig uppfattning om situationen. Den senare delen av intervjun var 

semistrukturerad till dess karaktär för att möjliggöra att kunna förtydliga saker som 

hade stor relevans för studien. En anledning var också för att kunna ställa följdfrågor 

kopplade till den tilltänkta teoretiska referensramen. Det ansågs finnas ett behov för 

detta, i syfte att skapa en helhet av bakgrunden till problemet. Denna intervju ämnade 
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sedan att fungera som bakgrundsinformation för att ytterligare ge läsaren en chans att få 

en ökad förståelse om SVT:s uppdrag och problem. Därav var det viktigt att efter 

transkriberingen av denna intervju, skicka materialet till SVT för granskning för att 

eliminera misstolkningar av den information som genererats.  

  

I ett andra skede genomfördes telefonintervjuer med åtta respondenter i åldrarna 12–19, 

varav fem tjejer och tre killar. Telefonintervjuer möjliggjorde en större geografisk 

spridning än personliga intervjuer och respondenterna representerade fem olika städer 

runt om i Sverige. Detta ansågs positivt för att minimera risken att resultatet påverkats 

av lokala förutsättningar. Kritik kan riktas mot studiens utformning och det faktum att 

telefonintervjuer valts framför personliga intervjuer. Detta för att personliga intervjuer 

hade möjliggjort att läsa av det kroppsspråk och de reaktioner som uppstår under 

intervjun. Dock utgjorde frågornas karaktär och det faktum att ämnet inte är särskilt 

känsloladdat ett argument för att telefonintervjuer ändå kunde användas utan risk för att 

missa viktiga reaktioner. Det ansågs också mer viktigt hur respondenterna utformade 

sina svar och på vilket sätt de svarade snarare än att studera kroppsspråk, något som 

hade varit mer viktigt vid en undersökning av ett mer känsligt ämne där respondenterna 

riskerar att inte vilja ge lika uttömmande svar. Det ansågs inte heller att fördelarna som 

personliga intervjuer hade gett hade stått i proportion till den ökade arbetsinsatsen 

denna intervjuteknik hade medfört. 

  

Bryman och Bell (2013) menar att det i telefonintervjuer till skillnad från personliga 

intervjuer finns ett större behov för strukturerade intervjuer och att det är svårt att gå 

djupare in på ett ämne, samtidigt som författarna lyfter fördelar som är relaterade till 

både kostnads- och tidseffektivitet. Detta då det inte tillkommer någon kostnad eller tid 

för resor, vilket ger större möjlighet till en geografisk spridning av respondenterna utan 

ökad arbetsinsats. Christensen et al. (2016) argumenterar för att telefonintervjuer ska 

vara standardiserade med förbestämda frågor och förbestämda svarsalternativ, vilket 

kan liknas vid en postenkät. Detta då det underlättar databehandlingen för intervjuaren. 

Författarna lyfter även att det finns möjlighet för öppna frågor utan svarsalternativ men 

att det då är viktigt att komma med följdfrågor för att få så uttömmande svar som 

möjligt. 
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Telefonintervjuerna följde en i förväg planerad intervjuguide av semistrukturerad 

karaktär med både öppna och slutna frågor, vilka tog cirka 45 minuter till en timme 

vardera. De öppna frågorna syftade till att öppna upp för utvecklade och reflekterande 

svar och de slutna frågorna var av mer faktabaserad karaktär. För att minska risken att 

begränsa respondenten i sina svar valdes fasta eller föreslagna svarsalternativ bort till 

förmån för öppna svarsalternativ. Bryman och Bell (2013) argumenterar för fördelen av 

semistrukturerade intervjuer då det ges möjlighet att ställa följdfrågor för mer 

uttömmande svar samt även om något behöver förtydligas. Vidare lyfter författarna 

fram att intervjuundersökningar är lämpliga att använda framför enkäter när syftet är att 

undersöka de bakomliggande faktorerna till respondenternas uppfattning och syn på 

ämnet. 

  

För dokumentation av intervjuerna förekom ljudinspelning under intervjun med 

uppdragsgivaren samt urvalet av generation Z med syfte att förenkla 

transkriberingsprocessen. Christensen et al. (2016) argumenterar för fördelarna med 

ljudinspelning då det ger möjlighet för att återge exakta citat i efterhand, samt att 

intervjuaren kan fokusera helt och hållet på vad som sägs under intervjun istället för att 

vara upptagen med att anteckna. Författarna menar att det är viktigare att verkligen 

lyssna på respondenten för att kunna ställa rätt följdfrågor och därmed öka kvaliteten på 

materialet från intervjun. Bryman och Bell (2013) argumenterar för att det är viktigt att 

intervjuer i efterhand transkriberas för att underlätta analysen av materialet och för att 

skydda forskaren mot att uppfattas som subjektiv till ämnet. Detta då analysen utgår 

från vad som faktiskt har sagts i intervjuer och inte författarens uppfattning av vad som 

har sagts. 

  

På grund av ljudinspelningen kunde fokus koncentreras på de olika intervjuerna. Detta 

möjliggjorde en djupare insamling av data då anpassade följdfrågor till respondenterna 

kunde ställas efter vad varje respondent svarat på frågan, något som hade varit svårare 

att genomföra utan ljudinspelning. Christensen et al. (2016) menar att det finns en risk 

att ljudinspelning kan ha en negativ effekt på respondenterna och att det därför är 

mycket viktigt att säkerställa att det går bra att använda denna metod för dem. Detta 

gjordes innan varje intervju och det förekom ingen reaktion eller tveksamhet till att 

metoden användes. 
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Intervjuerna med både uppdragsgivare och generation Z har under processen bidragit till 

skapandet av studiens teoretiska referensram samt utvecklingen av enkätundersökningen 

som presenteras nedan. 

  

2.4.5 Enkäter 
Enkäter är enligt Christensen et al. (2016) en skriftlig sammansättning av frågor som 

behandlar ett förutbestämt ämne både genom öppna och slutna frågor. Svarsalternativen 

kan enligt författarna vara både förutbestämda och av öppen karaktär. Bryman och Bell 

(2013) likställer strukturerade intervjuer och enkäter med skillnaden att det inte finns 

någon intervjuare tillgänglig utan att det är upp till respondenten att själv läsa och tolka 

frågorna. Patel och Davidson (2011) argumenterar för att enkäter är lämpligt att 

använda vid kvantitativa undersökningar, där ett stort antal svar ska behandlas. Enkäter 

kan delas upp i två olika kategorier, självadministrerande samt intervjuadministrerade, 

beroende på om respondenten själv fyller i enkäten eller om det sker som en intervju 

utifrån en enkät där intervjuaren fyller i svaren som respondenten lämnar (Christensen 

et al., 2016). Genom inledande intervjuer med målgruppen skapades en tydlig bild av 

deras medievanor samt deras uppfattning av olika typer av marknadskommunikation. 

Då syftet med studien är att se mönster, samband och att analysera dessa har 

standardiserade och strukturerade enkäter använts. Studiens kvalitativa del genererade 

tillfredsställande resultat som låg till grund för frågorna i studiens enkäter för 

målgruppen, vilka syftade till att både bekräfta de tidigare fynden samt upptäcka 

statistiska samband. 

  

Bryman och Bell (2013) lyfter fram fördelen med enkäter jämfört med intervjuer som 

att de är mer kostnadseffektiva och snabbare att administrera. Då ett stort fokus för 

denna studie var att uppnå ett så pass stort antal respondenter för en generering av så 

generaliserbara resultat som möjligt, sågs en fördel i användandet av 

självadministrerande enkäter. Detta innebar att flera respondenter kunde besvara 

enkäten samtidigt, vilket gjorde att effektiviteten för denna studie inte var bunden till 

intervjuaren. 

  

Christensen et al. (2016) delar vidare in självadministrerande enkäter i tre 

underkategorier, postenkäter, webbenkäter och besöksenkäter. Med hänsyn målgruppen 

för studien och deras tekniska färdighet sågs ingen anledning till att användning av 

postenkäter, utan de två tillvägagångssätten som sågs som aktuella var webbenkäter och 
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besöksenkäter. För denna studie har datainsamlingen skett genom både webb- och 

besöksenkäter med målet att få svar på ett stort antal enkäter och i största möjliga mån 

även bredda den geografiska spridningen. Datainsamlingen bestod av totalt 613 enkäter 

där det stora antalet enkäter samlades in genom besök på skolor i Kalmar och Nybro 

samtidigt som enkäten även spreds som webbenkät via sociala medier och mail till 

övriga delar av Sverige. Det som enligt Christensen et al. (2016) talar för webbenkätens 

fördel är bland annat snabbheten, kostnadseffektiviteten, bekvämligheten och de 

geografiska möjligheterna. Dock menar författarna att det kan vara svårt att nå önskad 

målgrupp då det oftast saknas register, samt att svarsfrekvensen brukar vara låg i 

förhållande till antal utskickade enkäter. Självadministrerade besöksenkäter påminner 

till stor del om postenkäter men kan delas ut till flera respondenter vid ett och samma 

tillfälle (ibid.). Svarsfrekvensen vid besöksenkäter menar författarna är betydligt mycket 

högre än vid webbenkäter och uppgår oftast till mellan 90–100 procent. Med en högre 

effektivitet ansågs det försvarbart att fysiskt möta upp målgruppen på platser som det är 

troligt att de befinner sig på, till exempel skolor, trots den ökade kostnaden och 

tidsåtgången för detta. Bryman och Bell (2013) lyfter fram fördelen med att 

respondenterna då kan ställa frågor om enkäten om något skulle uppfattas som oklart, 

vilket inte är möjligt vid webb- och postenkäter. Detta stärker också ställningstagandet 

till en användning av självadministrerade enkäter med fysisk närvaro vid 

datainsamlingen av studiens senare del.   

  

För att undvika oklarheter eller frågetecken i största möjliga mån om enkätens 

uppbyggnad utfördes en pilotstudie på tio respondenter med syfte att både undersöka att 

frågorna var ställda på ett sätt anpassat efter målgruppen. Pilotstudien ämnade också att 

undersöka att frågorna besvarade vad de ämnade att besvara och inte misstolkades på 

något sätt. Efter pilotstudien togs alla synpunkter i beaktning vilket ledde till att vissa 

frågor omformulerades och förtydligades. Christensen et al. (2016) betonar vikten av ett 

gediget förarbete då enkäter till skillnad från intervjuer inte går att formulera om eller 

förklara frågor som uppfattas oklara av respondenterna. Detta problem som Christensen 

et al. (2016) nämner har, precis som beskrivet i tidigare stycke, försökts minimeras 

genom att respondenterna getts tillfälle att få sina oklarheter utredda då utdelningen av 

enkäten skett på plats. Bryman och Bell (2013) lyfter även problematiken runt att alla 

typer av frågor inte passar i en enkät, samt att respondenterna tröttnar snabbare på 

frågor i en enkät jämfört med en intervju. Detta ställer enligt författarna krav på att 
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frågorna väljs med omsorg och att alla frågor som inte kan bidra till analysen sållas 

bort. Christensen et al. (2016) rekommenderar därför att frågorna testas på målgruppen 

innan själva genom en pilotstudie för att undvika ovan nämnda fallgropar. 

  

Vid uppbyggandet av enkäter finns det olika tekniker för skapandet av frågor. 

Christensen et al. (2016) diskuterar detta utifrån grad av standardisering och 

strukturering, vilket styr respondenternas svarsmöjligheter. Standardiseringen styr 

huruvida respondenternas förutsättningar att svara på enkäten är lika, vilket betyder att 

vid en standardiserad enkät är frågornas ordning och utformning densamma för alla 

respondenter. Trots en standardiserad enkät finns möjligheten för både strukturerade 

och icke-strukturerade svarsalternativ, där det ena inte utesluter det andra (ibid.). 

Bryman och Bell (2013) menar att om forskaren önskar att respondenterna ska uppfatta 

och besvara frågorna på samma sätt, är en standardiserad enkät med strukturerade svar 

att föredra, vilket gör behandling och analys av data enklare. 

 

2.5 Urval 
Christensen et al. (2016) menar att ett urval av en population är lämpligt för att kunna 

undersöka hur en del av populationen uppfattar den undersökta företeelsen, för att sedan 

kunna dra slutsatser om hela målpopulationen. Med population menas den grupp som 

studien koncentreras på (Patel och Davidson, 2011). För att urvalet ska ge effekt menar 

dock Bryman och Bell (2005) att urvalet behöver vara representativt populationen för 

att en generalisering ska kunna vara möjlig. Studiens syfte har varit att undersöka 

generation Z vilket innefattar alla människor födda mellan 1998–2005 i Sverige, oavsett 

kön eller geografiskt läge, som vid tidpunkten för studien är 12–19 år gamla. Denna 

population består av cirka 750 000 personer enligt Statistiska Centralbyråns senaste 

mätning (SCB, 2017). På grund av populationens storlek har den inte varit möjlig att 

undersöka i sin helhet, utan det har skett ett urval i syfte att representera populationen på 

ett sådant sätt att generaliserbara resultat för hela populationen kunde genereras. Med 

stöd av Bryman och Bell (2013) stärks argumentationen för att situationen kräver ett 

urval av generation Z som population. 

  

Olsson och Sörensen (2011) menar att urvalsprocessen är en mycket viktig del av 

studien och ett verktyg för att säkerställa sannolikheten att urvalet blir representativt för 

hela populationen. Christensen et al. (2016) beskriver en metod där samtliga personer 
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eller enheter inte har en känd chans att komma med i urvalet som ett icke-

sannolikhetsurval. Författarna menar att med denna metod främjas att finna 

respondenter som har insikt och kunskap om det som ska utredas, snarare än att studien 

erhåller statistisk representativitet. Bryman och Bell (2013) förklarar icke-

sannolikhetsurval som ett paraplybegrepp som syftar till att omfatta alla de former av 

urval som inte utgörs utifrån de sannolikhetsprinciper ett sannolikhetsurval innehar. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att urvalet i princip måste vara helt slumpmässigt för 

att också vara helt generaliserbart. Risken vid utförande av icke-slumpmässiga urval är 

att urvalet riskerar att bli skevt vilket begränsar möjligheterna för generalisering (ibid.). 

Trots att ett slumpmässigt sannolikhetsurval är att föredra för att få generaliserbara 

resultat valdes ett icke-sannolikhetsurval för denna studie. Detta för att populationen 

som är föremål för denna studie är så pass stor och geografiskt utspridd i kombination 

med en begränsad tidsram. Därför ansågs det att ett slumpmässigt sannolikhetsurval inte 

var möjligt att uppnå. 

  

2.5.1 Intervjuer 
Vid den kvalitativa datainsamlingen i intervjuform gjordes ett strategiskt kedjeurval. 

Respondenter har till en början valts ut strategiskt efter kön, ålder och geografisk 

position, där de sedan har vidareförmedlat kontakt till nya möjliga respondenter inom 

den sökta målgruppen. På grund av en kombination av strategiskt urval och kedjeurval 

har den slumpmässiga faktorn ökat jämfört med om enbart ett strategiskt urval skulle 

genomförts, vilket ansågs positivt för studiens generaliserbarhet. Valet av urvalsteknik 

till den kvalitativa delen av studien stöds av Jakobsson (2011) som menar att ett 

strategiskt urval huvudsakligen används vid kvalitativa undersökningar. För att generera 

en önskvärd spridning och bredd i det strategiska urvalet valdes individer i olika åldrar 

bosatta i olika städer i Sverige. Detta för att studiens generaliserbarhet hade kunnat 

påverkas negativt av att enbart använda respondenter boende i samma stad. Genom 

denna kvalitativa datainsamlingsprocess skapades en djupare förståelse för ämnet. 

Resultaten för de kvalitativa intervjuerna låg sedan till grund för utformningen av den 

kvantitativa delen av studien. På grund av den kvalitativa delens betydelse för studien 

ansågs viktigt att få bra spridning på respondenter, vilket var ytterligare ett argument för 

användning av ett strategiskt kedjeurval. 
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2.5.2 Enkäter 
Urvalet till de kvantitativa enkäterna genomfördes enligt ett av Christensen et al. (2016) 

kallat “påstana”-urval. “Påstana”-urval innebär en metod där urvalet tas ut genom att 

undersökarna placerar sig på platser där personer eller enheter som är aktuella för 

studien rör sig (ibid.). Då populationen som önskades undersökas var, precis som i 

tidigare stycke beskrivet, generation Z ansågs det lämpligt med en placering på platser 

där generationen rör sig till vardags. Placeringen skedde på skolor runt om i Kalmar och 

Nybro, där respondenter i åldrarna 1998–2005 på ett enkelt sätt kunde hittas. Precis som 

tidigare beskrivet lyfter Christensen et al. (2016) fram risken av att undersökarna frågar 

en specifik kategori människor som kan vara lättare att få kontakt med. Denna risk togs 

i beaktning genom att hela tiden ha två undersökare som stod och delade ut enkäter till 

varje person som gick förbi och en som kunde besvara eventuella oklarheter. Det var 

också mycket viktigt att varje individ, i mån av tid, blev tillfrågad för att varje individ 

skulle ha lika stor sannolikhet att bli tillfrågad. Christensen et al. (2016) lyfter fram en 

fördel med att denna typ av datainsamling sker relativt snabbt och att metoden är enkel 

att använda. Dock innebär det en risk att en viss kategori med människor är lättare att 

fråga vilket gör att undersökarna riskerar att undvika vissa typer av personer (ibid.). 

  

På grund av den bristfälliga geografiska spridningen som uppstod genom “påstana”-

urvalet genomfördes även ett strategiskt urval då enkäten skickades ut till utvalda skolor 

i Stockholm, Göteborg och Lund genom en elektronisk enkät som tidigare beskrivet 

samt via sociala medier. Detta för att den geografiska spridningen skulle bli 

tillfredsställande och för att öka studiens generaliserbarhet för hela populationen då den 

ansågs lägre vid enbart respondenter från en och samma stad. Kontrollen för studien 

blev därför påverkad och det ökade också risken för att respondenterna fyllde i enkäten 

felaktigt om de missuppfattat en fråga på grund av avsaknad av undersökare. På grund 

av att det uppstått mycket få oklarheter vid utdelningen av enkäterna på skolan, ansågs 

denna risk värd att ta för att öka den geografiska spridningen för studien. 

 

2.6 Operationalisering 
Enligt Patel och Davidson (2011) tar operationaliseringen sin grund i den teoretiska 

referensramen där information kategoriseras i verbala och numeriska termer. För att 

skapa ett instrument måste forskaren hitta de centrala begrepp i litteraturgenomgången 

som behöver undersökas vidare för att besvara forskningsfrågan (Bryman och Bell, 

2013). Operationaliseringen sker enligt Patel och Davidson (2011) när de teoretiska 
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begreppen specificeras och omformuleras till enkät- eller intervjufrågor. Här blir den 

form av information som önskas att samlas in avgörande för utförandet av 

empiriinsamlingen, om det är verbala eller numeriskt mätbara resultat (ibid.). 

 

Då operationalisering i klassiskt utförande lämpar sig bäst för kvantitativa studier enligt 

litteraturen, har det varit svårt att göra en operationalisering för hela studien då den 

också har ett kvalitativt inslag. Den kvalitativa delen av studien är i stor del utformad av 

förförståelse och information genererad av intervju med uppdragsgivare. Detta gjorde 

att det inte var möjligt att forma en operationalisering enbart utifrån den teoretiska 

referensramen. Med utgångspunkt i författarnas förförståelse, den ökade förståelsen 

efter intervju med uppdragsgivaren samt den teoretiska förstudien skapades frågor efter 

följande teman; marknadskommunikation, tittarvanor, påverkan och vilja att påverka, 

intresse av ny teknologi och sociala medier. Utifrån dessa teman utformades en semi-

strukturerad intervjuguide, vilken presenteras i bilaga B. Kopplingen mellan teman och 

frågor presenteras nedan i tabell 2.1 

 

 
Tabell 2.1 Operationalisering kvalitativ studie (egen) 

 

Den kvantitativa delen av studien togs till stor del utgångspunkt i metodlitteraturens syn 

på operationalisering. Då den kvantitativa delen bygger på både den teoretiska 

referensramen samt resultatet av den kvalitativa studien, följer inte de valda teman den 

teoretiska referensramen till fullo. Nedan presenteras de övergripande teman 

konsumtion, kommunikation, interaktion med företag, innehåll och format, samt 

kontrollvariabler genom demografi. För att underlätta analysen gjordes dock en 

noggrannare indelning som visas i tabell 2.2. Utifrån presenterade teman utformades 

enkätfrågor för att besvara forskningsfrågan vilka presenteras i bilaga C.  
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Tabell 2.2 Operationalisering kvantitativ studie (egen) 

 

2.7 Kvalitativ analysmetod 
Fejes och Thornberg (2015) menar att data är det material som samlats in genom en 

metod och som sedan analyseras i en databearbetning. Data av kvalitativ karaktär utgörs 

främst av ord, text och symboler som karaktäriseras av att de beskriver eller 

representerar människor, handlingar eller händelser i vår sociala verklighet. Andersen 

(2011) beskriver analys som en metod som tvingar forskaren att utesluta de rådata som 

inte är relevanta och något som styrs i huvudsak av studiens problemformulering. 

Författaren menar att huvuduppgiften är att urskilja specifika delar i en helhet för att 

sedan finna samband mellan dessa delar. En kvalitativ analys utmärker sig i form av att 

dess främsta kännetecken är att den fokuserar på helheten och det undersökta 

sammanhanget, snarare än delarna eller de specifika orden (Christensen et al., 2016). 

Detta då ett ord, händelse eller en text inte har en given innebörd och att det då behövs 

fokuseras på ordens mening och innebörd i relation med ett sammanhang (Christensen 

et al., 2016). Författaren beskriver även att forskarna är det främsta analysinstrumentet 

och att analys och datainsamlingsprocess sker samtidigt i en kvalitativ undersökning. 
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Under studiens datainsamlingsprocess analyserades respondenternas svar för att kunna 

avgöra i vilken utsträckning följdfrågor behövde ställas för att få nå önskvärd mängd 

och djup i insamlad data. Varje respondents svar analyserades för sig och intervjun 

anpassades därför efter varje respondent genom analys av deras svar under intervjun. 

Christensen et al, (2016) argumenterar för att denna metod gör att risken minskar för att 

undersökaren sätter sig i en situation med en stor datamängd som sedan inte går att 

analysera tillräckligt djupt. 

  

Christensen et al, (2016) beskriver att tydliga mönster i insamlad data växer fram under 

studiens gång och att olika nyckelord därefter kan grupperas tillsammans. 

Intervjuguiden var strukturerad i olika teman: frågor om varje socialt media, tittarvanor, 

ny teknik, uppfattning av reklam, interaktion med företag, användning av olika medier 

och påverkan av word of mouth. På grund av att intervjuguiden var strukturerad efter 

olika teman, föll insamlad data relativt mycket inom dessa ramar. Efter intervjuerna 

sågs ett tydligare mönster i den insamlade datan och respondenternas svar 

strukturerades ytterligare och delades upp i fyra stora teman: mediekonsumtion, 

konsumtion sociala medier, kommunikationsbeteende och interaktionsbeteende med 

företag. Det var även dessa fyra teman som styrde analysen av datan. Varje respondents 

svar analyserades var för sig av studiens alla författare, för att hitta underliggande 

beteenden. Denna analys presenterades sedan i empirikapitel 4.1 efter de fyra teman 

som presenterats tidigare med syfte att hitta samband och olikheter i respondenternas 

svar. Denna typ av analys beskrivs av Olsson och Sörensen (2011) som kontextuell 

analys vilken författaren menar är en kombination av analytiska och tolkande drag. 

Författarna menar att en kontextuell analys syftar till att beskriva vilka egenskaper som 

kan tillskrivas ett visst begrepp. Detta stämmer bra överens med den kvalitativa studiens 

syfte, vilket var att se vilka egenskaper som kunde tillskrivas generation Z. 

 

2.8 Kvantitativ analysmetod 
För analys av studiens kvantitativa data har statistikprogrammet SPSS använts för att 

genomföra olika analyser, vilka presenteras nedan. Vid sammanställning av insamlad 

data exkluderades 15 respondenter till följd av ofullständiga svar eller uppenbart 

felaktigt ifyllda enkäter. Detta bortfall kan enligt Bryman och Bell (2013) kan bero på 

att enkäten innehöll för många frågor, eller att frågorna upplevdes oviktiga och därmed 

inte skapade engagemang bland respondenterna. Då enkätundersökningen genererade 
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ett mycket tillfredsställande antal respondenter ansågs inte detta vara fallet för denna 

studie då bortfallet litet sett till antalet respondenter.  

 

För att säkerställa spridningen av respondenter utfördes i ett första steg en deskriptiv 

analys genom en frekvenstabell, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är ett viktigt steg 

i början av analysen. Genom denna analys säkerställdes det att respondenterna låg inom 

det efterfrågade åldersspannet, samt att de var bosatta i Sverige. Fördelningen 

presenterades mellan kön och ålder, vilket visar huruvida urvalet är representativt för 

hela målgruppen eller inte. Utifrån denna analys sorterades två respondenter bort i 

tillägg till de 15 som tidigare sorterats bort. Av 613 insamlade enkäter låg 596 stycken 

till grund för den fortsatta analysen. Detta ger en svarsfrekvens på 97,2 procent vilket 

enligt Bryman och Bell (2013) anses vara utmärkt då den ligger över 85 procent, vilket 

innebär att risken för skevhet i resultaten är minimal. 

 

I analysens andra steg kombinerades de frågor som enligt tabell 2.2 mätte samma sak i 

syfte att skapa de variabler som skulle ligga till grund för kluster- och efterföljande 

analys. För att säkerställa att de frågorna som sattes samman mätte samma sak gjordes 

ett reliabilitetstest genom en Cronbach’s alpha analys, vilket presenteras närmare i tabell 

2.3. Genom denna transformation mellan variabler skapades nio nya variabler: 

konsumtion av sociala medier, vilja att påverka vänner och familj, påverkan av vänner 

och familj, påverkan av influencers, interaktion med företag, innehåll - globalt, innehåll 

- humoristiskt, innehåll - inspiration och format - text. 

 

I ett tredje steg gjordes en klusteranalys, vilket enligt Malhotra och Birks (2007) är en 

teknik för att klassificera objekt eller fall i relativt homogena grupper. Denna metod är 

enligt författarna fördelaktig vid indelning av större grupper och kan användas vid bland 

annat segmentering av marknader och för att förstå konsumenters olika beteenden. 

Ghauri och Grønhaug (2005) menar att klusteranalyser oftast används för att hitta 

naturliga grupperingar i urvalet. För denna studie gjordes en klusteranalys baserat på de 

beteendevarabler som presenterats i tabell 2.2. I syfte att få fram det antal kluster som 

skulle vara lämpligt för denna studie gjordes en hierarkisk klusteranalys. Detta är enligt 

Malhotra och Birks (2007) en metod där respondenter som har mest lika värden paras 

ihop i grupper. Utifrån denna typ av analys menar författarna att det går att avläsa hur 

många kluster som är lämpligt för urvalet. För studiens insamlade data gav detta inga 
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applicerbara svar, då det antydde på att det var lämpligt att ha över 100 kluster. 

Malhotra och Birks (2007) menar att det inte finns några fasta regler för hur många 

kluster som ska användas och att detta behöver anpassas efter den aktuella studien, men 

att ett vanligt förekommande antal är mellan tre till sex kluster. Lehmann (1979) 

argumenterar att ett annat tillvägagångssätt för bestämmande av antal kluster är att 

beräkna n/50 och n/30 och menar att tillfredsställande antal kluster finns mellan de tal 

som räknats fram. Med n = 596 respondenter skulle detta hamna på 11,96 - 19,86 

kluster vilket inte ansågs tillföra något till studien då skillnaderna mellan klustren blev 

för små för att analysera vidare. Istället ansågs det lämpligt att använda tre till sex olika 

kluster. Detta genom en K-mean klusteranalys där tre, fyra, fem och sex olika kluster 

formades, vilket enligt Malhotra och Briks (2007) är en lämplig metod. Genom att göra 

ett Scheffe-test samt ett ANOVA-test övervägdes därefter för och nackdelar vid varje 

antal profiler och vad studien eventuellt skulle vinna eller förlora på att ha en profil mer 

eller mindre.  Efter noggrant övervägande om antal profiler samt dess för- och 

nackdelar, valdes fyra olika profiler att gå vidare med. 

 

För att säkerställa att profilerna inte bygger på olikheter utifrån de demografiska 

förutsättningarna gjordes en korstabulering, vilket enligt Patel och Davidson (2011) 

används för att jämföra fördelning mellan variabler. Detta i syfte att utesluta att en profil 

styrs av ålder eller kön istället för de beteendevariabler som tidigare undersökts. 

 

Utifrån den tidigare utförda ANOVA-analysen och Scheffe-testet, gjordes en grundlig 

analys av profilerna. Denna analys gjordes utifrån hur de olika profilerna ställde sig till 

de frågor i enkäten som behandlade vad för typ av innehåll som de föredrar. Utifrån 

genomförda test fanns en möjlighet att rangordna uppfattningen om olika teman inom 

de enskilda profilerna, för att på så sätt kunna presentera vilka medier, innehåll, budskap 

och format som bör användas för att nå ut till den berörda profilen.  

 

I ett fjärde steg gjordes ett post-hoc analys för att visa inom vilka parametrar som det 

statistiskt skiljer sig som mest mellan profilerna. Även om ANOVA-testet visat att det 

finns signifikanta skillnader mellan de olika profilerna, visar det inget om mellan vilka 

profiler det finns skillnader mellan vilket med en post-hoc analys ämnade att studera 

vidare. Detta i syfte att statistiskt säkerställa om skillnader fanns mellan alla profiler 

eller om det bara gällde några. Genom post-hoc analysen gjordes istället ett 
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signifikanstest mellan profilerna var för sig. Det finns olika metoder att göra detta på, 

vilka bland annat skiljer sig åt när det kommer till hur signifikansnivån beräknas. Enligt 

Stevens (1999) är Least Significant Difference (LSD) mest vanligt förekommande för 

mätning av signifikansnivå i post-hoc analyser, men författaren menar även att den på 

senare år kritiserats och utvecklats i form av nya test. De senaste decennierna har 

Scheffe-testet varit det mest populära och det som rekommenderas av Stevens (1999) 

när komplexa jämförelser och analyser utförs. Ett Scheffe-test har därför använts för 

analys av medelvärden mellan profilerna och dess signifikansnivå. 

 

För den faktor som berör meme:s, visade ANOVA-testet på att det fanns signifikanta 

skillnader mellan profilerna medan Scheffe-testet inte visade på några signifikanta 

skillnader. I detta fallet testades därför även LSD-testet, vilket har lägre gränsvärden för 

att skillnader ska anses som signifikanta. LSD-testet presenteras därav enbart för den 

enskilda faktorn i resultatet. Samtidigt tas kritiken i beaktning och inga större slutsatser 

dras utifrån detta test, vilket gör att resultatet från LSD-testet snarare ses som en 

antydan till vilka skillnader det finns.   

 

Avslutningsvis gjordes en analys och tolkning av resultatet som visar hur de fyra 

profilerna ställer sig till de olika faktorerna. Analysen har skett både vertikalt och 

horisontellt utifrån de olika teman som presenterats. Den vertikala analysen diskuterar 

hur den enskilda profilen ställer sig till de olika faktorerna samt hur dessa ska 

rangordnas för att se hur faktorerna värderas inom profilen. Den horisontella analysen 

visar istället vilka skillnader det finns mellan de olika profilerna för en enskild faktor. 

Genom detta går det att uttala huruvida det finns statistiska skillnader mellan profilerna 

och rangordna dem. Genom att kombinera dessa två är det möjligt att få en helhetsbild 

av hur profilerna står i relation till varandra, samt hur dessa värderar de olika faktorerna. 

Genom att koppla detta resultatet till de beteenden som visats för profilerna har det varit 

möjligt att dra slutsatser utifrån profilernas beteende och vilken 

marknadskommunikation som är fördelaktig för att nå ut till de olika profilerna inom 

generation Z. 

 

2.9 Reliabilitet och validitet 
Holme och Solvang (1996) beskriver vikten av precision, kritisk prövning och 

noggrannhet i utförandet av studier för att uppnå hög mätbarhet och pålitlighet. 
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Författarna menar att två viktiga begrepp för att mäta detta är reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet beskrivs av författarna som studiens tillförlitlighet. Patel och Davidson 

(2011) menar att ju mindre känslig studien är för slumpmässiga variationer, desto mer 

reliabel är den och mer lik det sanna värdet.  

 

Patel och Davidson (2011) beskriver validitet som ett mått på i vilken utsträckning 

studien mäter vad den faktiskt ämnar mäta. Holme och Solvang (1996) menar att det ska 

vara en röd tråd mellan vad forskningsfrågan säger och vad som faktiskt mäts i 

undersökningen för att denne ska uppnå god validitet.  

 

Enligt Holme och Solvang (1996) menar att en god validitet är en förutsättning för 

studiens kvalitet och att det inte räcker med en stark reliabilitet. Detta argument stärks 

av Patel och Davidson (2011) som menar att de ena inte kan utesluta det andra och 

beskriver likt Holme och Solvang (1996) att hög reliabilitet inte garanterar hög validitet. 

Patel och Davidson (2011) beskriver att kvaliteten av respektive reliabilitet och validitet 

påverkar varandra och menar att en låg reliabilitet per automatik påverkar validiteten 

negativt. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns skillnader när det kommer till mätning av 

reliabilitet och validitet beroende på om studien är av kvalitativ eller kvantitativ 

karaktär. Författarna menar att kvalitativa studier ska bedömas och värderas efter helt 

olika kriterier än kvantitativa studier. Då denna studie innehar två delar, där den första 

delen är av kvalitativ karaktär och den andra av kvantitativ karaktär, kommer detta 

kapitel disponeras på liknande sätt. Detta för att på ett tydligt sätt kunna påvisa hur god 

reliabilitet och validitet har säkerställts i båda studierna, vilket skiljer sig åt i den 

kvalitativa och kvantitativa delen av studien.  

 

2.9.1 Reliabilitet och validitet kvalitativa intervjuer 
Bryman och Bell (2013) beskriver att det läggs mindre fokus vid mätning av begrepp 

när det kommer till reliabilitet i en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ studie. 

Författarna beskriver också att det är svårt att mäta om en kvalitativ undersökning är 

upprepbar eller inte på grund av att omständigheterna inte är desamma vid olika 

undersökningstillfällen.  
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Författarna menar att ett sätt att bedöma reliabiliteten och validiteten i kvalitativa studier 

är att granska dess tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering.  

Pålitlighet i detta fallet relateras till reliabilitet och resterande tre termer relateras till 

validitet. Bryman och Bell (2013) beskriver att reliabilitet i en kvalitativ studie är 

sammankopplat till hur forskningsprocessen utformas. Författarna menar att det även 

kan stärka reliabiliteten att ha andra personer som granskar studien under processens 

gång. Denna studie har blivit granskad av en opponentgrupp, handledare samt 

examinator vars synpunkter har varit mycket viktiga i det fortsatta arbetet med studien. 

Författarna menar också att undersökarna i så stor utsträckning det är möjligt ska inta 

liknande social roll under hela processen för att uppnå god reliabilitet. Den kvalitativa 

studiens reliabilitet har säkerställts genom att i förhand diskutera undersökarna för 

studiens sociala roll för att minimera att intervjuerna påverkas av externa slumpmässiga 

faktorer 

 

Författarna beskriver också att mätning av intern reliabilitet i kvalitativ forskning går ut 

på att forskarteamet i förväg kommer överens om en tolkningsram som de ska gå efter 

vid analys av data för att säkerställa att analysen av datan sker på liknande sätt inom 

teamet. Den interna reliabiliteten kunde stärkas genom att ljudinspelning av intervjuerna 

skedde och att tolkning skedde alla tre undersökare tillsammans.  

 

Ekologisk validitet är även något som Bryman och Bell (2013) nämner vilket innebär att 

studien ska fånga de beteendemönster, attityder och värderingar som uppkommer i 

respondenternas naturliga miljö, det vill säga att detta inte blir framtvingat på grund av 

studien. Intervjuerna skedde när alla respondenterna befann sig i sin naturliga hemmiljö 

för att respondenterna inte skulle hämmas av att befinna sig i en miljö där de eventuellt 

inte kunde ge uttömmande svar.  

 

2.9.2 Reliabilitet och validitet kvantitativa enkäter 
Olsson och Sörensen (2011) beskriver reliabilitet som hur väl en viss mätning hade gett 

samma resultat om den hade genomförts igen och då inte påverkad av slumpen. Detta 

synsätt att se på reliabiliteten är förknippad med kvantitativa studier där måttens 

mätbarhet är en central fråga (Bryman och Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) 

beskriver stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet som tre olika former 

av reliabilitet i kvantitativa studier. För denna studie ansågs den interna reliabiliteten 

viktig då den ger ett mått på hur bra olika frågor mäter samma begrepp. Olsson och 



  
 

34 

Sörensen (2011) beskriver en metod för att mäta internreliabilitet i kvantitativa studier 

som att beräkna Cronbach’s alpha. Denna metod används för att se hur väl multipla 

indikatorer mäter samma sak och benämns enligt Bryman och Bell (2013) som den mest 

använda metoden för att mäta internreliabilitet i kvantitativa studier. 

 

Reliabiliteten i den kvantitativa studien har säkerställts genom att beräkna Cronbach’s 

alpha för de frågor som var tänkta att mäta samma variabel. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) ska detta värde vara högre än 0,7 för att reliabiliteten ska vara på en 

tillfredsställande nivå. De frågor som var tänkta att mäta illustrations- och rörligt format 

samt lokalt innehåll uppnådde inte en tillfredsställande nivå vid Cronbach’s alpha-testet. 

Trots den logiska kopplingen från dessa frågor till variabeln uppfattades detta inte som 

samma sak av respondenterna, vilket var tvunget att tas i beaktning. I analysens 

fortsättning valdes därför att särskilja på dessa frågor då de ändå ansågs intressanta för 

studiens helhet att ha kvar. Resterande frågor uppnådde tillfredsställande värden. I 

tabellen 2.3 visas resultatet av Cronbach’s alpha-testet.  

 

 
Tabell 2.3 Cronbachs alpha (egen) 

 

Begreppsvaliditet är fokuserat till huruvida de mått som väljs för att mäta ett visst 

begrepp är koncentrerat till mätning av själva begreppet (Bryman och Bell, 2013). 

Studiens begreppsvaliditet säkerställdes genom att en testversion av enkäten i den 

kvantitativa delen av studien genomfördes med en pilotgrupp som testade enkäten med 

efterföljande diskussion. Detta för att få en bild av respondenternas uppfattning om 

frågorna för att säkerställa att de mäter vad de ämnar mäta. Genom en placering och 

utdelning av enkäter i generation Z:s naturliga miljö ansågs god ekologisk validitet 

uppnås. 



  
 

35 

2.10 Modell för forskningsprocess  
Den processuella modellen nedan visar de steg som genomförts för att nå fram till de 

resultat som presenteras i denna studie. Då studien utförs genom en abduktiv ansats och 

en kvalitativ- samt en kvantitativ undersökning, har teorin samlats in under arbetets 

gång för att komplettera de olika undersökningsmetoderna. Detta tillvägagångssätt anser 

Alvesson och Sköldberg (2008) minimerar risken att studiens forskare inte blir lika låst 

vilket kan bli fallet i en induktiv eller deduktiv ansats. Likt vad Patel och Davidson 

(2011) menar när de beskriver att en abduktions första steg kännetecknas av att vara av 

induktiv karaktär, inleddes studiens process med en djupintervju med SVT:s 

projektgrupp, Projekt Z. Under denna intervju skapades en förkunskap om 

projektgruppens syn och uppfattning om generation Z men även om de förutsättningar 

och krav som föreligger SVT i dagsläget. Med de förkunskaperna om generation Z och 

SVT som djupintervjun skapade, togs teorier fram med syfte att ligga till grund för 

studiens kvalitativa undersökning. Teorierna som togs fram till den kvalitativa 

undersökningen gav en generell teoretisk inblick i generation Z:s beteende och vanor, 

men även olika marknadsföringskanaler och förhållningssätt mellan företag och 

konsument. Patel och Davidsson (2011) argumenterar för att detta steg bör ses som den 

abduktiva ansatsens deduktiva fas, där den inledande teorin testas på nya fall och 

därefter kan utvecklas och utvidgas för att bli mer generell.  

 

Efter intervjuerna med generation Z undersöktes och analyserades den kvalitativa datan 

där det sedan ansågs att studiens teoretiska referensram behövdes utvecklas och 

kompletteras. Det kvalitativa resultatet visade på begrepp och inriktningar som saknades 

i studiens befintliga teori som fick kompletteras med bland annat en djupare 

undersökning om marknadsföring via sociala medier och native marketing men även 

marknadsföring via evenemang. Kompletteringen av den teoretiska referensramen 

innebar vidare att studiens kvantitativa datainsamling kunde utformas. Det kvalitativa 

resultatet och den teoretiska referensramen låg till grund för denna. Studiens 

kvantitativa undersökning innebar att över 600 respondenter runt om i landet, födda 

mellan år 1998 och 2005, svarade på den enkäten. Den data som samlades in från 

enkäterna användes sedan till en kvantitativ analys för att möjliggöra en så god 

generalisering av generationen som möjligt.  
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Figur 2.1 Forskningsprocess (egen) 

 
2.11 Forskningsetik 
Jakobsson (2011) menar att de grundläggande etiska principerna som behandlar 

uppträdande och förhållningssätt, egentligen är generella och gäller i alla relationer 

mellan människor. Dock menar författaren att de är speciellt viktiga att beakta i allt 

forskningsarbete. Patel och Davidson (2011) menar att det är viktigt vid genomförande 

av en undersökning att säkerställa att studien håller hög kvalitet genom att ta en rad 

olika etiska aspekter och regler i beaktning. Författarna presenterar fyra etikregler som 

formulerats av Vetenskapsrådet, vilka har ett övergripande ansvar för frågor om etiska 

krav på forskning. Dessa etikregler; nyttjande-, samtyckes-, informations- och 

konfidentialitetskravet, ses som huvudkrav på hur exempelvis ett uppsatsarbete  

överväger de forskningsetiska aspekterna (ibid.).  

 

Nyttjandekravet syftar på att på alla uppgifter om enskilda personer får endast användas 

för forskningens ändamål och inget annat. I denna studie har denna etikregel tagits i 

beaktning där insamlad data enbart kommer att användas för den aktuella studien, och 

det som publiceras publikt kommer endast vara ett sammanfattat resultat. 
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Samtyckeskravet betyder att deltagarna som deltar i studien har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. Genom att tillfråga varje respondent ifall de ville medverka i 

studien och även samtidigt göra klart för dem att deltagandet var helt frivilligt anses att  

även samtyckeskravet uppfylldes för denna studie.  

 

Informationskravet berör området där forskaren ska informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Vid tillfället av datainsamlingen 

gavs det grundläggande information om studiens syfte och den typ av data som ämnats 

att samla in där det även visades en öppenhet och tydlighet i vilken inriktning 

examensarbetet hade. Det gavs även en tydlig förklaring vilken roll respondenterna hade  

i studien.  

 

Konfidentialitetskravet syftar till att uppgifter om alla ingående personer i en  

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet, där personuppgifterna ska 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Även Denscombe (2016) 

argumenterar för att forskare ska hantera all information som erhålls från respondenter 

som konfidentiell och inte avslöja denna information för andra deltagare eller 

människor som står utanför forskningen. För att upprätthålla denna etikregel som 

presenteras av Patel och Davidson (2011) har det tydligt presenterats för deltagarna att 

samtliga respondenter i studien kommer att vara anonyma och att deras namn inte 

kommer att nämnas i det publicerade materialet. I den kvantitativa datainsamlingen 

fanns det inte någon möjlighet för respondenterna att ge ut några fler personuppgifter än 

deras kön, ålder och bostadsort.  

 

Bryman och Bell (2013) argumenterar även för en till etikregel som inte nämns av Patel 

och Davidson (2011). Denna regel behandlar de falska förespeglingar som kan uppstå 

under forskningens gång där forskaren inte får ge deltagarna falsk information om 

studien eller annan information om undersökningen som på något sätt kan anses vara 

vilseledande. Under studiens forskning har all information som deltagarna mottagit varit 

riktig och sanningsenlig och på så sätt har det kravet uppehållits.  

 

2.12 Metodkritik 
I denna studie har det valts att arbeta med abduktion som ansats för att relatera både 

empirin och teorin med varandra. Patel och Davidson (2011) menar att om forskaren, i 



  
 

38 

en abduktiv ansats, inte är tillräckligt vidsynt finns risken att denne formulerar en 

hypotetisk teori som utesluter andra alternativa tolkningar. I studiens inledande fas 

gjordes det en djupintervju tillsammans med studiens uppdragsgivare, SVT, för att 

skapa en uppfattning vilken inriktning studiens preliminära teorier borde ha. Detta 

tillvägagångssätt skapade en praktisk syn på uppdragsgivarens problem vilket lät 

studien och dess författare att skapa sina egna tolkningar. Därav bör inte studien anses 

ha blivit påverkad av eventuella tidigare erfarenheter hos författarna på så sätt att det  

vinklat studien åt någon särskild riktning.  

 

Studien har genomförts med en så kallad metodtriangulering som Denscombe (2016) 

menar är när flera kombinationer av olika metoder används i en undersökning. Som 

nämnts tidigare i detta kapitel så har det genomförts både en kvalitativ- samt en 

kvantitativ datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna angripa det problem och få 

bättre förståelse om det som ämnats att forska om i studien. Denscombe (2016) menar 

dock på att genom en metodtriangulering så innebär det vissa negativa konsekvenser. 

Författaren framför att tidsåtgången och eventuella kostnader för forskningen kan öka 

samt att det inte är säkert att fynd från olika metoder bekräftar varandra. Trots riskerna 

som Denscombe (2016) nämner så anser Bryman och Bell (2013) att en 

metodtriangulering stärker validiteten i undersökningen vilket ansågs relevant för denna 

studie. Bryman och Bell (2013) argumenterar att genom denna kombination, kan de 

olika metodernas svagheter förstärkas genom att komplettera varandra. Det innebär att 

fördelen med studiens kvalitativa datainsamling möjliggjorde att på ett djupgående sätt 

undersöka ämnet och på så sätt få en noggrann förståelse över fenomenet som dock inte 

gick att generalisera på målgruppen på grund av urvalets storlek. Den kvantitativa 

datainsamlingen möjliggjorde istället denna generalisering för att skapa en bredare 

förståelse över studiens problem. I denna studie bekräftade fynden från de olika 

metoderna varandra vilket innebar att valet av en metodtriangulering hade en positiv 

påverkan på utfallet.  

 

Vid de kvalitativa intervjuerna med generation Z befann sig enbart en person 

närvarande för att hålla i intervjun samt för att registrera svaren som gavs. På grund av 

studiens geografiska spridning valdes det att enbart deltaga med en observatör vid de 

olika intervjuerna. Denscombe (2016) menar att den överenstämmelse mellan 

registreringar av svar utgör ett mått på reliabiliteten som även kallas 
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interbedömarreliabilitet. Denna mätning bedömer ifall forskarna uppfattat 

respondenternas svar så korrekt som möjligt, där att enbart närvara med en observatör 

tenderar att minska reliabiliteten för detta. För att motverka denna risk användes 

ljudinspelning som därefter kunde kontrolleras av resterande i gruppen. På så sätt var 

det möjligt vid analysen att återgå och kontrollera insamlad data flertalet gånger. 

 

Patel och Davidson (2011) menar att den mätning som sker för att kontrollera 

noggrannheten vid en kvantitativ forskning kallas intervjuareffekt. Författarna menar att 

begreppet innebär att vid tidpunkten av intervjun så beter sig intervjuaren på ett sätt att 

respondenterna förstår vad som förväntas av dem och att svaren då avviker från det 

“sanna” värdet. Vid en enkätundersökning, som används i denna studie, så menar 

författarna att forskarna har den minsta möjligheten att kontrollera tillförlitligheten i 

förväg (Patel och Davidson, 2011). För att försöka garantera tillförlitligheten så gott 

som möjligt skapades enkäten med lätt formulerade frågor där uppställningen var tydlig 

och enkel. Vid kontakt med respondenterna till enkätundersökningarna gavs det en 

generell förklaring till vad enkäten syftade till att användas till för att öka antalet 

respondenter som gav sanna svar. Enkäten var även testat i en pilotstudie med 10 

personer med efterföljande diskussion, för att säkerställa att de utformade frågorna 

uppfattades korrekt. 

 

Den kvantitativa datainsamlingen i studien bestod i klar majoritet av respondenter från 

Kalmar län, vilket gör att det finns utrymme att kritisera en geografisk spridning som 

kan anses inte vara tillräcklig för att representera hela målgruppen. På grund av urvalets 

storlek, ansågs den andel respondenter som var bosatta i andra län tillräcklig. Att 

spridningen anses tillräcklig stärktes i den kvantitativa analysen där det inte gick att 

finna tecken på att respondenterna från Småland svarade signifikant skiljt mot 

resterande respondenter.  

 

Vidare kritik kan riktas mot den kvantitativa studiens åldersfördelning som föreligger i 

den kvantitativa undersökningen inte representerar hela generation Z, då studien saknar 

data från respondenter födda år 2005. Kritik kan riktas mot att resultatet därför blivit 

snedvridet eftersom de yngsta individerna i den studerade generationen inte haft 

möjlighet att uttrycka sig i undersökningen. Dock har den kvantitativa analysen även 

här påvisat att ålder inte varit en avgörande faktor för generationens beteende och vanor. 
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Studiens höga totala antal av respondenter har även möjliggjort att en låg procentuell 

andel i en viss åldersgrupp ändå innehållit ett stort antal respondenter.  

Som nämnts tidigare så har studiens uppdragsgivare fokuserat mycket på psykisk ohälsa 

bland dagens ungdomar där de har försökt attrahera generation Z med innehåll som 

förmedlar information om detta. Både i den kvalitativa- och i den kvantitativa 

datainsamlingen ansågs det relevant att ställa frågor gällande intresset hos generation av 

innehåll som berör psykisk ohälsa för att se om uppdragsgivaren var på rätt spår. 

Resultatet av detta presenteras senare i kapitel 5.1. Kritik mot detta resultat kan riktas då 

frågorna som berörde psykisk ohälsa var relativt få. I den kvalitativa undersökningen 

tilläts dock respondenterna att utveckla sina svar detaljerat där en tydlig uppfattning om 

generationens uppfattning om innehåll med information om psykisk ohälsa kunde 

avläsas. Denna uppfattning lade grund för antalet frågor i den kvantitativa 

undersökningen som kan anses vara i det lägsta antalet där psykisk ohälsa möjligtvis bör 

ha delats upp i olika faktorer då det är ett väldigt brett begrepp att undersöka. Med tanke 

på att ämnet berördes i båda undersökningarna och med liknande resultat, anses dock att 

resultatet om att psykisk ohälsa som ämne inte tilltalar generation Z, ha en relevans och 

tillförlitlighet. 

 

Kritik kan riktas mot att resultaten för denna studie är mycket tidskänsliga. Detta för att 

digitaliseringen ständigt utvecklas och når nya höjder. Sociala medier är ett mycket 

föränderligt område där det ständigt utvecklas nya medier och format att förmedla sitt 

budskap inom, samtidigt som det ständigt utvecklas nya typer av innehåll, program, 

filmer och serier. Det kan dock inte undgås att denna information är av högsta relevans 

för SVT och andra mediebolag vid tidpunkten för denna studie. Studien kan även ligga 

till grund för fortsatta studier inom området med liknande metod, vilket också stärker 

relevansen för genomförandet av denna studie. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som innefattar de teorier och 

modeller som tillsammans bygger den grund som krävs för studiens undersökning, 

analys och diskussion. Kapitlet är indelad i fyra övergripande ämnesområden: 

definition av en generation, generation Z, marknadskommunikation och B2C-relationer. 

Därefter avslutas kapitlet med en modell avseende studien med syfte att skapa en ökad  

förståelse av de faktorer som anses ha relevans till en anpassad 

marknadskommunikation gentemot generation Z.  

 
3.1 Definition av en generation 
Howe och Strauss (2001) definierar en generation som en bred samhällsgrupp vars 

samhörighet baseras på födelseår och gemensamma personliga drag som har sin grund i 

den historia och de händelser i samhället som denna grupp människor upplevt. Dessa 

generationer brukar vara omkring 20 år vardera (ibid.). Parry och Urwin (2011) menar 

att denna grupp människor till stor del delar liknande värderingar och attityder till följd 

av delade historiska händelser och upplevelser. Enligt författarna har det forskats om 

skillnader generationer emellan sedan tidigt 1950 tal där Karl Mannheim lade mycket 

fokus på beteendeförändringar inom sociologiforskning. 

  

Howe och Strauss (2001) beskriver att en generation tenderar att ha en gemensam 

personlighet som innefattar gemensamma värderingar om familjeförhållanden, 

könsroller, institutioner, politik, religion, kultur, livsstil och tankar om framtiden. 

Författarna beskriver tre attribut för att identifiera en generations personlighet. Den 

första är upplevt medlemskap, det andra är delat beteendemönster och värderingar och 

det tredje och sista attributet är delad historia (Howe och Strauss, 2001). 

  

Csobanka (2016) beskriver de attribut som kännetecknar de senaste fyra generationerna: 

baby boomers, X, Y och Z. De människor som är födda i generationen som kallas Baby 

Boomers är födda efter andra världskriget och präglas av mottot ”aldrig mer krig”. 

Denna generations konsumentbeteende förändras då konsumtionen ökar kraftigt och 

generationen som vuxna för första gången möter den digitala världen med den 

gemensamma åsikten om att denna värld inte är den givna kommunikationskanalen 

(Csobanka, 2016). Denna generations värderingar kommer att skilja sig nästkommande 
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fyra år i stor utsträckning i takt med att teknologins framfört drastiskt har ökat och 

fortsätter att göra (Csobanka, 2016). 

 

3.1.1 Tidigare generationer 
Generation X beskrivs vara uppvuxna på Tv:n och Tv-spelens tid där personer födda på 

1960- och 1970-talet tillhör (Csobanka, 2016). Författaren beskriver att denna 

generation till skillnad mot de människor tillhörande föregående generation Baby 

Boomers började bli mer individualiserade. Csobanka (2016) beskriver generation X 

som en grupp människor som lever i en tid med hög ökad ekonomisk osäkerhet och 

Tulgan (2000) beskriver denna osäkert som ett stort orosmoment i generationens 

vardag. Hultén (2014) menar dock att det är mer vanligt bland denna generation till 

skillnad från tidigare generationer att ha två arbetande föräldrar. Författaren beskriver 

även att generationen i Sverige ökade konsumtionen av resor på grund av en växande 

svensk medelinkomst. Tulgan (2000) beskriver generation X som en arbetande 

generation som söker säkerhet genom att arbeta för att överleva. Tulgan (2000) 

beskriver också att tron på institutioner är bristfällig och att generationen tenderar att se 

på dessa som kortlivade. Tulgan (2000) menar att generationen tenderar att kopplas 

samman med att vara arroganta och oförskämda och förklarar detta beteende med att 

generationen sedan de var unga varit vana vid att ta hand om sig själva och hitta egna  

lösningar på problem och att arrogansen är en del av deras naturliga 

entreprenörskapsanda. 

 

Generation Y i sin tur föddes under 1980–1990 talet i en värld präglad av många och 

svåra konflikter. Internet fick också sitt uppsving under denna generations tidiga 

levnadsår och generationen är väl införstådd i den digitala världen (Csobanka, 2016). 

Till skillnad från tidigare generationer så är generation Y kända för att motta 

teknologins utveckling med öppna armar och är inte rädda för vad den ska göra med 

världen (Csobanka, 2016). Hultén (2014) beskriver att denna generation kan anses som 

proffs inom den digitala teknologin till skillnad från generation X. Detta bekräftas även 

av Bencsik et al. (2016) som beskriver att en anpassningsförmåga till nya digitala 

verktyg är något som kännetecknar generationen. Generation Y var den första 

generationen att nätverka både i verkliga livet och i den digitala världen (Csobanka, 

2016). Förutom den ökade teknologiska användningen och förståelsen så har även 

generation Y präglats av mer individualism än tidigare där de tar ett steg från 

traditionella strukturer, vilket skiljer sig mycket från tidigare generationer där dessa 
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strukturer formade människans liv (Hultén, 2014). Gurau (2012) menar att 

generationen, likt Hultén (2014) beskriver, till största del konsumerar produkter som 

stämmer överens med deras personlighet och individ. Dock menar Gurau (2012) att 

generationen inte är lojala specifika varumärken i stor utsträckning utan att de bryr sig 

mer om priset. Generationen beskrivs även som accepterande av nya förändringar var 

medlemmar sällan vill planera sina liv allt för lång tid i förväg (Bencsik et al., 2016).  

  

3.2 Generation Z 
Generation Z kallas den grupp av människor som är födda 1998 och framåt (Csobanka, 

2016). Priporas et al. (2017) väljer att dela in generationen i ett annat åldersspann och 

menar att personer som är födda så tidigt som 1995 ingår i den. Dessa människor är 

uppvuxna med internet och har haft tillgång till det under hela sin livstid, jämfört med 

generation Y som har upplevt en värld innan internets framkomst (Csobanka, 2016). 

Budac (2015) menar att dessa personer påverkas emotionellt när de inte kan vara online 

och nätverka. Författaren fortsätter med att beskriva generationen som människor som 

snabbt blir uttråkade och som förväntar sig snabba resultat. Personer som ingår i denna 

generation tenderar att vara sämre än tidigare generationer på att kommunicera och 

samarbeta med andra människor och trivs därför bättre med att själva utföra arbetet 

(ibid.). Författaren menar att generationen även föredrar att kommunicera i textform 

snarare än interaktion ansikte mot ansikte. 

 

Större delen av generation Z världen över har under sin livstid upplevt en globaliserad 

värld till följd av den teknologiska utvecklingen som har minskat avstånden länder 

emellan (Csobanka, 2016). Inglehart (1977) beskrev vid tidpunkten för sin studie att 

västvärlden har blivit en tryggare plats att leva på och att detta har påverkat 

konsumenternas behov. Turner (2015) menar dock att generation Z vuxit upp i en värld 

där konflikterna under generation Y:s tid utvecklats till krig och ökade konflikter. 

Författaren beskriver att detta har lett till att generationen som helhet fått en ökad global 

förståelse och medvetenhet där många tenderar att se världen som en osäker plats. 

Budac (2015) påstår att det faktum att generationen ser världen som en osäker plats har 

gjort att deras framtidstro har påverkats negativt och att de tenderar att se pessimistiskt 

på framtiden. Hulyk (2015) beskriver denna generation som digitala infödingar som 

pratar ett flytande digitalt språk. Författaren menar också att generation Z på grund av 

sin digitala kunnighet är duktiga på multitasking, vilket kan skapa konflikter med 
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tidigare generationer som inte besitter denna förmåga och därför inte förstår den. Hultén 

(2014) beskriver generationen som sökande efter självförverkligande och 

individualisering i ännu större utsträckning än generation Y. Budac (2015) menar att 

generationen är uppfostrade att undersöka och uppleva saker själva utan strikt 

vägledning från föräldrar. Författaren menar att detta är möjligt för att generation Z har 

tillgång till oändligt mycket mer information än vad tidigare generationer haft vilket har 

lärt dem att orientera sig själva.  

  

3.2.1 Generation Z mediekonsumtion 
Tidigare beskrivna beteenden som kännetecknar de olika generationerna påverkar även 

deras konsumtionsbeteende (Lissitsa och Kol, 2015). Författarna menar att den ökade 

teknologiska utvecklingen från generation till generation har varit en av de största 

anledningarna till detta förändrade konsumtionsbeteende, men att andra faktorer också 

spelar roll. Hultén (2014) beskriver att det har skett ett värderingsskifte allt eftersom 

samhället har utvecklats och förändrats sedan det moderna industrisamhället. 

 

Lissitsa och Kol (2015) menar att ju senare en person är född, desto mer tid spenderas 

på internet. Enligt Davidsson (2016) har 93 procent av Sveriges befolkning över 12 år 

idag tillgång till internet, något som har ökat drastiskt sedan år 1995 då endast fem 

procent var uppkopplade. Turner (2015) beskriver att generation Z i genomsnitt ägnar 

mer tid på internet än någon annan aktivitet förutom att sova. Hultén (2014) menar att 

denna spenderade tid på olika digitala medier påverkar deras personlighet till viss del då 

de anses vara mycket välinformerade för sin ålder och därför vanligtvis har mer 

inflytande än övriga familjemedlemmar än vad tidigare generationer hade i samma 

ålder. Den tekniska utvecklingen har gått från att varje teknisk enhet har haft en enskild 

funktion till att dessa funktioner komprimerats ihop till en enhet (Turner, 2015). 

Författaren nämner tillgången till en smartphone som ett exempel på en teknisk enhet 

som har ett stort antal funktioner i en och samma enhet. Enligt Csobanka (2016) har den 

digitala teknologins utveckling konkurrerat ut den klassiska Tv:n bland generation Z 

konsumenter och menar att framkomsten av internet gör att ungdomarna hittar 

informationen snabbare och enklare på andra ställen. Budac (2015) menar att 

konsumtionen av teknologiska medier besitter många fördelar, men att det även kan 

vara hämmande för användarnas utvecklingsförmåga. Detta för att många ur generation 

Z är uppvuxna med att datorer och mobiltelefoner löser alla deras problem utan att de 
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behöver tänka själva vilket gör att deras matematiska förmåga kan försämras gentemot 

tidigare generationer (ibid.).  

 

Budac (2015) beskriver generationen som frekventa användare av sociala medier där de 

också gärna kommunicerar och uttrycker sina åsikter samt delar med sig av upplevelser. 

Författaren menar att det är vanligt förekommande att det sker kommunikation med 

andra ungdomar från andra länder via sociala medier, något som inte varit möjligt på 

samma sätt tidigare. Hendler (2016) menar att användningen av sociala medier hos 

generation Z är en naturlig del av deras vardag och att de yngsta personerna i 

generationen nästintill kan låsa upp en telefon innan de kan prata. Turner (2015) 

beskriver att generation Z i stor utsträckning känner sig mer bekväma med att 

kommunicera via sociala medier än i verkligheten. Schnieder (2015) menar att de inte 

enbart använder sociala medier som ett kommunikationsmedel och för nöjes skull. 

Författaren förklarar att de sociala medierna även är en stor källa för inhämtande av 

information samt ett forum där de kan interagera med företag. Enligt Budac (2015) har 

gränserna mellan privatlivet och det offentliga livet suddats ut som en konsekvens av 

teknologins framfart och det ökande användningen av sociala medier. Turner (2015) 

menar också att generation Z mycket aktiva på sociala medier där de gärna delar med 

sig av sin vardag med andra.  

 

3.2.2 Generation Z och marknadskommunikation 
Budac (2015) som beskriver generation Z som en otålig, narcissistisk generation som 

förväntar sig omedelbar respons och resultat, menar att företag måste ta dessa 

karaktärsdrag i beaktning för att lyckas nå ut till dem. Författaren menar därför att det är 

viktigt att göra ett så intressant innehåll som möjligt som är relevant för generationen 

och skrivet på deras språk. Det är även viktigt att ge tid och tillräcklig information för 

att generation Z ska kunna undersöka kvaliteten av produkten, snarare än att producera 

kvantitet (ibid.). 

 

Brooks (2016) beskriver digital natives som de snart största konsumenterna på dagens 

marknad. Författaren menar att både generation Y och generation Z räknas in bland 

dessa. Enligt Brooks (2016) har dessa generationer ändrat sitt konsumtionsbeteende och 

menar att de har påverkat hur företag marknadsför sina varumärken. Författaren 

presenterar fyra trender som företag kan utforska för att få en bättre förståelse för hur 

dessa konsumenters tankegångar går: 
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1. Författaren menar att dessa konsumenter hellre föredrar en video om hur själva 

produkten används framför påkostade tv-reklamer. Detta på grund av att de vill 

ta in så mycket relevant information som möjligt under köpprocessen som syftar 

att ligga till grund för att kunna fatta ett så bra beslut som möjligt. Brooks 

(2016) menar att denna generation behöver mycket mer bekräftelse i 

köpprocessen än tidigare generationer, även i low-engagement kategorier. 

2. Brooks (2016) förklarar att generation Y och Z som konsumenter relaterar 

kvalitet till själva shoppingupplevelsen. Författaren menar att de har mycket 

höga förväntningar. Författaren beskriver fortsättningsvis att konsumenterna 

kommer att vända sig någon annanstans om de inte känner sig viktiga och 

uppmärksammade.  

3. Den tredje trenden handlar om att kvalitet är mer fokuserat på unika produkter 

och upplevelser samt att de är hållbara och har ett syfte snarare än ett visst 

varumärke och exklusivitet. De är mer benägna att spendera pengar på den 

förstnämnda sortens kvalitet än den sistnämnda. (Brooks, 2016) 

4. Brooks (2016) förklarar den fjärde och sista trenden som att unga shoppare är 

mer osäkra än äldre generationer. Författaren beskriver fyra olika kategorier av 

konsumenter som har att göra med grad av varumärkeslojalitet. Författaren spår 

därför att generation Z kommer vara mindre lojala mot varumärken än tidigare 

generationer.  

 

Brooks (2016) sammanfattar dessa fyra trender med tips på hur företag ska tänka i 

framtiden. Författaren menar att de ska flytta sig från konceptet att bygga en lojal 

kundbas och koncentrera sig på metoder om hur de ska vinna tillbaka kunderna efter 

köp eftersom de antas vara illojala från början. I motsats till Brooks (2016) menar 

Budac (2015) att generation Z kan bli trogna sympatisörer till ett varumärke om det är 

något som tilltalar dem väl.  

 

Spears et al. (2015) menar att generation Z förväntar sig att få information från företag 

via digital media. Författaren menar också att face-to-face interaktion är viktig och att 

balans mellan information via digitala kanaler och face-to-face interaktion är det bästa 

medlet att nå generationen. Enligt McPerson (2016) tenderar de senare generationerna, 

Y och Z, att ogilla annonser på sociala medier där det också är vanligt att sociala medier 

undviks på grund av reklam och annonser. Trots de senare generationernas missnöje 
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angående annonser på internet beskriver författaren att de hellre har ett 

reklamfinansierat internet än alternativet att de själva måste betala för publicerat 

innehåll. McPehrson (2016) beskriver också att delar av de senare generationerna i viss 

utsträckning använder annonser som inspirationskälla till köp.  

 

Diaz (2015) menar, i motsats till Spears et al. (2015), att generation Z inte alls har något 

emot digitala annonser på sociala medier. Dock ska annonserna vara välgjord och av 

relevans för dem för att det ska fånga deras intresse. Detta gäller även reklam som utförs 

av kända personer, reklamen måste alltså tilltala dem och vara relaterbar för att vara 

lyckad (ibid.). Författaren menar att det inte spelar någon roll om generationen ser upp 

till en viss person om inte innehållet är relaterbart för dem. Faktorer som påverkar 

generationens intresse för reklam är enligt Diaz (2015) bra historier och innehåll samt 

dess utformning och det faktum att informationen måste vara välskriven.  

 

3.3 Marknadskommunikation 
 
3.3.1 Digital Marketing 
Marknadsföring via internet, e-marketing och web-marketing är några av begreppen 

som innefattas av digital marknadsföring. Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) beskriver 

att digital marknadsföring är ett sätt för företag att uppnå marknadsföringsmål genom 

att tillämpa digital teknologi. I praktiken innebär denna typ av marknadsföring ett sätt 

för företag att hantera olika sammanhangen där ett företag kan visas sin närvaro online. 

Att ett företag kan visa sin närvaro online menar även Gay et al. (2007) vara 

framgångsrikt och argumenterar att den digitala marknadsföringen riktar sig in mer och 

mer mot marknadsföringsformer som verkar online och inte enbart digitalt. Chaffey och 

Ellis-Chadwick (2012) menar att ett företags hemsida samt deras samarbete med andra 

företags hemsidor är en populär marknadsföringsmetod online inom digital 

marknadsföring, något som Gay et al. (2007) menar bara blir mer och mer populärt med 

tiden. Detta främst i form av marknadsföring online med exempelvis onlineannonser 

som attraherar både företag och som får konsumenter att agera. Att storleken och 

populariteten av annonser och marknadsföring online ökat till den höjd den ligger på 

idag menar Schwartzl och Grabowska (2015) vara en följd av att mängden internet-

användare har ökat mycket de senaste 25 åren. Författarna menar vidare att 

marknadsföring som nischas direkt online innehar många fördelar där bland annat 

kostnadseffektivitet och enkelhet att mäta resultat är de främsta faktorerna. 
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Crey (2016) argumenterar att digital marknadsföring och dess strategier har möjliggjort 

för företag att diversifiera deras marknadsföringsåtgärder då de traditionella formerna 

av marknadsföring har blivit mindre effektiva gentemot konsumenter. Chaffey och 

Ellis-Chadwick (2012) stärker det påståendet, men argumenterar att trots traditionell 

marknadsföring minskar i effekt är det otroligt viktigt att företag integrerar sin digitala 

marknadsföring tillsammans med sin traditionella såsom TV, offlineannonser och 

direktreklam som en del av en marknadsföringskommunikation via flertalet kanaler. 

 

Vid presentation av konceptet digital marknadsföring, presenterar Chaffey och Ellis-

Chadwick (2012) tre koncept som markerar den digitala kommunikationen genom 

dagens media. Dessa tre koncept är; content marketing, customer engagement marketing 

och permission marketing. Nedan presenteras content marketing och customer 

engagement marketing mer ingående, då de ansågs ha mest relevans i studien. 

 

Content Marketing 
Content marketing är ett koncept som bygger på samtyckesbaserad marknadsföring och 

som lägger stor vikt på själva innehållet i en organisations marknadsföringsaktiviteter 

(Chaffey och Ellis-Chadwick, 2012). Författarna beskriver att konceptet gäller 

hanteringen av meddelanden, ljud-och videoinnehåll som riktas mot att engagera 

konsumenter, både befintliga och potentiella. Innehållet från en organisations 

marknadsföring ska vara tillräckligt intressant för att konsumenterna ska finna det 

lockande att dela med sig av det, vilket vidare skapar möjligheter att bygga en djupare 

relation med dess varumärke (ibid.). Patrick (2017) menar att ett företags innehåll på 

sociala medier uppstår antingen via betalda annonser som exempelvis sponsrade inlägg 

eller via interaktioner med företagets profil på valt medie vilket är en kostnadsfri 

lösning för företaget. Författaren framför en undersökning som menar att 60 procent av 

marknadsförare runt om i världen anser att betalda medier är mer effektivt än den 

kostnadsfria lösningen såsom svara på konsumenternas frågor eller interagera med sina 

följare digital. Dock menar marknadsförarna att dessa tillvägagångssätt är avgörande 

som ett komplement till deras betalda innehållsmarknadsföring (Patrick, 2017). 

 

Med dagens teknik kan begreppet innehåll när det kommer till digital marknadsföring 

innebära allt från internetbaserade hemsidor till mobila applikationer där konsumenten 

ständigt stöter på nya budskap om varumärket (ibid.). Charski (2016) uttrycker också 

betydelsen av det innehåll en organisation har i sina marknadsföringsaktiviteter men 
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menar också på att det är otroligt viktigt att innehållet är anpassat efter organisationens 

olika målgrupper. Författaren menar att behovet av att förstå den målgrupp som 

organisationen riktar sig mot är större än någonsin och att budskapet inte enbart bör 

vara grammatiskt rätt utformat men även kulturellt (Charski 2016). Att anpassa sitt 

innehåll mot målgruppen är ett effektivt verktyg för att kunna bygga djupare relationer 

med sina konsumenter genom sin digitala marknadsföring argumenterar Charski (2016). 

Även White (2017) menar på att ifall företag behöver anpassa sig och sitt innehåll mot 

målgruppen och de särskilda behoven i varje kommunikationskanal som finns. Förutom 

detta menar författaren att företagen behöver följa med på teknologiska förändringar 

och händelser i världen för att innehållet ska ses som relevant av bland annat yngre 

målgrupper.  

 
Customer Engagement Marketing 
Engagemang från ett företags kunder är ett väl diskuterat koncept vars betydelse inom 

digital marknadsföring ständigt ökar. Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) förklarar detta 

koncept som de återupprepade interaktionerna som stärker de emotionella, fysiska och 

psykologiska investeringarna en konsument har i ett varumärke. Haven (2007) 

argumenterar dock att konceptet förklarar den nivå av involvering, interaktion, intimitet 

samt påverkan som en individ har med ett specifikt varumärke. Trots olika definitioner 

av detta koncept så är forskare runt om säkra att som följd av expansionen av digitala 

kanaler och internet så är det en nödvändighet för varumärken att inkludera 

konsumenternas konversationer som en väsentlig del av deras kommunikation. Chaffey 

och Ellis-Chadwick (2012) menar att betydelsen för ett varumärke att interagera med 

sina konsumenter via digitala medier är avgörande för dess trovärdighet ute på 

marknaden. De Silva (2016) framför att ett företags innehåll på sociala medier är ett 

effektivt verktyg för att skapa engagemang och värde hos sina kunder. Författaren 

menar att även ifall humor som innehåll är populärt hos kunder så bör företag överväga 

att försöka utbilda sina kunder för att resonera med dem på en mer engagerande nivå. 

Utbildningen kan bestå av guidningar, inlägg med intressant information eller korta 

instruktionsfilmer som fungerar som inspiration och hjälp för kunden (De Silva, 2016).  

 
 

 

 

 



  
 

50 

3.3.2 Sociala medier 
Definitionen av sociala medier enligt Tuten och Solomon (2015, s.4):  

 

“Social medias are the online means of communication, conveyance, 

collaboration, and cultivation among interconnected and independent networks 

of people, communities, and organizations enhanced by technological 

capabilities and mobility” 
 

Enligt Tuten och Solomon (2015) är det så många som 90 procent av de som har konton 

på sociala medier som väljer att uppdatera sig om vad som hänt på ett eller flera medier 

innan de ens lämnat sängen på morgonen. Davidsson (2016) beskriver att sociala medier 

har blivit en naturlig del av vardagen för även Sveriges befolkning. I slutet av 2016 

rapporterades det att nästan tre av fem internetanvändare, använder sociala medier 

dagligen vilken är en ökning på 30 procent sedan 2010 (ibid.). Samtidigt menar 

författaren även att antal timmar på sociala medier i Sverige har ökat med drygt två 

timmar per vecka. Det innebär att Sveriges befolkning spenderar cirka en timme om 

dagen i genomsnitt på diverse sociala medier.  

 

Den popularitet som föreligger användning av de olika sociala medierna syns även på 

olika mobila applikationer som erbjuder användarna en chattfunktion (The Economist, 

2016). Dessa applikationer några av de få som ständigt ökar i nedladdningar och där 

användningen hittills inte har stagnerat, utan ökar för varje vecka som går (ibid.). I april 

2016 låg antalet på 2,5 miljarder användare världen över som hade laddat ned en eller 

flera applikationer för att kunna skicka meddelanden. Statistiker och byråer världen över 

enas med en prognos att det endast bör ta några år för den siffran att nå över 3,6 

miljarder, vilket är nästan hälften av världsbefolkningen. 

 

Facebook har för närvarande störst marknadsandel på 71 procent bland Sveriges 

användare av sociala medier Davidsson (2016). Facebook är även det ledande sociala 

mediet på den globala marknaden med över 1,65 miljarder användare, att jämföra med 

Instagram som kommer på andra plats på den globala marknaden med cirka 400 

miljoner användare (Kemp, 2017).   

 

I dagsläget innebär marknadsföring och annonsering via sociala medier en stor 

inkomstkälla för de olika medierna (Kemp, 2017). Författaren visar att bland annat 
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Instagram och Facebooks siffror för intäkt och antal företagsprofiler ökar kraftigt för 

varje månad som passerar. Enligt Tuten och Solomon (2015) använder sig nästan alla 

marknadsförare av sociala medier på ett eller annat sätt och författarna framför även att 

det är så många som 97 procent som använder det som ett verktyg i sitt arbete. 

Oberoende av storlek eller om företag riktar sig mot andra företag eller konsumenter 

menar författarna att sociala medier bör integreras i deras marknadsplan (ibid.). 

 

3.3.3 Social Media Marketing 
Social media marketing har accelererat de senaste åren och användningen har 

expanderats till att inkludera delar så som varumärkesbyggande, kundservice, CRM, 

detaljhandel/e-handel och marknadsundersökningar (Tuten och Solomon, 2015). Till 

följd av social media marketing menar Tuten och Solomon (2015) att marknadsförare 

har blivit tvungna att ta hänsyn till ett femte P till den klassiska marknadsmixen. 

Författarna menar att ett femte P behövs i egenskap av deltagande (engelska, 

Participation) då det i dagens samhälle ställs större krav på kommunikation samtidigt 

som envägskommunikation genom traditionell marknadsföring ses som föråldrad. 

Författarna beskriver att både traditionell och tradigital, vilket är traditionell 

marknadsföring som förflyttats från tryckta till digitala medier, använder sig av en push 

orienterad marknadsföring. Författarna menar att detta tillvägagångssätt grundar sig i 

marknadsföring som avbryter mottagaren i såväl tv och radio genom reklampauser, pop-

up fönster eller korta reklamklipp på internet. Gemensamt är att det är reklam som 

mottagaren inte kan undvika, utan blir mottagare av oberoende på om det är av intresse 

eller inte för denne (ibid.). Social media marketing menar däremot Tuten och Solomon 

(2015) bygger på en pull orienterad marknadsföring som bjuder in till dialog och 

deltagande där målet för företag är bygga en kundrelation som därefter kan öka 

företagets kundkrets med nya kunder. 

 

Tuten och Solomon (2015) argumenterar för att social media marketing ska inkluderas i 

ett företags integrerade marknadskommunikation, med en strategi specifikt för sociala 

medier. Författarna menar att denna strategi tidigare vanligen legat utanför den ordinarie 

marknadsplanen, men menar att genom att integrera sociala medier så finns möjlighet 

att skapa större intresse och mer aktivitet runt en kampanj utan att kostnaderna ökar i 

relation till publiciteten. Trots att 97 procent av marknadsförare använder sig av sociala 

medier så är det ytterst få som kan säga att de faktiskt har en strategi för sociala medier 

(ibid.) Enligt författarna är detta en konsekvens av att marknadsföring via sociala 
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medier innebär en så låg kostnad för företaget att de väljer att inte investera pengar i en 

utvecklad strategi utan snarare använder sociala medier på måfå. De tenderar därför att 

inte se fördelarna med att integrera sociala medierna i den övriga marknadsstrategin, 

vilket hade gett en samlad bild av företaget och en bredare genomslagskraft. 

 

Enligt EMarketer (2015) har det skett en stor ökning av intäkter för betald 

marknadsföring för sociala nätverk och prognosen är att det fortsätter att öka. 

Lamberton och Stephen (2016) visar däremot att utvecklingen för social media 

marketing inte har varit så stor som det tidigare förmodats, även om den har ökat. Trots 

en ökning så menar Kumar et al. (2016) att mer än 80 procent av marknadsförare idag 

är oroliga över om de ska lyckas att få avkastning på investerat belopp genom sociala 

medier. Författarna lyfter även fram problematiken om att Facebook har omarbetat sin 

policy där obetald reklam i form av företags statusuppdateringar filtreras bort till förmån 

för betalda inlägg. Detta har gjort det svårt för företag som inte betalar för sponsrade 

inlägg att lyckas nå ut till sina följare på ett bra sätt, vilket gör att det till viss del 

ifrågasätts om marknadsföring genom sociala medier tillför något mervärde jämfört med 

annan digital 

 marknadskommunikation eller traditionell marknadsföring (ibid.).  

 

Kagan (2014) framför de viktigaste ingredienserna för ett företag att kunna få så bra 

spridning på sitt kostnadsfria innehåll på sociala medier som möjligt. Kagan (2014) 

beskriver att vissa känslor är mer produktiva att kunna aktivera användarna på sociala 

medier. De tre känslorna som togs fram att vara populärast är: respekt över något 

imponerande, skratt och underhållning. Sorg och ilska visade sig vara de minst delade 

känslorna på sociala medier (ibid.). När det kommer till att aktivera användarna att dela 

med sig av innehållet beskriver Kagan (2014) fyra orsaker som föreligger som motiv: 

Innehållet ger ett ökat värde och underhållning till andra användare, innehållet ger 

användaren möjlighet att definiera sig själv mot andra användare, innehållet får 

användarna att känna sig mer involverade i världen och att användaren vill sprida 

budskapet vidare om saker de själva bryr sig om (ibid.).  

 

En viktig del av användandet av social media marketing är enligt Tuten och Solomon 

(2015) nyttan av den information som användare frivilligt delar med sig av. Författarna 

diskuterar faktorer som personlig integritet och hur de påverkar vårt beteende online och 



  
 

53 

hur mycket information som anges publikt. Vidare visar författarna att generation Z 

visar på en lägre nivå av personlig integritet och till högre grad delar med sig 

information så som, fullt namn, födelsedatum, nuvarande skola, bostadsort, epost och 

telefonnummer, vilket ger företag ovärderlig information om sina kunder. Förklaringen 

till detta beteendet anser de ligga i att sociala medier ses som ett privat forum snarare än 

publika där användare oftast är mer restriktiva med informationsdelning. 

 
3.3.4 Influencers 
Influencer marketing bygger på att företag använder sig av en inflytelserik person (som 

i fortsättningen beskrivs som influencer) med många trogna följare, för att 

kommunicera ett budskap (Hörnfeldt, 2015). Detta sker ofta genom denna personens 

egna kanaler (ibid.). Ankeny (2015) definierar de inflytelserika personerna som 

influencers eller sociala medier-stjärnor vilka är en stor inspirationskälla som många ser 

upp till och som skapar tillit till sina följare. Tidigare ansågs idrottsstjärnor, artister och 

modeller vara förebilder men med den digitala utvecklingen har det även öppnats upp 

för förebilder som inte är kända för deras prestation i samhället utan deras förmåga att 

attrahera folk genom digitala kanaler. Tuten och Solomon (2015) menar att sociala 

medier-stjärnor istället lyckas bygga upp ett personligt varumärke genom att ge sin syn 

på olika saker som är anpassat till deras publik.  

 

Pophal (2016) menar att influencer marketing är ett nytt synsätt på word-of-mouth, där 

skillnaden ligger i att det sker i den digitala världen. Författaren refererar till ett flertal 

stora marknadsbyråer där den generella uppfattningen är att det finns en stor potential i 

att låta influencers förmedla företagets produkter och värderingar. Detta kan ske då 

influencers ofta har en relativt homogen grupp och företag betalar gärna för att nå ut till 

de miljontals potentiella kunderna (Tuten och Solomon, 2015). Pophal (2016) beskriver 

vidare om problematiken att hitta rätt person för att ge ett autentiskt intryck mot rätt 

målgrupp, där stor vikt läggs på den relation som finns mellan influencern och dess 

följare. En definition som förtydligar detta är Ankeny (2015) som menar att en 

influencer är någon som bidrar med bra innehåll samtidigt som denne lockar till sig 

tittare eller läsare. Om nutidens influencers jämförs med dåtidens superstjärnor innehar 

influencers en stor fördel då de inte har stora sponsoravtal att ta hänsyn till utan är friare 

att samarbete med önskade företag, vilket betyder att de inte är knutna till enbart ett 

varumärke eller sponsoravtal (Ankeny, 2015).  
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För att lyckas med influencer marketing nämner Hörnfeldt (2015) riktlinjer om hur detta 

ska inkluderas i ett företags nuvarande marknadsstrategi. De tre riktlinjerna benämns 

som 3*R och innefattas av relevans, räckvidd och relation (ibid.). Med relevans menar 

författaren att företag måste hitta influencers som riktar sig åt rätt segment, detta för att 

budskapet om produkten eller tjänsten ska nå ut så bra som möjligt. Räckvidden syftar 

på antalet som nås genom kanalen och det finns oftast en stark relation till dessa följare 

(ibid.). Relationer och förtroende byggs upp mellan bloggare och sociala media-stjärnor 

under och lång period och beskrivs inge samma förtroende som någon i följarnas 

närmaste bekantskapskrets (ibid.). 

 

3.3.5 Native Marketing 
Joel (2013) beskriver native marketing som en annons som formas för en specifik 

mediekanal i både en teknisk aspekt men även med innehållet som behöver matcha 

kanalen där budskapet framförs i. Med andra ord menar författaren att native marketing 

är ett sponsrat inlägg som ger en känsla av att vara en genuin del av en konsuments 

upplevelse på en digital plattform. Enligt Swayne et al. (2014) förekommer native 

marketing i olika former, exempelvis som sponsrade inlägg eller artiklar på sociala 

medier, bloggar eller nyhetssajter samt genom slideshows och videos som har blivit ett 

populärt tillvägagångssätt för att nå ny publik. Författarna menar att native marketing är 

särskilt framgångsrikt då det ger företagen chansen att skapa ett innehåll med mer djup 

än en vanlig traditionell annons vilket skapar ett större värde och en större lockelse hos 

konsumenten. Swayne et al. (2014) menar att native marketing möjliggör för företag att 

konsumenter uppfattar ett högre värde och trovärdighet i ett varumärke genom ett 

innehåll som är värdeskapande för dem.  

 

Dock ifrågasätts native marketing globalt och det har framförts kritik av byråer som 

anser att, förutom en osäker effektivitet hos företaget som marknadsför sig, att 

annonserna kan medföra att konsumenterna blir misstänksamma mot företaget (Swayne 

et al., 2014). Federal Trade Commission (2013) framför att transparens inom native 

marketing är ett stort problem där konsumenter kan bli misstänksamma att dessa typer 

av annonser syftar till att manipulera eller lura dem vilket får en negativ effekt på 

marknadsföringen. Swayne et al. (2014) menar att för att kunna undvika denna negativa 

effekt som native marketing kan framkalla bör företag främst fokusera på att bidra med 

ett värdefullt innehåll och ett budskap vars främsta uppgift är att informera snarare än 

sälja. Detta för att vara ett komplement och förhöja konsumentens upplevelse och inte 
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avbryta den. Slutligen menar författarna att native marketing ger varumärken en kreativ 

och strategisk möjlighet att blanda eget innehåll med betald media för att bilda ett 

engagemang hos konsumenterna. Genom detta kan native marketing bli en naturlig och 

uppskattad del av konsumentens digitala upplevelse.  

 
3.3.6 Word of Mouth 
En vanlig typ av kommunikation som används idag mellan individer är word-of-mouth 

(Solomon et al., 2013). Word-of-mouth kan kortfattat beskrivas som 

produktinformation som en eller flera individer sprider vidare till andra individer 

sinsemellan. Författaren framför att effektiviteten hos word-of-mouth föreligger i tilliten 

som inkluderas med informationen som ges av en person till någon i dennes 

bekantskapskrets. Tilliten skapar en effekt där informationen ofta ses som mer pålitlig 

än den information som ges via traditionella marknadsföringskanaler av företag och 

institutioner (Solomon et al., 2013). Författarna framför studier inom både industriellt- 

och en konsuments köpbeteende som visade att desto mer positiv information en 

konsument får om en produkt från bekanta, desto mer villig är personen att anamma 

varan. 

 

Kirby och Marsden (2006) argumenterar att människor tenderar att lyssna mest på nära 

vänner och familjemedlemmar men även individer i deras närhet som de ser som 

respekterade experter inom det området. Författarna menar att yttre bekanta och 

främlingar tenderar att stå för den större informationsspridningen i samhället men 

individer visar störst tillit på människor i deras närhet. De individer som befinner sig i 

bekantskapskretsen och ses som en respekterad expert inom något område menar Kirby 

och Marsden (2006) är en huvudpelare i den effektivitet word-of-mouth innehar idag 

där de som är osäkra på området visar en stor tillit till dessa individer. De karaktärsdrag 

som innehas av dessa självutnämnda experter är att de ständigt yttrar sina åsikter inom 

området där de visar på en stor kunskap om vad som är positivt eller negativt.  

 
 
3.3.7 Event Marketing 
Marketing Schools (u.å) beskriver att event marketing är en strategi som involverar 

personlig kontakt mellan företag och deras konsumenter vid särskilda events såsom 

konserter, mässor och sportevenemang. Hoyle (2005) påstår för att ett event ska ha 

genomslag mot dess publik så bör de uppfylla de tre faktorerna som är underhållning, 

spänning och driftighet. Faktorerna framför betydelsen av att evenemang ska kunna 
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underhålla målgruppen som företaget riktar sig mot. Där företaget via spänning skapar 

ett evenemang som sätter sig i målgruppens minne för att sedan genom driftighet ger 

konsumenten mod och vågar ta risker och pröva något oprövat. Hoyle (2005) 

argumenterar vidare att om dessa faktorer uppfylls har företaget bildat en kunskap om 

sina konsumenters förmåga att uppleva något nytt för att sedan vara först med att berätta 

om denna upplevelse för sin omgivning och på så sätt bli en del av inre cirkeln för detta 

evenemang. Marketo (u.å) stärker detta argument genom att beskriva att för att ett 

evenemang ska vara minnesvärt behöver det göra ett intryck på deltagarna. Författaren 

framför även de fyra största anledningarna bakom ett företags deltagande vid olika 

evenemang och vad företagen har för bakomliggande mål vid dessa. Dessa tre 

anledningar framförs som stärkande av varumärket där företagen deltar för att kunna 

uttrycka sin identitet och genom evenemangen dela sina idéer, tankar och välja i vilken 

ordning de kan presenteras (Marketo u.å).  

 

● Nå potentiella konsumenter genom att delta på evenemang där företagets 

målgrupp garanterat kommer att närvara för att sedan kunna interagera med 

potentiella kunder som har kunskap om företaget.  

● Skapa lojalitet hos befintliga kunder där företaget har möjlighet att interagera 

med sina befintliga kunder för att lyckas behålla och öka antalet befintliga 

kunder. Vid evenemang har företag möjlighet att informera kunderna om nya 

produkter eller tjänster de inte är medvetna om för att förutspå deras framtida 

behov.  

● Utbilda omgivningen om varumärket är en stor anledning för företag att deltaga 

på evenemang. På evenemang har företagen möjlighet att prata med deltagare 

vars närvaro baseras oftast på ett intresse av att utbilda sig och bygga ett nätverk. 

Detta gör det möjlighet för företag att utbilda deltagarna för att därefter ses som 

unikt på marknaden.  

 

3.4 B2C Relationship 
Ett sätt för företag på marknaden att skapa ett ökat värde för sina konsumenter är genom 

relationsmarknadsföring. Denna marknadsföringsmetod hade en viktig roll innan den 

industriella revolutionen, men när marknaden började att utvecklas till ett mer 

transaktionsbaserat fokus så minskade dess betydelse (Sheth och Parvatiyar, 1995). 

Dock har relationsmarknadsföringen fått en otroligt stor roll de senaste åren då den 
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globala marknaden har karaktäriserats av en kraftfull konkurrens om konsumenterna 

och företagen försöker ständigt finna nya sätt att tillmötesgå och uppfylla 

konsumenternas olika behov (Godson, 2009). Grönroos (1992) argumenterar att själva 

kärnan av relationsmarknadsföring är att skapa värde.  

 

Till skillnad från tidigare studier där kommunikation diskuteras som en endimensionell 

konstruktion menar Balaji et al. (2016) att kommunikation till kunder istället måste ses 

ur ett flerdimensionellt perspektiv. Det finns dock de författare som tidigare försökt att 

visa på behovet av att se kommunikation som flerdimensionell, då ur ett teoretiskt 

perspektiv men det empiriska stödet har saknats. Ghoshal et al. (1994) anser till 

exempel att kommunikation kan konceptualiseras och mätas över olika attribut såsom 

frekvens och täthet. Coviello et al. (2001) utvecklar detta och hävdar att 

kommunikationen ska personifiera kundernas uppfattning utifrån aspekter såsom 

innehåll, struktur och förhållandet mellan sändare och mottagare. Balaji et al. (2016) 

visar däremot även genom empiriska studier hur relationsbaserad kommunikation ska 

ses ur ett flerdimensionellt perspektiv utifrån aspekter såsom tydlighet, behaglighet, 

lyhördhet och språk. Där tydligheten utgår från vilken utsträckning som kunderna 

uppfattar företags kommunikation runt produkter och tjänster som konsekvent, levande 

och fullständig. Behagligheten syftar till hur behaglig interaktionen med företagets olika 

funktioner är och visar på att ett samförstånd mellan konsument och anställd leder till en 

positiv upplevelse. Lyhördhet ses som beteendeperspektivet i den relationsbaserade 

kommunikationen, där fokus är på den ömsesidighet och det samarbetet som kunden 

upplever i integrationen med företaget. Algoe et al. (2008) menar att lyhördheten leder 

till en individs känsla av tacksamhet och ligger till grund för utgången av framtida 

interaktioner utfall. Språkaspekten syftar till de möjligheter företag ger sina kunder att 

interagera på deras modersmål vid kontakt med företaget (Balaji et al., 2016). 

Författarna visar på samband hur de ovan nämnda fyra dimensionerna samspelar med 

tillit, intimitet och image för att förbättra kundengagemang. Genom att implementera ett 

konsumentperspektiv i företagets marknadskommunikation genom de fyra 

dimensionerna tydlighet, behaglighet, lyhördhet och språk menar Balaji et al. (2016) att 

det skapas en flerdimensionell konstruktion av relationsbaserad kommunikation vilket 

ligger till grund för ett förbättrat kundengagemang. 
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Ur ett ledningsperspektiv är det av största vikt att kommunikationsprocessen är 

välplanerad för att attrahera, utveckla och förbättra relationer (Grönroos, 2004). Balaji 

et al. (2016) menar att om företag som lyckas att kombinera en välplanerad 

kommunikationsstrategi och från ledningshåll en implementerad strategi för kundfokus 

finns möjligheter för ökat kundengagemang. För företag som försöker att använda sig 

av nyare kommunikationskanaler i deras marknadsföring är detta av extra stor vikt för 

att skapa kundengagemang (Danaher och Rossiter, 2011). Finne och Grönroos (2009) 

visar i tillägg på att det är viktigt att utvärdera företagets marknadskommunikation och 

hur den uppfattas av konsumenterna i olika kanaler för att se hur den påverkar deras 

beslutsprocess. Vidare kopplar Balaji et al. (2016) detta till att det är kundernas 

uppfattning om kommunikationen i termer av tydlighet, behaglighet, lyhördhet och 

språkanvändningen som avgör om det skapas tillit intimitet, image och 

kundengagemang till företaget. 

 

3.5 Undersökningsmodell 
Nedan presenteras en undersökningsmodell i Figur 3.1 som ämnar skapa en ökad 

förståelse av den teoretiska referensram som presenteras i denna studie. Då det 

framförts en processuell modell i kapitel 2.10 över i vilka skeden teorin framtagits 

genom studiens abduktiva ansats, är modellens syfte enbart att visa förhållandet mellan 

de olika teorierna och begreppen samt att ge insikt i generation Z som fenomen.  

 

Då studiens syfte är att analysera hur generation Z uppfattar olika typer av 

kommunikation, och om detta skiljer sig mellan olika kanaler, har samtliga relevanta 

marknadsföringskanaler för studien sammanställts i modellen. I den vänstra cirkeln 

presenteras generation Z tillsammans med de relevanta faktorerna bakom generationen 

som konsument. Budac (2015) anser att generation Z tenderar att vara sämre än tidigare 

generationer på att kommunicera samt att de även föredrar att kommunicera i textform 

snarare än interaktion ansikte mot ansikte. Med författarens argumentation fokuserar de 

faktorerna främst på generation Z och deras beteende när det kommer till 

kommunikation och interaktion med individer och organisationer. Brooks (2016) menar 

att generationen har ett förändrat konsumtionsbeteende och att traditionell 

marknadskommunikation inte är ett effektivt sätt att nå generation Z. 
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Sett till det faktum framförs utvalda kommunikationsmedel i undersökningsmodellens 

högra fyrkant. Den inre rutan i marknadskommunikationen innehåller ett företags 

kommunikationsmedel som utgörs av en respons och interaktion direkt från 

konsumenten. Marknadskommunikation som teori relateras med en dubbelsidig pil till 

teorin om generationen där kommunikationen inte enbart utgörs företagets sida utan 

även att företagets konsumenter har möjlighet att uttrycka sina åsikter, delta samt 

interagera fritt med företaget.  

 

Det krävs inte enbart att mediebolag använder sig av de rätta kanalerna och 

kommunikationsmedlen för att lyckas skapa ett intresse hos generationen. Charski 

(2016) menar att effektiv marknadskommunikation tillsammans med rätt innehåll ger 

företaget ett effektivt verktyg för att kunna bygga starkare relationer med sina 

konsumenter.  

Den dubbelriktade pilen i undersökningsmodellen symboliserar den presenterade teori 

som behandlar den relationsskapande process som möjliggörs av 

marknadskommunikationen. Sheth och Parvatiyar (1995) menar på att 

relationsmarknadsföring har en viktig roll på marknaden för att skapa mervärde hos ett 

företags konsumenter. Detta område presenteras med två stycken dubbelsidiga pilar som 

representerar både till generation Z samt marknadskommunikationen.  

 

Pilen representerar den påverkan av mervärde som skapas mellan företaget, i studiens 

fall SVT, med dess marknadskommunikation och den målgrupp som undersöks i 

studien. Där både konsumenterna har möjlighet att påverka B2C-relationen men även 

företaget för att möjliggöra att SVT kan bygga en djupare relation med generation Z.  

 

 
Figur 3.1 Undersökningsmodell (egen) 
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4 BETEENDEN INOM GENERATION Z – EN KVALITATIV 
UNDERSÖKNING  
 
I detta kapitel presenteras det empiriska resultatet genererat från de åtta kvalitativa 

intervjuerna med ett urval ur generation Z. Denna empiri ställs sedan i kapitel 4.2 i 

relation till den teoretiska referensramen med en analys och diskussion. Detta kapitel 

avslutas med en sammanfattning vad den kvalitativa undersökningen har genererat och 

en argumentation till studiens fortsättning. 

 

4.1 Empiri 
I detta kapitel presenteras material från de semistrukturerade intervjuerna med åtta 

personer från generation Z. Materialet kommer att presenteras i olika delkapitel med 

rubrikerna: mediekonsumtion, konsumtion sociala medier, kommunikationsbeteende 

och interaktionsbeteende företag. 

 

4.1.1 Mediekonsumtion 
Respondenterna gav en bild av att vara del av en digital generation som använder en 

eller flera olika typer av digitala enheter. Alla respondenter utom en, nämnde att de hade 

tillgång till två eller fler enheter som de dagligen använder. Majoriteten av 

respondenterna menar att det är deras bärbara dator och deras smartphone som 

dominerar vid användning. Den respondent som svarade avvikande på denna fråga 

angav att hon enbart använder en iPad vid mediekonsumtion. Samtliga respondenter 

anger att de är uppkopplade på internet minst en gång om dagen. Större delen av 

respondenterna gav bilden att de är uppkopplade på flera olika enheter varje dag och 

vissa använder dem samtidigt vid sidan av varandra. 

 

Vid frågan ifall respondenterna föredrar att titta på program, serier och filmer 

tillsammans med familj, vänner eller själv svarar samtliga förutom en respondent att de 

helst föredrar att titta själva men att det även förekommer att de tittar med familj eller 

vänner. Kille 14 menar att det faktum att familjemedlemmarna har så pass olika 

intressen, gör att han helst väljer att streama serier på sin dator och tittar ensam. Av de 

respondenter som tittar med familjen sker detta oftast på kvällen genom linjär tv. Om de 

tittar ensamma använder de vanligen en bärbar dator likt de resterande respondenterna. 

Mest sannolikt är att respondenterna tittar på play- och streamingtjänsterna, där TV4-

play toppar playkanalerna. När det gäller streamingtjänsterna är Netflix den som är 
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absolut populärast följt av Viaplay och även Dreamfilm som är en plattform som delar 

program, filmer och serier illegalt. 

 

“Vi sitter mycket tillsammans i familjen på kvällarna framförallt, men det är ofta 

program som jag själv inte föredrar att titta på. När jag tittar på det jag själv är 

intresserad av brukar jag göra det ensam.” (Kille, 14) 

  

Ett fåtal respondenter beskriver även att det förekommer att de läser och påverkas av 

play- och streamingtjänsternas rekommendationer av serier och filmer de eventuellt kan 

uppskatta. Ett exempelvis som nämns är Netflix som presenterar rekommendationer 

baserat på användarens tittarvanor. Respondenterna menar att de påverkas emellanåt 

men menar att det inte sker särskilt ofta. Två av respondenterna uppger att de inte 

brukar söka efter rekommendationer alls när de letar efter program de vill titta på. Två 

andra respondenter berättar att de brukar titta på rekommendationerna som Netflix ger 

dem för att se om de finner något intressant. En av respondenterna är positiv till denna 

funktion då det förekommer att han inte vet vad han vill titta på och då gärna tar 

inspiration från rekommendationerna. Den andra respondenten menar på att han brukar 

uppmärksamma rekommendationen men att han för det mesta finner att materialet som 

rekommenderas inte passar hans smak och kan innebära en negativ effekt när det 

kommer till hans förtroende för streamingtjänstens rekommendationer. Två 

respondenter anser även att de inte behöver ta till sig av rekommendationerna, då de 

själva vet vad de vill titta på och vad som passar dem. En respondent menar att han 

brukar ge rekommendationerna en chans, men att relevansen mellan hans egen smak 

och rekommendationerna inte brukar vara helt korrelerad med varandra. Majoriteten av 

respondenterna ger istället uttryck för att det är genom vänner och andra i deras närhet 

som de får som mest relevant information om olika program, filmer eller serier eller att 

de själva är aktiva i sökandet för att hitta detta. 

 

När det kommer till betydelsen av layout på play- och streamingtjänsterna är enkelheten 

en tydlig röd tråd som respondenterna ger uttryck för. De menar att sidorna ska vara 

smidiga och tydliga samt att det ska finnas bra sökfunktioner och kategoriseringar. 

Bilden som ges av respondenterna är att det även ska vara möjligt att få en snabb 

översikt av utbudet. Några av respondenterna lyfter också fram betyg som en viktig 

faktor. Respondenterna menar att det främst är innehållet som ligger till grund för 
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vilken tjänst de väljer att använda. En respondent lyfter dock fram layouten som en 

viktig faktor vid val av tjänst och nämner att Netflix och TV4-Play är bra exempel för 

att de ser fina ut och ger ett “fräscht” intryck. 

  

Fördelningen av hur mycket tid respondenterna lägger på tittande, både linjärt och 

digitalt, skiljer sig allt från 1–2 timmar i veckan till 5–6 timmar per dag. Medelvärdet 

bland respondenterna ligger på cirka två timmar per dag. 

  

Vid frågor om hur respondenterna ställer sig till ny teknik där framförallt VR-tekniken 

nämndes, hade alla respondenter hört talas om den. Däremot var det enbart två av 

respondenterna som hade testat. Tre respondenter berättade att de var positiva till att 

testa tekniken i framtiden och de två som redan hade testat gav bilden av att de har 

framtidstro på denna teknik. Två av respondenterna var inte alls intresserade av VR-

tekniken och användning av den i framtiden, medan en annan respondent var mer osäker 

på vad hon tyckte i frågan.  

 

Respondenternas gemensamma uppfattning om SVT är att de framförallt har program 

för barn och lite äldre personer. Majoriteten nämner spontant vid frågan att det är 

positivt att SVT är reklamfritt.  

 

“SVT för mig är barnprogrammen och sen det som vuxna tittar på. Det känns som om 

de riktar sig mot åldrarna 0–10 år och sen 40–100 år men inget däremellan.” (Tjej, 15) 

  

Det är få av respondenterna som förknippar SVT med bra serier, utan de flesta 

förknippar snarare SVT med allmännyttiga program och dokumentärer. Några av 

respondenterna förknippar SVT med deras barndom när de tittade på Bolibompa eller 

Lilla aktuellt. Melodifestivalen är även ett program som förknippas mycket med SVT. 

Därtill också svenska och nordiska serier och program. Andra program i SVT:s utbud 

som uppskattas av våra respondenter är vetenskaps-, natur samt sportprogram. Bilden 

som respondenterna ger är att om de tittar på SVT på linjär tv är det mer sannolikt i 

sällskap med föräldrar, annars föredrar respondenterna SVT-play om de ska titta på 

något ur SVT:s utbud. 
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Den norska serien SKAM har alla respondenterna hört talas om men det är enbart de 

kvinnliga respondenterna som har sett den, dock har ingen av de manliga 

respondenterna sett på SKAM. Portkod är en annan ungdomsserie som sänts på SVT 

som tjej 19 till stor del jämför med SKAM och säger: 

 

“Portkod, där borde de göra en tredje säsong, Där var det verkligen en serie riktad mot 

ungdomar och det blev ju succé!” (Tjej, 19) 

  

På frågan om respondenterna mötts av reklam från SVT det senaste året nämner två att 

de gjort det via Facebook, då främst för att vänner till dem har gillat reklamen eller 

inlägget som oftast hänvisat vidare till SVT-play. Ingen av respondenterna anser att 

denna reklam är något som riktigt sticker ut och påverkar dem. Resterande respondenter 

kan inte minnas att de nåtts av reklam från SVT. Att SVT har egna kanaler på Youtube 

och Instagram är det ingen av våra respondenter som har lagt märke till och det är heller 

ingen som valt att följa dem på Facebook, även om några ändå har lagt märke till att 

SVT finns där. Det är heller ingen av våra respondenter som har hört talas om SVT:s 

ungdomssatsning genom SVT Projekt Z. En av respondenterna hade däremot hört talas 

om Ångestbilen, men valt att inte titta på det då hon menar att ämnet psykisk ohälsa inte 

lockar henne så mycket. 

 

“Ja, jag har faktiskt hört talas om den på Facebook men jag har inte kollat på den. Jag 

tror inte det intresserar mig för att jag inte är så mycket för ångest. Därför drogs jag 

inte till det.” (Tjej, 17) 

 

4.1.2 Konsumtion sociala medier 
Vid frågan respondenternas konsumtionsmängd av sociala medier medger samtliga att 

de är aktiva på flertalet sociala medier varje dag. Respondenterna skiljer sig däremot när 

det kommer till vilka medier de helst använder. Hälften av respondenterna anser att 

sociala medier tar upp en stor del av respondenternas tid på dagarna medan den andra 

hälften använder det mindre.  

 

“Sociala medier tar upp det mesta av tiden varje dag. För mig och alla andra jag 

känner i min ålder så är sociala medier vårt liv.” (Tjej, 15) 
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När det kommer till uppskattad tid som de spenderar på sociala medier varje dag uppger 

tjej 17 att hon lägger så mycket som fem timmar på detta medan kille 14 inte spenderar 

mer än 20 minuter på sociala medier per dag. Tre andra respondenter uppger cirka två 

timmar, medan en av respondenterna inte har någon uppfattning om hur mycket hon 

konsumerar. Två av respondenterna betonar att de ofta använder sig av sin mobiltelefon 

när de konsumerar sociala medier, samtidigt som de tittar på tv-program eller serier. En 

respondent framför att de olika enheterna används i olika syften när det kommer till 

sociala medier. 

 

“Jag kollar främst på serier, filmer och program på min dator, ibland även på min 

iPad. När det kommer till Facebook använder jag både min dator och mobil men endast 

mobilen när det kommer till Youtube och andra sociala medier som Instagram och 

Snapchat” (Tjej, 19) 

  

En annan respondent menar att hennes användande främst styrs av tillgången till WiFi, 

då hon har begränsat med data på sitt mobilabonnemang. 

 

“Jag använder mest datorn. Ibland även mobilen, men detta sker mest hemma då det 

drar mycket surf annars. Rörliga bilder drar jättemycket surf så jag försöker att inte 

använda medier där detta förekommer annat än hemma.” (Tjej 17) 

  

Konsumtionen av sociala medier sker främst på eftermiddagen efter skolan, alternativt 

senare på kvällen enligt samtliga respondenter. En respondent menar att orsaken till 

detta är att det föreligger ett mobilförbud på hans skola och att eleverna då inte har 

möjlighet att titta på mobilen under skoltiden. En annan respondent svarade att hon tittar 

i mobilen det första hon gör på morgonen med anledningen att hon vill se vad som har 

lagts upp på de sociala medierna under natten. Oftast gäller det inlägg från kändisar 

eller bekanta som befinner sig utomlands där deras tidszon får personerna att lägga upp 

bilder när det är natt i Sverige. 

 

Vid frågan om det är främst på vardagarna eller på helgen som konsumtionen av sociala 

medier sker som mest, förekommer det skillnad i svaren bland respondenterna. En 

respondent menar att han använder sociala medier med relativt jämn spridning över hela 

veckan och att vilken dag det är inte har stor betydelse för honom. Ett fåtal respondenter 
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anser att tiden på sociala medier ökar på helgerna då de inte har lika stor fokus på 

skolan och eventuella läxor.  Därför ökar deras behov av att uppdatera sig på diverse 

sociala medier då. Tvärtemot dessa respondenter anser några respondenter att aktiviteter 

som idrottsträning och kompisumgänge minskar antalet timmar på sociala medierna på 

helgen vilket gör att vardagarna är de dagar som innebär mest surfande för dem. 

 

Respondenterna menar att de använder sociala medier i olika syften, dels i 

underhållningssyfte men också för att hålla kontakt med sin omgivning. 

Respondenternas uppfattning av sociala medier är övervägande god. Tre av 

respondenterna lyfter enbart upp sociala mediers positiva egenskaper och menar att det 

är ett bra sätt för dem att kommunicera med varandra. En respondent menar att då de 

personer i hennes ålder spenderar stor del av sin tid kommunicerandes med sin 

omgivning, är sociala medier ett verktyg som underlättar detta. 

 

“Jag tycker det är ett mycket bra sätt att kommunicera på. Det är ju det enda vi gör, att 

vara aktiv på Snapchat, Messenger eller Facebook. Det är vårt sätt att prata med 

varandra. Jag skriver inte SMS längre, det är i huvudsak Snapchat som används nu.” 

(Tjej, 17) 

 

Respondenten fortsätter med att förklara att sociala medier som Instagram och Snapchat 

också gör det enkelt och roligt att se vad andra gör genom “stories”-funktionen 

(funktion där användare kan lägga upp en bild som andra användare kan titta på under 

24 timmar). Denna funktion gör att hon kan dela med sig med vad hon gör på ett enkelt 

och smidigt sätt med sina vänner. En annan respondent menar att sociala medier är ett 

mycket lättare och billigare alternativ att kommunicera med vänner än genom till 

exempel SMS och telefonsamtal. Respondenten syftar speciellt på Facebook 

Messengers funktion som erbjuder användarna att kunna ringa till varandra om de är 

uppkopplade på ett WiFi. Respondenten menar att behovet av vanliga telefoner minskar 

på grund av funktioner som dessa.  

 

Trots fördelarna som respondenterna anser att sociala medier för med sig så nämner tre 

av respondenterna att sociala medier även ger uppskov till negativa effekter som de 

påverkas av. En respondent förknippar till och med sociala medier med mycket negativt, 

vilket är det första hon nämner. Hon menar att ens prestationer på de sociala medierna 
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är kopplat till hur hög status man har, vilket hon upplever är viktigt för henne och de i 

hennes omgivning. En respondent anser att det skapar stress att ständigt vara 

uppkopplad.  

 

“Man måste vara aktiv eftersom man också vill lägga upp fina bilder när man poserar, 

när andra gör det. Om du inte får tillräckligt med likes eller har tillräckligt många 

följare, då har du ingen hög status.” (Tjej, 17) 

 

De respondenter som inte nämner några negativa effekter av sociala medier visar 

däremot på en förståelse för att människor i deras generation kan känna en viss press 

och negativ effekt av att ständigt behöva vara tillgänglig. Däremot menar de att det inte 

är något som de själva har eller kommer att påverkas av i framtiden.  

 

Respondenterna menar även att de olika medierna som finns används för olika för 

interaktion med olika personer i deras omgivning. Majoriteten av respondenterna anser 

att Facebook används främst vid kommunikation med sin omgivning där även kontakt 

med familjen och med vuxna föredras i det mediet. En respondent pojke menar att 

anledningen till detta är att Facebook främst används av ett äldre klientel. Flera andra 

respondenter menar att innehållet på Facebook inte bidrar med något större i deras 

vardag. En respondent berättar att andra medier rankas högre av henne än vad Facebook 

gör och nämner då Instagram och Snapchat som de medier hon främst använder. 

 

“Jag använder inte Facebook, utan det är Snapchat, Instagram och Youtube som gäller. 

I början när Facebook var nytt var jag alldeles för ung för att ha det, vilket gjorde att 

jag gärna ville ha det. Nu när jag kommit upp i godkänd ålder var det inget kul längre. 

Jag och mina kompisar tycker att den äldre generationen har tagit över Facebook, 

därför är Instagram mer populärt i våra ögon.” (Tjej, 15) 

  

Trots bilden av att Facebook inte tilltalar respondenterna i lika stor grad som andra 

sociala medier uppger majoriteten av dem att de använder Facebook dagligen på grund 

av chattfunktionen i mediet som anses vara bra.  
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När det kommer till vilka medier de använder mest så menar majoriteten av 

respondenterna att Snapchat och Instagram är populärast. En respondent menar dock att 

Facebook används mest då hon har tillgång till det mediet på datorn som hon ofta 

använder på sina lektioner i skolan. Majoriteten av respondenterna anser att Snapchat 

används mycket som ett roligt sätt för dem att kommunicera med sina vänner men även 

som ett medie där de kan dela med sig av sina upplevelser. En av respondenterna anser 

att han använder Snapchat mer frekvent då hans vänner hör av sig vid flertalet olika 

tillfällen. Detta till skillnad från Instagram som han använder mer sällan men när det 

mediet väl används så spenderas längre tid inne på det jämfört med Snapchat. 

Respondenterna menar att de är inne på Instagram främst för att uppdatera sig om nya 

trender och få inspiration. Vissa av respondenterna anser även att Instagram är bra då 

innehållet baseras på det som de själva väljer att följa, till skillnad från Facebook där 

innehållet som dyker upp inte alltid har lika stor relevans till deras intressen. En 

respondent menar också att Instagram tillåter honom att ta en distans från politiska 

åsikter eller ämnen som får honom att känna sig ledsen. En respondent går mot 

strömmen och anser att Facebook och Instagrams innehåll är begränsat i så stor grad att 

hon hellre spenderar sin tid på Youtube istället.  

  

När det kommer till innehållet på sociala medier anser vissa av respondenterna att de 

helst vill se humoristiska inlägg med positiva och glada bilder samt även bilder tagna 

som självporträtt på den individen de följer. En av respondenterna menar att han främst 

fokuserar på beskrivningen av bilden eller videon som läggs upp, för att därefter 

bedöma och skapa uppfattning vad han anser om själva innehållet. Respondenterna 

visar en gemensam bild av att de anser Instagram som ett medie mer anpassat mot deras 

ålder där innehållet som läggs upp ofta är väl genomtänkt och där användarna sänder ut 

olika budskap.  

  

“Instagram har finare bilder där de som lägger upp bilder har ansträngt sig mer tänker 

jag.” (Tjej, 14) 

  

Ett fåtal av respondenterna anser att denna ansträngning av Instagrams användare gör 

plattformen till ett starkt forum för att kunna samla inspiration. När produkterna sätts in 

i ett verkligt scenario så finner delar av respondenterna det mer inspirerande och därmed 

attraktivt att involvera sig i inlägget.  



  
 

68 

“Oftast om det är en modell som har på sig kläderna som ett företag gör reklam för är 

det roligt att titta på. Om det är något företag som tar fram kläderna och tar kort på 

dem utan modell intresserar det mig inte lika mycket.” (Tjej, 17) 

  

När det kommer till att aktivera sig på de olika sociala medierna är det vanligt 

förekommande att “gilla” olika inlägg, men få av respondenterna anser att de brukar 

kommentera eller dela med sig av inlägg. Att gilla inläggen på de olika medierna anser 

vissa respondenter inte betyda särskilt mycket och de lägger därför inte så stor vikt vid 

vad de gillar för något. Så länge inlägget ligger i linje med vad de finner intressant eller 

om det innehar ett humoristiskt inslag, anser respondenterna att de gärna gillar inlägget. 

En av respondenterna menar dock att hon är reserverad med vad hon väljer att gilla, 

speciellt på Facebook då det hon gillar mycket tydligt visas för de hon är vän med. Hon 

känner då att hon hellre gillar de inlägg som går i linje med hennes värderingar och ratar 

de inlägg som hon inte kan stå för.  

  

“Om något företag står för något som jag också står för, typ som att en modell inte ska 

vara pinnsmal, brukar jag “gilla” för att de gör en bra reklam. Jag tycker om de 

företag som bryter normen.” (Tjej, 17) 

  

Några av respondenterna menar att de gärna väljer att aktivera sig i inlägg där individen 

eller företaget efterfrågar deras åsikt i ett särskilt ämne. De beskriver att de gör detta för 

att de tycker om att känna sig delaktiga och då känner ett visst mervärde av att kunna 

delta och få sin åsikt hörd. Detta händer enligt respondenterna mer sannolikt på konton 

med ett stort antal följare. Majoriteten av respondenterna svarar också att de flesta av 

kommentarerna de gör på sociala medier är på inlägg som vänner och bekanta lagt upp 

för att stötta dem. Det förekommer även i roliga inlägg där de ofta “taggar” vänner och 

bekanta för att dela med sig av inlägget. 

  

Vid frågan om vilka sociala medier de främst följer offentliga personer på, menar 

samtliga respondenter att de oftast finns på Youtube. Vissa respondenter menar att de 

har börjat följa deras kanaler på Youtube då en bloggare de vanligtvis följer på deras 

vanliga bloggsida, valt att börja blogga med hjälp av videos, även kallat “vlogg”. Dessa 

personer benämns både som “vloggare” och “Youtuber” och kommer i resterande text 

att benämnas som det sistnämnda. Samtliga av våra respondenter förutom två medger 
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att de följer en eller flera personer som arbetar aktivt med att lägga upp innehåll på 

Youtube. Bland de kändisar som respondenterna följer så är Jon Olsson, Therese 

Lindgren och Clara Henry de mest förekommande. Respondenterna förklarar att de 

bland annat följer dessa för att få en bild av hur deras liv ser ut, inspiration inom mode 

och livsstil samt tips hur de ska sminka sig. Några av respondenterna medger även att 

de kan bli påverkade att konsumera något som en Youtuber demonstrerar i sina videos 

på Youtube.  

  

“När det kommer till smink har det ganska stor påverkan på mig. Det har förresten stor 

påverkan när det gäller kläder också. Det får mig att köpa onödiga saker.” (Tjej, 19) 

 

Ett fåtal av respondenterna anser att Youtubers har en viss påverkanskraft på dem, 

eftersom de gärna kan tänka sig att testa produkter som dessa offentliga personer 

använder sig av. En respondent nämner att det inte enbart är hennes uppfattning om 

produkter som påverkas av Youtubers, utan att även hennes åsikter om andra saker. En 

annan respondent beskriver att Youtubers har påverkan på honom på grund av att de är 

kända och för att han ser upp till dem. Han har ett stort musikintresse och köper gärna 

produkter som hans förebilder menar har hjälpt dem i sin karriär. Ytterligare en 

respondent anser även han att Youtubers har en trovärdighet i det dem säger. En annan 

respondent svarar att hon är positiv till Youtubers så länge de inte blir levande 

reklampelare och menar att de måste ha något att förmedla i tillägg förutom att bara visa 

fram produkter. Samtidigt håller en annan respondent med om att det kan skapa ett 

intresse men att hon däremot aldrig klickar sig aldrig vidare till ett företags hemsida 

som Youtubern gör reklam för på grund av lathet. 

  

Respondenterna skiljer sig åt när det kommer till hur långa videor får vara på Youtube 

för att deras intresse ska behållas och för att de inte ska tröttna. Två av respondenterna 

svarar att en video på cirka 15 minuter är den maximala längd som de orkar hålla 

intresset uppe, medan en annan respondent menar att han kan titta upp till 30 minuter 

om innehållet får honom att skratta och må bra. En annan respondent menar att hon inte 

har någon tidsbegränsning alls om det är en person som hon gillar som förekommer i 

videon. Tjej 15 nämner att hon brukar spola framåt i videon om hon tycker den är för 

lång, för att komma fram till det hon tycker är intressant snabbare.  
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4.1.3 Kommunikationsbeteende 
Två respondenter beskriver att de är lättpåverkade och att de tänker mycket på vad 

andra tycker och tänker, både när det kommer till den information de får från andra och 

vad andra ska tycka om deras egna preferenser. De uppger att de inspireras av 

influencers, både genom att vilja ha produkter som de har och att de i vissa fall även tar 

efter i åsikter och värderingar. Två andra respondenter menar att de inte bryr sig mycket 

alls om vad andra personer tycker och tänker. En annan respondent menar att hon själv 

tycker om att påverka andra att tycka om samma saker som henne, speciellt när det 

kommer till tv-program och serier. På frågan om de vanligtvis tar efter och gör saker 

som olika Youtubers gör, till exempel att titta på program som de rekommenderar 

svarar två av respondenterna såhär: 

 

”Ibland kanske det hade kunnat vara kul att titta på program som de rekommenderar, 

men jag gör det aldrig. Jag får upp ett intresse för det men tittar inte för att jag är lat.” 

(Tjej, 15) 

 

”Ja. Jag påverkas av deras åsikter också lite tycker jag. Speciellt om det är någon som 

man tycker om jättemycket som yttrar sig om någonting, då är det lätt att jag hoppar på 

det.” (Tjej, 17) 

  

Däremot anser hälften av respondenterna att deras vänner har en stor inverkan på deras 

tittarvanor eftersom de känner en tillit till deras rekommendationer. Ett fåtal 

respondenter menar att de brukar få rekommendationer i gruppchatter de har med sina 

vänner på sociala medier. Två respondenter anser att deras vänner och omgivning inte 

påverkar dem något alls utan att de hellre väljer själva vad de vill titta på. Ungefär 

hälften av respondenterna anser att internet är ett stort hjälpmedel för att leta upp 

information om exempelvis nya serier eller filmer. Sociala medier, recensioner och 

IMDB framförs av respondenterna som pålitliga källor.  

  

“Recensioner brukar jag kolla på. Hur många stjärnor serien har fått hjälper mig att se 

hur populära de är.” (Tjej, 17) 

  

Ett fåtal respondenter anser dock att det är mer förekommande att de delar med sig av 

rekommendationer till sin omgivning än vad de lyssnar på andras rekommendationer. 
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Samtliga respondenter förutom en medger att det är vanligt att de pratar med sina 

vänner om de har kollat på exempelvis en serie de anser vara bra eller ovanligt dålig.  

  

“Jag brukar rekommendera om det är något jag verkligen tycker är bra. Det har hänt 

att man pratat med en vän om en film eller serie som verkligen är dålig också.” 

(Kille,14) 

  

4.1.4 Interaktionsbeteende med företag 
Respondenterna menar att de inte enbart följer personer, kändisar och företag i en enda 

kanal utan att de gärna följer dem i flera olika kanaler, både på sociala medier och 

bloggar. Några av respondenterna ger uttryck för att de följer personer, kändisar och 

företag för att de vill veta så mycket som möjligt om dem, kunna följa med bakom 

kulisserna samt hålla sig uppdaterad om vad som är på gång. En respondent menar att 

hon gärna följer samma personer i alla deras sociala medier. Hon beskriver att om hon 

har hon fått upp ögonen för exempelvis en blogg, letar hon ofta upp bloggaren på 

Instagram och Youtube och ibland även på Snapchat och Facebook. Respondenterna 

väljer även att följa diverse konton som drivs av företag genom deras sociala medier där 

alla förutom en av respondenterna följer ett eller flera företag. Majoriteten följer företag 

inom modeindustrin för att kunna veta senaste produkterna på marknaden men ett fåtal 

respondenter följer även företag såsom Koenigsegg, Volvo och Illustrerad Vetenskap 

för att kunna hålla sig uppdaterade om samhällsutveckling. 

  

På frågan om vart och vilken typ av reklam som respondenterna lägger märke till, är 

nästan samtliga överens om att reklam online är den typ som de mest lägger märke till 

och som påverkar dem mest. En respondent svarar att innehållet i reklamen spelar större 

roll än vart han ser den. Två av respondenterna nämner också annonser på sociala 

medier som en typ av reklam de ofta nås av och lägger märke till. Majoriteten av de 

kvinnliga respondenterna menar att de ofta också lägger märke till reklam på bloggar. 

En av dessa respondenter menar att bloggare på ett naturligt sätt visar fram produkter, 

exempelvis kläder, genom riktiga händelser. Detta är inte genomgående för alla 

respondenter då en annan svarar att bloggar är enformiga och tråkiga. Hon tyckte det 

var roligt i början men tröttnade ganska snabbt, och vill ha mer variation och värde i 

innehållet och lägger därmed inte märke till reklam på denna kanal. 
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En respondent menar att hon mest lägger märke till reklam på Youtube och en annan 

nämner Facebook som ett ställe där hon lägger märke till reklam. En annan respondent 

lyfter fram reklam med anpassat innehåll där hon blir påmind om saker som hon tittat på 

tidigare. Hon brukar klicka vidare till företagens hemsidor om de är länkade men orkar 

inte leta upp hemsidorna själv om en länk inte skulle finnas.  

 

Det är inte enbart på sociala medier som respondenterna lägger märke till reklam, utan 

delar av respondenterna nämner att de ändå lägger märke till relativt mycket reklam 

både på stan på exempelvis reklampelare samt affischer på bussar och tåg om de inte 

har något annat att titta på just då. Hälften av respondenterna säger att de i tillägg lägger 

märke till reklam i tidningar och magasin, så som Veckorevyn, Elle, Illustrerad 

Vetenskap, Veckans Affärer och Dagens Industri. Deras uppfattning om denna typ av 

reklam är till största del positiv då de anser att den känns målgruppsanpassad utifrån 

deras intressen, En respondent menar att reklamen i Illustrerad Vetenskap som han ofta 

läser är riktad mot en äldre publik och inte tilltalar honom. 

  

”Illustrerad Vetenskap har inte så mycket reklam, men den som finns tycker jag mest är 

riktade mot vuxna, annonser om öl typ.” (Kille, 14) 

 

Uppfattningen av reklam på sociala medier, då främst Instagram och Facebook skiljer 

sig en del mellan våra respondenter. Majoriteten anser att de lägger märke till 

annonserna mer på Facebook jämfört med Instagram. En respondent tycker att 

annonserna på Instagram ofta smälter in med det övriga flödet, eftersom alla inlägg har 

samma storlek och består av många bra bilder. En annan respondent upplever också att 

det är lättare att av misstag bläddra förbi en annons utan att lägga märke till den på 

Instagram, medan hon tycker att annonserna på Facebook sticker ut lite mer. Däremot 

anser en annan respondent att det är alldeles för mycket tråkiga och ointressanta inlägg 

på Facebook och att hon slutat reagera på annonser där.  

 

“Det är tydligt med vad som är annons på Facebook. För på Instagram så passar de 

bra in i flödet och man kan tro att det är någon kompis som lagt upp en bild.” (Kille, 

14) 
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Respondenterna medger även att intresset ökar att vidare kolla in företaget ifall 

annonsen är länkad till en hemsida där de kan hitta vidare information. Detta förklarar 

några av respondenterna då de anser att de inte orkar leta reda på hemsidan själva på 

grund av lathet och att de helst föredrar att hitta vidare information på en hemsida än 

företagets sida på sociala medier. 

 

Synen på reklam i applikationer skiljer sig mellan respondenterna beroende på vilka de 

brukar använda. Den samlade bilden av reklam i spelapplikationer är dock negativ, där 

respondenterna anser att det förekommer för mycket reklam som är irriterande och 

förstör spelupplevelsen.  

 

“Det har hänt att jag slutat spela när jag känt att reklamen blivit för mycket”. (Kille,12) 

 

“Det finns vissa företag som gör reklam på alla spel och då irriterar man sig på det 

företaget också, inte bara reklamen”. (Kille, 14) 

 

En av respondenterna nämner att reklam i nyhetsapplikationer kan vara ett positivt 

inslag om det är en annons i reportageform som intresserar henne. Respondenten 

nämner ett exempel där Postnord hade skrivit en artikel om hur de förenklar 

konsumenternas nätshopping som var publicerad på en nyhetssajt.   

 

När det kommer till huruvida respondenterna lägger märke till reklam i samband med 

evenemang såsom festivaler, konserter och idrottsevenemang är det skilda åsikter. De 

flesta nämner att de har sett reklam från sponsorer i form av skyltar och beach-flaggor, 

men att de inte tänkt något närmare på det eller i efterhand reflekterat över det. De tre 

som hade en mer positiv inställning till reklam vid evenemang lyfter fram att de 

uppskattar när det känns unikt. En respondent lyfter exempelvis fram Burger King som 

ett exempel under Summerburst, där de erbjöd en yta med sittpuffar där besökarna 

kunde sitta ner och ta det lugnt mellan spelningarna. Hon berättar att hon vid det 

tillfället fick en bättre bild av företaget eftersom personal från Burger King var där och 

pratade med dem, ställde frågor och samlade in kontaktuppgifter. En annan respondent 

berättar att han gärna går på olika idrottsevenemang där han ofta lägger märke till 

företag med representanter på plats som utför någon typ av aktivitet. Han berättar att 

han syftar på företag som exempelvis står med pop-up tält på väg in till arenan och visar 
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upp, eller delar ut produkter samtidigt som de pratar med besökare. Han menar att detta 

personliga möte gör ett större avtryck än företag som enbart har reklamskyltar uppsatta 

längs med arenan. 

  

Innehållet i reklamen beskriver några av respondenterna som viktigt för att det ska 

tilltala dem och en respondent menar att det är reklam som berör hans samvete som 

påverkar honom mest. Han nämner reklam som har påverkat hans val av kaffeställen där 

han idag föredrar Barista istället för Espresso House. Detta då han genom reklam fått 

reda på att de har störst miljötänk och att delar av deras vinst återinvesteras i samhället.  

 

“Reklam som är riktad mot just min ålder, mot unga människor, kan påverka mig 

väldigt mycket. Innehållsmässigt så när innehållet i sig berör, till exempel att man kan 

skänka pengar till välgörande ändamål. Så känsloladdade reklam tilltalar mig mest kan 

man säga. Har nog aldrig köpt produkter utifrån enbart reklam, men har skänkt pengar 

till organisationer. Reklam kan påverka mig så att jag väljer till exempel Barista istället 

för Espressohouse, för då vet jag att pengarna går till något bra.” (Kille, 18) 

 

Ytterligare en respondent berättar att reklamer som skapar en känsla säger mer om 

varumärket än en reklam med presenterade rabatterbjudanden. Hon tillägger dock att 

hon ändå självklart kan lockas till spontanköp på grund av rabatterbjudanden, 

framförallt när det kommer till kläder. Två respondenter lyfter båda fram kreativitet som 

en viktig faktor för att de ska uppmärksamma reklam. En av respondenterna nämner 

McDonalds som exempel då hamburgerkedjan sände hela sin tv-reklam upp och ner, 

vilket gjorde honom uppmärksam. 

  

”När de gör något speciellt med reklamen och man börjar undra vad det är för något 

så gör det att man tittar mer noggrant.” (Kille, 12) 

 

Majoriteten av de kvinnliga respondenterna samt några av de manliga ger en bild av att 

kläder är en viktig del av deras liv och också den typ av reklam de lägger mest märke 

till. De kvinnliga respondenterna lägger även till smink som ett intresse och nämner det 

oftast i samma mening som de diskuterar kläder. En av de manliga respondenterna 

nämner däremot att han sällan köper kläder eller andra fysiska produkter och därmed 

inte lockas av den reklamen. Han säger istället att han lockas och berörs av reklamer 
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från välgörenhets- och hjälporganisationer, som han även regelbundet skänker pengar 

till. En generell uppfattning hos respondenterna är att reklam som de kan identifiera sig 

med antingen i den situation som de befinner sig i nu eller speglar en vardag som de 

skulle vilja leva i, känns mest attraktiv. En annan respondent menar att hon intresseras 

mest av reklam som känns verklighetstrogen, även om hon är väl medveten om att 

mycket är betald reklam. 

  

4.2 Analys 
I detta kapitel ställs tidigare presenterade teorier mot det insamlade empiriska materialet 

med en analys av vilka skillnader och likheter det finns mellan dessa. Kapitlet 

presenterar även egna tolkningar av relationen mellan teorier och empiriskt material. 

 

4.2.1 Mediekonsumtion 
Howe och Strauss (2001) definierar en generation som en bred samhällsgrupp vars 

samhörighet baseras på födelseår och gemensamma personliga drag som har sin grund i 

den historia och de händelser i samhället som denna grupp människor upplevt. Parry 

och Urwin (2011) menar att denna grupp människor till stor del delar liknande 

värderingar och attityder till följd av delade historiska händelser och upplevelser. 

Roberts (2016) menar däremot att generation Z inte kan ses som en homogen grupp till 

skillnad från hur Urwin (2011) och Howe och Strauss (2001) beskriver en generation. 

Respondenternas svar när det kommer till deras konsumtionsbeteende av medieenheter 

är i denna studie inte homogena, då de föredrar olika typer av enheter och använder dem 

på olika sätt. Respondenterna uppvisar alltså inte tendenser om gemensamma personliga 

drag när det kommer till konsumtionsbeteende, vilket Howe och Strauss (2001) anser 

vara typiskt för en generation. Då denna studie syftar till att undersöka generation Z:s 

medie- och konsumtionsvanor på djupet kan det tänkas att skillnader i personlighet då 

märks extra tydligt. Detta till skillnad mot om generationen som helhet ställts mot 

tidigare generationer på ett mer ytligt plan.  

 

Respondenterna angav alla att de var uppkopplade på internet minst en gång per dag och 

vid vissa tillfällen på olika enheter samtidigt. Flera av respondenterna gav också bilden 

av att det var en naturlig del av deras vardag att vara uppkopplade och att de hittar 

mycket information på internet. Denna bild av generationen stämmer väl överens med 

vad Csobanka (2016) beskriver som en digital generation, som inte upplevt tiden före 

internet och digitaliseringen av samhället. Detta förklarar att dem ser det som ett 
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naturligt sätt att interagera och söka information, jämfört med tidigare generationer. 

Turner (2015) nämner även att generationen är duktiga på att göra flera saker med flera 

olika enheter samtidigt, det vill säga att multitaska. Detta stämmer överens med delar av 

respondenterna som menar att deras mediekonsumtion går till på detta sätt.  

 

Det syns en tydlig skillnad respondenternas konsumtionsmängd av program, filmer och 

serier. Delar av respondenterna konsumerar cirka en timme per dag, medan andra 

uppemot fem till sex timmar per dag. När respondenterna beskriver hur de helst väljer 

att titta på program, filmer och serier gav de bilden av att vilja sitta själva utan sällskap 

och titta på det som intresserar dem mest. Dock var det ett fåtal respondenter som 

föredrar att sitta tillsammans med familj och vänner vid konsumtion av vissa typer av 

media.  

  

Respondenterna ger bilden av att de enbart tittar på linjär television vid speciella 

tillfällen eller när de tittar med andra familjemedlemmar då de själva inte varit 

involverade i valet. Digitala plattformar är klart överlägsen linjär television bland 

respondenterna, något som stämmer överens med vad Csobanka (2016) beskriver, att 

den digitala utvecklingen har konkurrerat ut den klassiska Tv:n bland generation Z. 

MPRT (2016) visar upp statistik på att så också är fallet när det kommer till den svenska 

marknaden. Lissitsa och Kol (2015) menar att den ökade teknologiska utvecklingen från 

generation till generation har varit en av de största anledningarna till detta förändrade 

konsumtionsbeteende, men att andra faktorer också spelar roll. Detta märks även vid 

frågor om respondenternas uppfattning om SVT då respondenterna ger en bild av att 

tjänsten inte har något att erbjuda för dem. Dock är de positiva till att den finns till för 

samhällsinformation, men att de själva inte väljer att konsumera tjänsten i stor 

utsträckning. Förväntningarna för att respondenterna ska hitta program, filmer eller 

serier för ungdomar på SVT verkar inte vara särskilt hög då de mestadels förknippar 

SVT med utbud för barn och vuxna. Ingen av respondenterna har heller sett deras 

senaste ungdomssatsning, Ångestbilen. Det faktum att det enbart var en person som hört 

talas om SVT:s ungdomssatsning tyder också på att de inte aktivt letar information i 

deras informationskanaler eftersom de inte förväntar sig att det finns något som 

intresserar dem där. Detta ger en indikation av att det är av vikt att höja generation Z:s 

förväntningar genom att kommunicera ett tydligt budskap, för att öka chanserna att de 
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ska bli aktivt informationssökande och intresserade av ett mediebolags produkter och 

tjänster.  

 

Större delen av generation Z världen över har under sin livstid upplevt en globaliserad 

värld till följd av den teknologiska utvecklingen som har minskat avstånden länder 

emellan (Csobanka, 2016). En klar bild som gick att utläsa av respondenternas svar var 

att de inte enbart konsumerar media som är producerat på den svenska marknaden, utan 

att de även har ett intresse för andra filmer och serier producerade på andra marknader. 

Streamingtjänsten Netflix toppar listan när det kommer till vilka plattformar som 

respondenterna väljer att använda sig av. SVT:s egna plattform hamnar inte högt upp på 

den listan. Den globala konkurrensen verkar ha försatt SVT i en svårare position där de 

måste anpassa sin kvalitet och utbud efter den globala marknaden, vilket med säkerhet 

även gäller fler svenska mediebolag. Med tanke på att SVT har begränsningar och att 

sändningstillståndet inte innefattar SVT-play, verkar det ha varit svårare att anpassa sig 

efter den globala konkurrensen, vilket ökar incitamenten ytterligare att anpassa 

marknadskommunikationen för att säkerställa att deras budskap når ut på ett tydligt sätt. 

  

När det kommer till villigheten och nyfikenheten att testa nya former av teknik uppvisar 

generationen olika tendenser av beteenden även här, där vissa ställer sig positiva till att 

testa VR-tekniken och andra är mer skeptiska och inte ser meningen med den. Det var 

endast två respondenter som eventuellt kunde se att det fanns en funktion med denna 

teknik. Csobanka (2016) beskriver att den tidigare generationen Y inte är rädda för vad 

ny teknik ska göra med världen och att det mottar den med öppna armar. Budac (2015) 

beskriver generation Z som personer med en mer pessimistisk framtidstro. Budacs’ 

(2015) teori är inte specifikt relaterad till teknologi, men respondenternas svar visar 

tendenser till att denna pessimistiska framtidstro till viss del även kan påverka hur 

generationen ser på ny teknologi. Detta resultat ger även en indikation till att generation 

Z som målgrupp ännu inte är mogen för denna typ av teknologi, dock finns det inget 

som säger att den inte kommer att bli stor i framtiden.  

 

4.2.2 Konsumtion sociala medier 
Enligt Budac (2015) är generation Z frekventa användare av sociala medier och Hendler 

(2016) beskriver användandet av sociala medier som en naturlig del av dessa individers 

vardag. Turner (2015) beskriver i sin tur att generationen tillbringar mer tid på internet 

än någon annan aktivitet, förutom att sova. Budac (2015) menar också att individer i 
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generation Z påverkas emotionellt när de inte kan vara online och nätverka. Budac 

(2015), Hendler (2016) och Turner (2015) ger tillsammans en homogen bild av att 

generation Z använder sociala medier frekvent och till mycket stor del. Denna 

homogena bild stämmer inte helt överens med respondenterna, där svaren skiljer sig åt 

avsevärt när det kommer till konsumtionsmängd och hur viktiga de sociala medierna är i 

deras vardag. En av respondenterna gav en klar bild av att sociala medier tar upp det 

mesta av hennes och hennes kompisars tid varje dag, medan en annan svarade att han 

inte använder sociala medier mer än cirka 20 minuter per dag. Genom respondenternas 

svar kan alltså olika typer av konsumtionsbeteende utläsas, mer frekvent användning 

och mindre frekvent användning av sociala medier. Respondenterna uppvisar även 

skillnader i konsumtionsbeteende när på dagen och vilka dagar i veckan som de 

använder sociala medier mest. Tidpunkten för användning av sociala medier verkar vara 

styrt av de tillfällen som de har tid över och inte känner sig begränsade av andra 

aktiviteter snarare än att de självmant väljer bort dem. Aktiviteter som hindrar 

användningen av sociala medier är enligt respondenterna framförallt skolan, eller andra 

fritidsaktiviteter som framförallt sker på helgerna. 

 

Csobanka (2016) beskriver en förskjutning från Facebook till Youtube bland generation 

Z och att Facebook är populärt främst bland tidigare generationer. Två av 

respondenterna bekräftar att Facebook är ett media som främst används av vuxna och att 

han själv använder det när han vill komma i kontakt med någon i vuxenvärlden. 

Respondenterna påvisar dock skillnader när det kommer till vilken social media som de 

föredrar att använda. De fyra största kanalerna som de nämner är Snapchat, Instagram, 

Facebook och Youtube. Däremot rangordnas dessa sociala medier annorlunda av 

respondenterna, där vissa av dem föredrar Instagram allra mest medan andra uppger att 

det är Snapchat som tar största delen av deras uppmärksamhet. Anledningen till att 

respondenterna inte attraheras av Facebook som socialt media, verkar främst bero på att 

många vuxna använder sig av detta media, något som inte uppskattas av 

respondenterna. Att Facebook till en början nästan uteslutande användes av unga vuxna 

kan ha sin förklaring i att det startade som ett skolnätverk. I takt med att äldre 

generationer börjat använda sig av mediet de senaste åren har intresset minskat hos de 

yngre. En bidragande anledning kan även vara att Facebook startade för mer än tio år 

sedan och att de som var unga vuxna då är tio år äldre och har stannat kvar där. Det 

minskade intresset kan därför förklaras genom att det inte anses vara lika intressant 
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längre när ens föräldrar har Facebook. Det blir då inte längre en flykt från verkligheten 

att använda Facebook, utan det ses som en förlängning av den miljö de upplever utanför 

sociala medier. Samtidigt har andra sociala medier vuxit fram vilket kan vara 

förklaringen till att den yngre generationen förflyttar sig till medier som Youtube, 

Instagram och Snapchat där de vuxna inte finns till lika stor del idag. 

 

I princip alla studiens respondenter har nämnt att de följer olika kändisar, Youtubers 

eller företag på Youtube. Detta kan anses vara en annan avgörande anledning till att det 

skett en förflyttning från Facebook till Youtube, något som Csobanka (2016) beskriver 

har skett. Mängden användning och vilka kändisar de följer skiljer sig åt mellan 

respondenterna, men den stora gemensamma nämnaren är att innehållet ska matcha 

deras personliga och individuella intressen. Till skillnad från Facebook har användarna 

större möjlighet att välja sitt eget innehåll på Youtube, då Facebook idag påverkas till 

stor del av hur användarens kontakter interagerar på mediet utöver de personer som 

denne själv har valt att följa. På Youtube styrs istället innehållet av aktiva val från 

användaren och som kan välja innehåll efter personliga intressen. Huruvida 

respondenterna påverkas eller inte av Youtubers råder det olika meningar om, men 

desto träffsäkrare innehållet är desto mer relevant ses det som för dem. För de av 

respondenterna som menar att de hämtar inspiration från Youtube har detta stor 

betydelse. 

 

Respondenterna skiljer sig åt när det kommer till vilken typ av innehåll som de 

intresseras av i sociala medier där respondenterna ofta dras till innehåll som stämmer 

överens med deras personliga intressen. Detta stämmer till överens med vad Hultén 

(2014) beskrivning av generation Z som sökande efter produkter och tjänster som 

stämmer överens med deras personliga intressen. Dock var det en respondent som 

visade tendenser av ett passivt beteende, då hon inte tänkte på vad som intresserade 

henne i någon större bemärkelse. Roberts (2016) menar att företag måste dela in 

generation Z i grupper efter intresse och att de inte kan ses som en homogen grupp. 

Detta beskrivs också av Hultén (2014) som menar att företag måste förmedla 

skräddarsydda produkter efter konsumenternas behov. Respondenterna stärker Roberts 

(2016) och Hulténs (2014) teori genom att dels visa på olika former av intressen och att 

de tydligt dras till det innehåll som stämmer bäst överens med deras intressen, samtidigt 

som deras intressen av naturliga skäl varierar. En segmentering baserat på intressen 
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verkar därför ha större betydelse för generation Z än tidigare generationer om företagen 

ska ha en chans att nå ut till generationen. Att segmentera generation Z får därför ökad 

betydelse för företag. Dock är en kartläggning av generationens användning av olika 

medier samt hur de ställer sig till olika innehåll och format ytterst relevant för att 

företag efter segmentering effektivt ska kunna nå ut med sitt budskap. 

 

Respondenterna uppvisar olika åsikter när det kommer till hur stor del sociala medier 

har i deras dagliga liv. Delar av respondenterna menar att sociala medier inte bara är ett 

viktigt verktyg som används för att kommunicera med vänner och familj, utan att 

sociala medier även har stor betydelse för hur andra uppfattar dem som person. Budac 

(2015) beskriver att en konsekvens av den ökade användningen av sociala medier har 

resulterat i att gränserna mellan privatlivet och det offentliga livet suddats ut. Detta 

stämmer överens med delar av respondenterna, medan det inte alls stämmer in på andra 

som inte är lika frekventa användare och därav inte påverkas lika mycket av vad som 

händer på sociala medier. Ett fåtal respondenter upplever att gränsen mellan privatlivet 

och det offentliga livet suddas ut vilket skapar känslan av att de lever sitt liv i lika stor 

utsträckning på sociala medier som utanför. Det är därför föga förvånande att de anser 

det viktigt vilken bild som de förmedlar och hur andra uppfattar dem, samt att denna 

stämmer överens mellan livet på och utanför sociala medier. Skulle de visa upp en bild 

vid fysiska möten och en helt annan via sociala medier skulle detta kunna skapa 

osäkerhet runt vem personen verkligen är för omgivningen. Med detta sagt så utesluter 

det inte att det är vanligt att sociala medier visar en något förskönad bild av personens 

vardag. En filtrering som egentligen görs vid fysiska möten också då de svårigheter som 

upplevs sällan uttrycks utan det är vanligt att det förmedlas en bild där enbart de 

positiva delarna lyfts fram. Det vill säga att generationens beteenden egentligen inte 

skiljer sig särskilt mycket beroende på om de kommunicerar på sociala medier eller inte. 

 

Utifrån respondenternas svar är det inte bara viktigt att det material som de själva 

producerar stämmer överens med deras image. De är även medvetna om vilka signaler 

som sänds ut till andra om de “gillar” eller kommenterar ett inlägg på sociala medier, då 

en respondent tydligt uttrycker att detta är något hon reflekterar över dagligen. Hon 

tänker på att hennes aktivitet på medierna måste stämma överens med hennes 

värderingar och att hon inte vill förknippas med något som hon inte står för. Detta visar 

sig exempelvis i vad hon väljer att gilla eller kommentera för olika inlägg från vänner 
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men även företagsinlägg. Budac (2015) beskriver att generation Z gärna kommunicerar 

och delar med sig av åsikter och upplevelser på sociala medier. Studien visar dock att 

detta är beroende av innehållet och hur väl det stämmer överens med deras personliga 

image enligt delar av respondenterna. Stämmer innehållet inte överens med deras image 

skulle de heller inte interagera med inlägget. 

 

Budac (2015) beskriver att generation Z är otåliga och att de förväntar sig snabba 

resultat för att de inte ska bli uttråkade. Detta stämmer överens med vissa av 

respondenternas bild av hur lång en Youtube-video får vara för att de inte ska tappa 

intresset och bli uttråkade. Delar av respondenterna visar dock upp en mycket stor 

tolerans och tålamod när det kommer till saker som verkligen intresserar dem. Denna 

otålighet kan troligen ligga bakom det faktum att det är få av respondenterna som 

klickar sig vidare via länkar till olika hemsidor. Även om det väcker ett intresse så är de 

inte beredda att lägga tiden på att hitta informationen själv. Detta ställer krav på företag 

att informationen ska vara lätt att hitta men även att den är koncis och enkel att ta till 

sig. 

 

Den information som respondenterna uppger är till högsta grad aktuell för mediebolag 

som försöker stå ut från mängden och nå ut med sitt budskap. Med tanke på att 

respondenterna uppvisar tydliga skillnader i beteende är det högst intressant att studera 

dessa beteenden vidare för att på bästa sätt kunna ge förslag till hur mediebolag ska 

anpassa marknadskommunikationen mot generation Z. Då tidigare teorier beskrivit 

generation Z som en digital generation som lever livet på sociala medier kan det tänkas 

lätt för mediebolag att anse om de bara finns på dessa plattformar, kommer de att nå ut 

med sitt budskap. Med tanke på den enorma information som generation Z blir 

exponerade för och hur viktigt det enligt respondenterna är med ett innehåll anpassat för 

dem för att de ska lägga märke till reklamen, gör att analys av deras beteende får allt 

större vikt och betydelse vid utformning av marknadsstrategi på sociala medier.  

 

4.2.3 Kommunikationsbeteende  
Respondenterna uppvisar tendenser till olika beteenden när det kommer till hur 

påverkade de är av vad andra tycker och tänker, där vissa värderar andras åsikter högt 

medan andra inte bryr sig så mycket. Detta syns tydligt både vid frågan om hur 

påverkade de blir av influencers och hur stor påverkan andra personer i deras närhet har 

på deras tittarvanor. Thoumrungroje och Tansuhaj (2004) beskriver att dagens 
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konsumenter finner information mycket enkelt bara ett knapptryck bort. Att alla 

respondenter inte upplever att de påverkas av andra kan bero på det faktum att det är 

enkelt att hitta information själv och att de önskar att agera självständigt. Samtidigt 

visar studien att delar av respondenterna är mer passiva än andra vilket gör att de inte är 

benägna att söka upp denna informationen själva utan förväntar sig att få denna 

information till sig, en viktig skillnad för marknadsförare att ta i beaktning. Om denna 

informationshämtning sker genom påverkan från andra eller att det bara ställer krav på 

att informationen är väl anpassad är inte möjligt att påvisa i detta skedet av studien. 

 

Hultén (2014) menar att ungdomar mestadels spenderar sin tid där deras personliga 

intressen tillgodoses. Hälften av respondenterna verkar använda internet som ett verktyg 

för att hitta information som tillgodoser deras personliga intressen, medan den andra 

halvan ger en bild av att inte ha lika klar bild över deras egna intressen. Likt att lyssna 

och bli påverkade av sin omgivning tycks ett fåtal respondenter anse att det är mer 

förekommande att de delar med sig av rekommendationer till sin omgivning än vad de 

lyssnar på andras rekommendationer. Kirby och Marsden (2006) argumenterar att 

individer kan utnämna sig själva till att ha bäst kunskap inom något och därmed lyckas 

få inflytande hos sina vänner och bekanta. Denna påverkanskraft kan tidigare nämnda 

respondenter ha upplevt då de känner att deras kunnande är bättre än omgivningens och 

då de vill försöka hjälpa till med att yttra sina åsikter. Solomon et al. (2013) teori om 

word-of-mouth kan relateras till dessa respondenter där rekommendationerna som ges 

av respondenterna kan ses som mycket mer pålitlig av deras omgivning än om ett 

företag skulle ge ut liknande information genom en traditionell marknadsföringskanal. 

Tillsammans med att Hultén (2014) beskriver generation Z som mycket välinformerade 

för sin ålder ger respondenterna en bild av att själva ha en vilja att vara välinformerade, 

då många av dem är aktiva informationssökare. Många av dem håller sig synnerligen 

uppdaterade vad gäller kända personer. Detta för att de vill hålla sig uppdaterade om 

vad som är på gång vilket verkar vara den främsta källan till denna typ av information. 

 

Budac (2015) beskriver att generationen är uppfostrade på ett sätt där de främjas att 

söka upp saker på egen hand utan vidare vägledning. Detta stämmer med vad merparten 

av respondenterna ger en bild av då de visar upp tendenser till ett sådant beteende 

genom sin mediekonsumtion. Flertalet av respondenterna föredrar att leta upp program, 

filmer eller serier själva utan att följa rekommendationer, vilket också tyder på ett 
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sådant beteende. Trots en del av respondenternas tydliga koppling till Budac (2015) är 

det märkbart att respondenterna skiljer sig åt i beteende när det kommer till denna fråga, 

då vissa anser vägledning vara mer betydelsefullt för dem än andra. Två av 

respondenterna uttrycker dessutom att de inte behöver lyssna på rekommendationer då 

de själva vet vad som passar dem. Hultén (2014) beskriver generation Z som 

individualister, vilket det uppvisade beteendet hos dessa två respondenternas stärker. 

Däremot uppvisar inte alla respondenter ett tydligt individualistiskt beteende, vilket ger 

en indikation på att detta kan skilja sig åt inom generationen och i olika situationer. Med 

tanke på att det inte skett en fullständig beteendeanalys av generationer kan resultatet av 

undersökningen endast påvisa skillnader bland respondenterna och deras 

konsumtionsbeteende av medier.  

 

4.2.4 Interaktionsbeteende med företag 
Budac (2015) beskriver generation Z som en komplex generation att nå ut till, då 

företag måste ta hänsyn till att de är både otåliga men  

samtidigt informationstörstande. Företag har därmed en tuff uppgift att skapa ett så 

intressant innehåll som möjligt som är relevant för generationen (ibid.). Crey (2016) 

beskriver att traditionell marknadsföring har blivit mindre effektivt mot konsumenter. 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) anser dock att företag inte ska bortse från 

traditionella kanaler vid utformande av marknadsstrategi. Respondenterna är 

övervägande överens om att det är reklam online som mestadels fångar deras 

uppmärksamhet. Att rapporten är fem år gammal kan vara en bidragande faktor till att 

respondenterna uppvisar andra beteenden då de direkt kopplar marknadsföring till 

online marknadsföring. Online marknadsföring kan däremot inte ses som den enda 

typen av marknadsföring som tilltalar generation Z då respondenterna efter viss tids 

fundering också beskriver att de nås av andra typer av marknadsföring. Den 

övergripande bilden av respondenternas svar är att de lägger märke till reklam på flera 

olika platser. Då Turner (2015) beskriver att generation Z i genomsnitt ägnar mer tid på 

internet än någon annan aktivitet än att sova, finns det utrymme att ifrågasätta om 

traditionell reklam utöver marknadsföring online borde ses som ett relativt överflödigt 

komplement till en effektiv marknadskommunikation. Även att respondenterna anser att 

de lägger märke till reklam på flera olika platser, ges bilden av att det är marknadsföring 

online de märker av initialt och tar till sig av. 
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Spears et al. (2015) menar också att generation Z förväntar sig att företag ska sprida 

information via digitala medier men att de inte tycker om digitala annonser på sociala 

medier. Detta i motsats till Diaz (2015) som hävdar att generationen inte alls har något 

emot att bli marknadsförda mot på sociala medier. Mestadelen av respondenterna 

uppger att reklam online är det som de lägger mest märke till. Det uppvisades skilda 

meningar vad gäller reklam på sociala medier och hur respondenterna lägger märke till 

och påverkas av detta. Ett fåtal respondenter nämnde denna typ av reklam som något de 

ofta lade märke till, samtidigt som de övriga nämnde andra typer av reklam. Reklam via 

andra digitala medier såsom spelapplikationer verkar negativt på delar av 

respondenterna som uppger att det kan irritera och ge en negativ bild av företaget om 

reklamen stör dem i deras nöjesutövande. Detta bekräftar Spears et al. (2015) till viss 

del när det kommer till att annonser kan ses som irritationsmoment. Respondenterna 

visar dock inte upp denna irritation när det kommer till digitala annonser på sociala 

medier som Spears et al. (2015) antydde, utan de verkar mer störa sig på reklam i 

spelapplikationer.  

 

Reklam på nyhetssajter kan enligt en respondent vara ett positivt inslag. Respondenten 

beskriver denna typ av reklam som något som skapar värde för henne. Joel (2013) 

nämner reklamen vid begreppet native marketing vars syfte är att locka kunden att läsa 

något som ger mervärde för dem samtidigt som företagens budskap exponeras. Swayne 

et al. (2014) menar att native marketing kan tendera att bli en naturlig och uppskattad 

del av konsumentens digitala upplevelse genom att engagera ett informationssökande 

hos konsumenterna. Den respondent som nämnde denna typ av reklam var 19 år och 

även den respondent som representerar det äldre skiktet inom generation Z. Ingen av de 

andra respondenterna nämnde denna typ av reklam som något de uppmärksammade. En 

orsak till detta kan vara att de möjligtvis inte befinner sig på den typ av plattform där 

dessa annonser är aktuella. Den respondenten som lade märke till native annonser var 

positivt inställd till det och nämnde inte att det gav henne en negativ bild av företaget 

vilket Federal Trade Commission (2013) anser vara en risk. De olika svaren tyder på att 

olika människor verkar uppfatta reklam på varierande sätt i olika typer av kanaler. 

Utifrån svaren går det inte att bekräfta någon av de olika teorierna till fullo. Det som 

kan utläsas av svaren är återigen att generationens sätt att ta till sig reklam verkar skilja 

från person till person, snarare än att någon av teorierna bekräftas på hela generationen. 

Då studiens uppdragsgivare, SVT, ämnar göra tv om alla och för alla vilket tenderar 



  
 

85 

även att genomsyras i deras marknadsföring kan det anses intressant att från 

respondenterna se tecken om att generationen inte tar till sig reklam på ett homogent 

sätt.  

 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) menar att innehållet ska vara intressant och 

lockande för att mottagaren ska dela med sig av budskapet till andra. Charski (2016) 

beskriver vikten av att anpassa innehållet mot målgruppen för att kunna bygga djupare 

relationer. Respondenterna bekräftar att innehållet är mycket viktigt för dem. En 

respondent ger bilden av att vara mycket omvärldsmedveten då han påverkas mest av 

reklam som påverkar hans samvete och där det framkommer att företaget gör 

investeringar med syfte att göra samhället till det bättre. En annan respondent menar att 

det är viktigt att företagen försöker förmedla en känsla, snarare än information och en 

annan lyfter fram kreativiteten bakom reklamen som en viktig faktor snarare än 

innehållet. Denna information bekräftar vad Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) 

beskriver att innehållet är viktigt. Däremot säger den inget om vilken typ av innehåll 

som mest framgångsrikt används mot generation Z, vilket kan tänkas vara olika på 

grund av de olika svar respondenterna gav i intervjuerna. Med tanke på att generation Z 

ratar reklam tre sekunder snabbare än tidigare generationer enligt Handley (2017) är det 

viktigt att optimera marknadskommunikationen så pass mycket så att risken att de 

förkastar marknadskommunikationen på grund av fel innehåll elimineras. Ett fåtal 

respondenter menar även ifall ett företag anstränger sig på sociala medier och 

exempelvis sätter in produkterna i ett verkligt scenario finner flertalet  

respondenter det mer inspirerande och attraktivt att involvera sig i inlägget. Detta går i 

linje med vad De Silva (2016) menar skapar customer engagement som stärker de 

emotionella, fysiska och psykologiska investeringarna en konsument har i ett 

varumärke. Utifrån detta går det att se stora fördelar med de tankar som SVT och 

Projekt Z har idag där de önskar att aktivera och engagera sina följare i syfte att skapa 

framtida innehåll. Inte bara utifrån att de kan skapa ett innehåll som attraherar 

generation Z utan även att det är med och bygger en starkare relation till SVT både 

emotionellt, fysiskt och psykiskt. 

 

Delar av respondenterna uppvisar även på ett reflekterande beteende då de uppger att de 

tänker mer på att själva innehållet ska vara intressant snarare än platsen där reklamen 

presenteras för att fånga deras uppmärksamhet. Detta beteende stämmer väl överens 
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med Charski (2016) teori om hur stor betydelsen av rätt innehåll i marknadsföringen 

mer än vad själva marknadsföringsaktiviteten äger rum. Där företaget kan genom rätt 

innehåll till rätt målgrupp möjliggör ett effektivt verktyg för att kunna bygga djupare 

relation med sina konsumenter. Dock kan det inte frångås att reklamen måste finnas där 

målgruppen rör sig, för att öka sannolikheten att de ska exponeras för den. Därmed är en 

kartläggning av vart generation Z befinner sig högst intressant för att kunna 

effektivisera marknadskommunikationen mot dem. Något som White (2017) 

argumenterar för då både innehållet och målgruppen behöver anpassad efter de olika 

kommunikationskanalerna som finns.  

 

Spears et al. (2015) nämner face-to-face interaktion och menar att den har stor betydelse 

för generation Z. Enligt Marketing Schools (u.å) är event marketing en strategi för att 

bygga upp interaktion mellan företag och konsumenter via evenemang där företagens 

och konsumenternas gemensamma intressen sammanvävs. Delar av respondenterna 

menar att företag som bidrar med någon värdeskapande aktivitet under evenemang 

fångar deras uppmärksamhet. Det behöver dock inte vara en interaktion face-to-face 

utan mest att företagen närvarar och finns där som skapar det ökade värdet hos 

respondenterna. Resultatet av detta visar på att om företag ska använda sig av 

marknadsföring via olika event så handlar det mer om hur de skapar mervärde för 

besökarna än att synas stort och överallt. Genom anpassade aktiveringar till den 

målgrupp som önskas att nås skapas en aktivitet som får besökarna att stanna upp, 

samtidigt som de får en positiv bild av företaget då de upplever att företaget går något 

tillbaka till besökarna. Att det kan ses som en ingång till interaktion upplevs inte som ett 

problem bland respondenterna utan de anser snarare att de är mer öppna för en 

interaktion med företaget då de känner att de vinner något på det. Genom 

värdeskapande aktiviteter ges därför möjligheter till en fortsatt interaktion med 

generation Z. Trots att event genom ovan argumentation anses som ett bra sätt att skapa 

interaktion med generation Z samt att SVT under intervjun nämner att det är ett 

alternativ som de har övervägt, är detta något som inte fokuseras på längre fram i 

studien. Detta då det blev tydligt att online marketing var det som respondenterna 

värderar högst. Samtidigt kan det vid event vara svårt att träffa rätt målgrupp vilket 

leder till att företag blir beroende av att eventarrangörerna har gjort en korrekt analys av 

deras besökare. Val av evenemang baseras även till stor del på personliga intressen av 
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evenemangsbesökarna vilket inte studerats närmare i den aktuella studien och sällan 

studerats av eventarrangörerna heller. 

 

4.3 Sammanfattning av analys och argumentation för fortsatt studie 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av den information som de kvalitativa 

intervjuerna genererade. Kapitlet fungerar även som en brygga inför nästa del av 

uppsatsen med en argumentation om varför det ansågs nödvändigt att fortsätta denna 

studie, samt inom vilka områden den fortsatta kvantitativa delen kommer att behandla.  

 

Det som framkommer i analysen av det empiriska materialet i relation med den 

teoretiska referensramen är att respondenterna bekräftar tidigare studiers resultat genom 

att ge bilden av att vara mycket insatta i den digitala världen. Många av de teorier som 

finns om generation Z är dock skrivna som att generationen är homogen i deras 

konsumtionsbeteende, personlighet och värderingar. De riktlinjer som finns till företag 

angående hur de når ut med sin marknadskommunikation till generation Z är i stora 

drag utformad utifrån denna homogena bild. Genom det insamlade empiriska materialet 

gick det att utläsa tendenser till att detta inte stämmer i alla avseenden.  

 

Precis som beskrivet i föregående stycke gav respondenterna bilden av att vara en 

digital generation. De gav också den gemensamma bilden av att digitala plattformar helt 

konkurrerat ut de linjära. Däremot skiljer de sig åt när det kommer till 

konsumtionsmängd av medier och hur de konsumerar dem. Delar av respondenterna 

uppvisade ett individualistiskt beteende, då de hellre sitter ensamma och tittar på det 

som de är mest intresserade av, medan andra gärna tittade med vänner och familj. Därav 

bekräftade delar av respondenterna tidigare studier om generation Z som individer som 

är uppfostrade till att själva utforska utan vägledning från föräldrar. Däremot kunde 

denna studie inte bekräfta denna teori helt då vissa av respondenterna uppvisade ett 

annorlunda beteende. För SVT och mediebolag ansågs det intressant att studera deras 

mediekonsumtionsbeteende vidare i den bemärkelse att undersöka vad de tittar på helst. 

Detta för att denna information kan ligga till grund för utformande av 

marknadskommunikation mot generationen och vara av intresse för denna typ av 

företag.  
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Respondenternas bild av SVT var gemensamt negativ i det avseende att utbudet inte 

lockar dem. Ingen av respondenterna hade heller hört talas om SVT:s senaste 

ungdomssatsning. Respondenterna uppgav att de mestadels tittar på SVT tillsammans 

med familj, då de själva inte varit aktiva i valet. Detta gör att relevansen för studien ökar 

eftersom det inte verkar hjälpa SVT att stärka relationen med generation Z genom att 

utforma nya program, som de tror tilltalar generationen, utan en väl utformad 

kommunikationsplan för att nå ut med budskapet. SVT verkar också ha haft svårt att 

anpassa sig efter den globala konkurrensen, vilket också gör att incitamenten för fortsatt 

studie om hur de ska kunna effektivisera sin marknadskommunikation ökar.  

 

Respondenterna kunde inte bekräfta tidigare studier om att de är en generation som 

mottar ny teknik med öppna armar. Detta då enbart två av respondenterna var positiv till 

den senaste VR-tekniken och såg en framtid med den involverad. På grund av 

respondenternas respons till VR-teknik ansågs den inte relevant att i denna studie 

studera vidare. Istället sågs ett behov att studera vidare de kanaler som de använder 

mest för att på bästa sätt kunna besvara studiens forskningsfråga.  

 

Genom den kvalitativa undersökningen kunde skillnader uppvisas när det kommer till 

konsumtionsmängd av sociala medier och hur stor del dessa typer av medier har i deras 

vardag. Respondenterna angav att Snapchat och Instagram var de medier som de 

använder mest. Däremot rangordnas de sociala medierna olika av respondenterna. Detta 

är av högsta grad intressant att studera vidare, då det är viktigt att kartlägga vart 

generation Z befinner sig för att kunna besvara forskningsfrågan på ett tillfredsställande 

sätt.  

 

Respondenterna gav bilden av att innehållet på sociala medier ska matcha med deras 

individuella intressen för att de ska attraheras av det, vilket har en klar koppling till 

individualism. Däremot fokuserar de inte enbart på deras egna självförverkligande 

behov, då de visar tendenser på att tänka på andra människors behov runt om i världen. 

Dock sågs det även här antydningar på ett passivt beteende hos vissa individer, som inte 

reflekterade runt deras egna intressen. Beroende på hur stor denna passiva grupp är 

totalt i generationen kan det påverka företag negativt om de inte tar dessa personligheter 

i beaktning. Detta om de enbart producerar innehåll och försöker tillgodose olika typer 

av intressen och därefter litar på att generationen söker efter och hittar detta innehåll 
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själva, då alla i denna generation inte verkar besitta detta beteende. Detta resultat kan 

vara kan vara intressant och viktigt för många företag. Däremot kommer fortsatt studie 

fokusera på generation Z:s beteende för att på bästa sätt kunna besvara 

forskningsfrågan, snarare än intressen.  

 

Respondenterna var också olika i deras kommunikationsbeteende med andra människor, 

där vissa lyssnar på vad andra tycker och tänker mer än vad andra gör. Skillnader syntes 

också när det kommer till huruvida det är vanligt förekommande att individerna söker 

upp information eller är passiva i deras beteende. Vissa av respondenterna gav bilden av 

att de behöver mer vägledning i sina val, medan andra gav bilden av att vara mer säkra. 

Delar av respondenterna uppvisade ett beteende av att vilja påverka och sprida mer 

word of mouth-information, samtidigt som andra respondenter lyssnar mycket på andras 

råd och rekommendationer. Det kvalitativa resultatet gav bilden av att word-of-mouth är 

en stor del av respondenternas konsumtionsbeteende. Därför kommer fortsatt studie att 

fokusera på hur benägen generationen är att dela med sig av upplevelser samt hur de 

påverkas av information från andra. 

 

Respondenterna uppvisar heller ingen homogen bild när det kommer till hur de 

uppfattar olika typer av reklam från företag. Dock anser respondenterna att de påverkas 

mest av marknadsföring som sker online. Trots att respondenterna var positiva till 

event-marketing, var det helt klart online som de uppgav att de påverkas mest av reklam 

från företag. SVT ansåg event-marketing vara ett bra tillfälle för värdeskapande och 

relationsbyggande aktiviteter. Dock kommer detta inte studeras vidare i denna studie, då 

den kommer att fokusera på reklam som sker online. Detta eftersom denna typ av 

kommunikation visade sig vara det som påverkar respondenterna mest och att de 

bekräftar teorierna om att vara en digital generation. Native marketing lyfts också upp 

som ett positivt inslag i en respondents vardag, vilket gör att en undersökning huruvida 

generation Z befinner sig på plattformar där denna typ av reklam förekommer blir 

intressant för vidare studier. Denna typ av marknadskommunikation anses gå i linje med 

SVT och deras uppdrag, då de ska slå vakt om programområden som är betydelsefulla 

för allmänintresset. Native Marketing ger tillfälle till detta, vilket är anledningen till att 

detta kommer att studeras vidare för att undersöka möjligheterna för denna typ av 

marknadskommunikation. 
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Företag som följer de riktlinjer som för närvarande finns när det kommer till att nå ut 

med sitt budskap till generation Z, kan komma att nå ut väl till delar av generationen 

men riskera att missa andra delar. Det insamlade empiriska materialet gav på grund av 

dess storlek inga antydningar till hur stora beteendeskillnaderna är inom generationen, 

utan enbart att skillnader fanns inom olika beteendeområden. För att kunna besvara 

studiens forskningsfråga på ett så bra sätt som möjligt sågs därför ett behov av att 

undersöka dessa skillnader vidare. De beteendeområden som respondenterna hade störst 

skillnader inom delades in i kategorierna mediekonsumtion, konsumtion sociala medier, 

kommunikationsbeteende, interaktionsbeteende med företag.  

 

Dessa skillnader undersöktes vidare på ett avsevärt större urval för att kunna göra 

skillnaderna statistiskt säkerställda och generaliserbara på hela generationen. Detta 

gjordes, som beskrivet i kapitel 2.4.5, genom en enkätundersökning med sammanlagt 

613 respondenter. Utformningen av enkätundersökningen grundas i de skillnader som 

den kvalitativa undersökningen gav uppskov till. Enkätundersökningen i sin helhet är 

presenterad i bilaga 3, och resultatet av den presenteras i nästkommande kapitel. 
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5 GENERATION Z SOM HETEROGEN GRUPP – EN KVANTITATIV 
UNDERSÖKNING 
 
I detta kapitel kommer resultatet från den kvantitativa undersökningen att presenteras, 

hur det har analyserats genom SPSS samt den tolkning av resultatet som har gjorts. 

Detta följs av en analys och diskussion runt de resultat som har presenterats. 

 

5.1 Resultat  
I resultatet nedan presenteras fynden från enkätundersökningen i kronologisk ordning, 

vilket följer samma upplägg som analysmetoden i kapitel 2.8. I detta kapitel presenteras 

enbart resultatet från de olika analyserna, vilket sedan kommer att analyseras och 

diskuteras i kapitel 5.2. 

 

5.1.1 Frekvensanalys 
I ett första steg gjordes en frekvensanalys för att säkerställa att den insamlade datan låg 

innanför det urval som är beskrivet i kapitel 2.5 Urval. Utifrån denna analys sorterades 

två respondenter bort då de låg utanför åldersintervallet för urvalet av studien och den 

åldersdefinition som är gjord för generation Z.  

 

5.1.2 Klusteranalys 
Utifrån de beteendevariabler som framkom i den kvalitativa analysen gjordes en 

klusteranalys genom ett K-mean test. Beteendevariablerna bröts ned i olika frågor för att 

sedan sättas ihop till fem nya faktorer, konsumtion av sociala medier, vilja att påverka, 

påverkan av vänner och familj, påverkan av influencers samt interaktion med företag. 

Detta test visar medelvärdet för de enskilda klustrena, vilka är presenterade i tabell 5.1 

nedan. För att säkerställa att det fanns statistiska skillnader mellan dessa gjordes ett 

ANOVA-test som visade signifikanta skillnader på en nivå lägre än 0,001, vilket 

presenteras i samma tabell. Detta test säger dock att det bara finns skillnader inom 

attributet och inte hur det skiljer sig mellan de olika klustrena. För att visa de faktiska 

skillnaderna gjordes en Post-hoc analys med ett Scheffe- test med syfte att avläsa hur de 

olika profilerna har svarat i relation till varandra samt om det fanns statistiska 

skillnader. I tabellen presenteras fördelningen av de 596 respondenterna mellan de olika 

profilerna, vilket blev: 235, 109, 123 och 129. Dessa representeras av n värdet för 

vardera kluster.  
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Tabell 5.1 Resultat klusteranalys (egen) 

* Signifikant på 0,05 nivå, ** Signifikant på 0,01 nivå, *** Signifikant på 0,001 nivå 

 

I tabellen ovan går det att utläsa att det finns signifikanta skillnader mellan de fyra olika 

profilerna. Resultatet visar inte skillnader mellan alla profiler gällande alla enskilda 

attribut, men visar att det finns många och signifikanta skillnader. För konsumtion av 

sociala medier finns det signifikanta skillnader mellan alla profiler bortsett från 

förhållandet mellan profil 3 och 4. Detta då deras resultat ligger nära varandra och det 

inte är möjligt att utesluta att det kan vara slumpen som påverkat denna skillnaden. När 

det gäller attributet påverkan av vänner och familj finns det ingen signifikant skillnad 

för profil 2 och 4, men förhållandet mellan de övriga profilerna är signifikanta. För 

attributet påverkas av på influencers är det istället mellan profil 1 och 4 som det inte 

finns en signifikant skillnad, vilket visar på att det finns skillnader mellan profilerna 

vilka de påverkas mest av. För attributen interaktion med företag och hur mycket de har 

vilja att påverka vänner och familj finns det signifikanta skillnader mellan alla profiler 

och det går att utläsa hur de står i relation till varandra samt även rangordna dem.  

 

Trots att alla skillnader i denna analys inte är signifikanta så finns det många och tydliga 

skillnader som var signifikanta för de fyra olika profilerna, vilket ledde till att det gick 

att forma fyra olika profiler.  Dessa profiler namngavs efter analysen presenterad i 

kapitel 5.2.1 till Opinion Leaders (profil 1), Observatörer (profil 2), Sociala medier 

fantaster, (profil 3, i tabeller omnämnda som SM fantaster) och Nätverkare (profil 4) 

och kommer hädanefter benämnas vid dessa namn. 
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5.1.3 Korstabulering 
I syfte att säkerställa att profilerna inte var påverkade av en viss ålder eller kön gjordes 

en korstabulering där profilerna sattes mot dessa faktorer. Resultatet av denna 

korstabulering presenteras i tabell 5.2 vilket visar att det finns skillnader mellan 

profilerna i fördelningen av ålder och kön. Av det totala urvalet var 51 procent män och 

vid analys av profilerna var för sig så var antalet män mellan 39,8 och 63,3 procent. 

Andelen kvinnor var 47,1 procent och variationen för kvinnor låg mellan 33,9 och 60,2 

procent kvinnor per profil.  

 

 
Tabell 5.2 Demografisk översikt (egen) 

 

Åldersfördelningen av respondenter visar att cirka 70 procent är födda 1998, 1999 och 

2000. Detta är ett resultat av de begränsade möjligheterna att besöka mellan- och 

högstadieskolor jämfört med gymnasieskolor. Trots detta visar korstabuleringen att 

åldersfördelningen mellan profilerna är jämn och att det inte finns några samband med 

att en viss åldersgrupp är kopplad till en viss profil.  

 

5.1.4 Post-hoc analys 
Utifrån de fyra profilerna undersöktes hur respondenterna ställde sig till användning av 

olika typer av sociala medier, vilken tid på dygnet de använder dessa, vilken typ av 

innehåll som uppskattas och i vilket format de uppskattar innehållet mest. Detta gjordes 

genom en Post-hoc analys, vilket innefattar ett Scheffe-test, där varje profil ställdes 

enskilt mot de 24 olika faktorer som rörde ovan nämnda teman. Resultatet av testet 
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presenteras per tema i tabellform nedan. Tabellerna går att avläsa både horisontellt och 

vertikalt där de på det vertikala planet visar hur den specifika profilen ställer sig till de 

olika faktorerna med en intern rangordning inom parentes. På det horisontella planet 

jämförs de olika profilerna istället med varandra för att se vilka signifikanta skillnader 

det finns för den specifika faktorn, vilket presenteras i kolumnen längst till höger. Där 

ställs också de olika profilerna i relation till varandra samt en presententation av 

signifikansnivån. Som det framgår från tabellen finns det signifikanta skillnader för 

faktorn som helhet, även om det för alla frågor inte finns signifikanta skillnader mellan 

alla fyra profiler. Detta betyder att det finns så pass små skillnader mellan vissa profiler 

att det inte statistiskt går att säkerställa om det är en skillnad eller inte. Nedan 

presenteras svaret för varje tema var för sig.  

 

Generation Z:s tittarvanor som presenteras i tabell 5.3 nedan visar att generationen 

generellt föredrar komedi när de tittar på tv, oberoende om det är linjär eller webb-tv. 

Efter komedi så visar Observatörerna och Nätverkarna ett intresse för framförallt sport, 

medan Opinion Leaders och Sociala medier fantasterna föredrar realityserier. 

Observatörerna är de som skiljer sig markant från de övriga profilerna och visar ett 

större intresse för sport och nyheter samtidigt som de visar ett lågt intresse för 

realityserier i relation till de övriga profilerna. Opinion leaders och Sociala medier 

fantasterna visar däremot ett lågt värde på sport, nyheter och samhällsdokumentärer 

medan de visar ett stort intresse för komedi och realityserier. 

 

 
Tabell 5.3 Tittarvanor (egen) 

* Signifikant på 0,05 nivå, ** Signifikant på 0,01 nivå, *** Signifikant på 0,001 nivå 

 

Vid användning av sociala medier skiljer sig användningen mellan de olika profilerna 

åt, vilket presenteras i tabell 5.4. Nyhetssajter och Facebook är de medier som används 
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minst av individerna i de olika profilerna, medan Snapchat och Youtube är de som 

används mest. Opinion leaders använder till största del Snapchat och på en delad 

andraplats hamnar Instagram och Youtube. Observatörerna visar höga värden på 

Youtube och Snapchat. Detta är också den enda profil som föredrar Youtube framför de 

andra sociala medierna, samtidigt som de visar relativt låga värden på Instagram. 

Sociala medier fantasterna skiljer sig från de övriga profilerna genom att ha höga 

värden på Instagram jämfört med Youtube och visar på en relativt liten skillnad mellan 

Instagram och Snapchat. Nätverkarna är den grupp som visar absolut högst värde på 

både Snapchat och Youtube, men har även ett högt värde på Instagram.  

 

 
Tabell 5.4 Mediekanaler (egen) 

* Signifikant på 0,05 nivå, ** Signifikant på 0,01 nivå, *** Signifikant på 0,001 nivå 

 

När det kommer till vilken tidpunkt på dagen som generation Z:s användning av olika 

sociala medier sker är resultatet i tabell 5.5 tydligt. Generation Z använder till största del 

sociala medier under kvällen, även om resultatet visar på stor användning även under 

dagen. Opinion leaders är den profil som visar störst skillnader mellan dag och kväll, 

med en skillnad på 0,78. De övriga tre profilerna har en skillnad på cirka 0,5, vilket 

visar att fördelningen mellan dag och kväll är något jämnare.  

 

 
Tabell 5.5 Dygnsanvändning (egen) 

* Signifikant på 0,05 nivå, ** Signifikant på 0,01 nivå, *** Signifikant på 0,001 nivå 

 

När det kommer till innehållet på sociala medier visar tabell 5.6 markanta skillnader 

mellan de olika profilerna. Opinion leaders och Observatörerna föredrar humoristiska 

inlägg samt inlägg från personer i dess omgivning. Det som skiljer Observatörerna 
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markant från de andra är att de har ett större intresse för lokal och global 

samhällsinformation, medan inspiration får lägst värden. Sociala medier fantasterna 

visar relativt höga värden på allt innehåll, men det som framförallt skiljer dem från 

övriga profiler är att de föredrar inspirationsinlägg betydligt mycket mer än övriga 

profiler. Nätverkarna och Opinion leaders visar här på i stort sett lika beteenden och att 

de föredrar och värderar innehållet på sociala medier nästintill identiskt.  

 

 
Tabell 5.6 Föredraget innehåll (egen) 

* Signifikant på 0,05 nivå, ** Signifikant på 0,01 nivå, *** Signifikant på 0,001 nivå 

 

Generation Z:s åsikter om formatet på olika medier skiljer sig åt, samtidigt som det 

också påvisas vissa likheter profilerna emellan vilket presenteras i tabell 5.7. Budskap 

som förmedlas i bildform är populärt bland alla profiler trots att det inte värderas högst 

av mer än Sociala medier fantasterna och Nätverkarna. Opinion leaders och 

Observatörerna föredrar istället meme:s, vilket även hamnar får höga värden av Sociala 

medier fantasterna och Nätverkarna även om det i de sistnäömnda profilerna inte 

hamnar i topp. Det som skiljer sig åt till större del mellan profilerna är att Sociala 

medier fantasterna föredrar att budskapet förmedlas i video-format, vilket hamnar 

längre ned på rangordningen bland övriga profiler. GIF:s, text-format och tecknade 

bilder värderas lika högt av generation Z som övriga format. Observatörerna 

rangordnar dock tecknade bilder högre än de andra profilerna, även om de visar relativt 

låga värden för formatet.  

 

Det som skiljer sig här jämfört med tidigare analyser är att signifikansen för meme:s är 

signifikant på en lägre nivå jämfört med övriga faktorer. Antydningar på detta 

uppmärksammades redan vid ett första ANOVA-test där meme:s skilde sig från alla 

övriga faktorer då den hade en signifikansnivå på 0,031 till skillnad från övriga faktorer 
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som hade en signifikansnivå lägre än 0,001. Detta visar trots allt att det finns 

signifikanta skillnader men att de inte är lika stora som för resterande faktorer. På grund 

av de små variationerna gav inte Scheffe-testet något utslag för detta. För att kunna lyfta 

fram de signifikanta skillnaderna används istället ett LSD-test för detta ändamål. 

Resultatet på detta test visar mellan vilka profiler det fanns signifikanta skillnader när 

det kommer till meme:s.  

 

 
Tabell 5.7 Föredraget format (egen) 

* Signifikant på 0,05 nivå, ** Signifikant på 0,01 nivå, *** Signifikant på 0,001 nivå 

 

5.2 Analys  
I analysen nedan diskuteras de fynd från enkätundersökningen i kronologisk ordning, 

vilket följer samma upplägg som resultatet ovan. Här presenteras de fynd som är gjorda 

ställt i relation till teorier och den kvalitativa analysen med en diskussion utifrån 

författarnas synvinkel. 

 

5.2.1 Formande av profiler 
Utifrån den kvantitativa datainsamlingen och genom klusteranalysen som är närmare 

beskriven i kapitel 2.8 Kvantitativ analysmetod, har det visat sig att Generation Z inte är 

en homogen grupp utan att det går att urskilja olika profiler utifrån undersökta attribut. 

Dessa attribut är konsumtion av sociala medier, vilja att påverka vänner och familj, 

påverkan av vänner och familj, påverkan av influencers och interaktion med företag. 

Alla beteendevariabler hade en signifikansnivå lägre än 0,001, vilket visar att 

skillnaderna är statistiskt säkerställda på högsta nivå. F-värdet och signifikansnivån 

visar enbart att det finns skillnader mellan högsta och lägsta värde. För att se vilka 

skillnader det var mellan profilerna gjordes ett Scheffe-test som inkluderas i en Post-hoc 
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analys. De fyra profilernas värden från K-mean analysen, ANOVA-testet och Post-hoc 

presenterades i tabell 5.1 ovan. 

 

Nedan följer en presentation av de fyra profilerna och deras beteenden som sedan 

kommer att kopplas till vilken typ av innehåll de föredrar. Då ålders- och 

könsfördelningen var väl spridd mellan de olika profilerna kan det konstateras att 

profilerna inte är beroende av dessa faktorer, utan att de bygger på skillnader i beteende 

mellan respondenterna. Därmed är beteendena inte kopplade till ett specifikt kön eller 

en specifik ålder utan kan appliceras på generationen som helhet. Med utgångspunkt 

från detta konstaterande följer nu en analys om de fyra profiler som framkommit. 

 

Profil 1 visar på en relativt hög konsumtion av sociala medier, dock mindre än både 

profil 3 och 4. De föredrar att påverka andra, dela med sig av information och 

rekommendera vänner både när det kommer till filmer, program, serier och saker de 

upplevt utöver detta. De visar högre värden för viljan att påverka vänner och familj än 

för hur mycket de använder sig av sociala medier, vilket tyder på att de även gärna delar 

med sig av information utanför sociala medier. Detta tyder på att de är självsäkra i sig 

själva och står för de åsikter och tankar som de har, samtidigt som de gärna förmedlar 

dessa till andra personer i deras närhet. De upplever dock att de inte alls, eller till väldigt 

låg, grad påverkas av vänner eller influencers i deras val i vardagen, och att detta gäller 

vid både små och stora beslut. Om de trots allt påverkas lyssnar de till högre grad på 

vänner och familj som står dem nära snarare än på influencers. Det är dessutom 

osannolikt att de skulle interagera med ett företag. Utifrån detta har det skapats en profil 

med valet att benämna som Opinion leaders, vilka i större utsträckning påverkar andra, 

genom att dela med sig av sina tankar, än låter sig påverkas av andra. Spears et al. 

(2015) beskriver att generation Z förväntar sig att företag ska interagera med dem på 

sociala medier. Denna information verkar inte stämma väl överens med denna profil, 

som enligt studiens resultat inte har något intresse av att interagera med företag genom 

denna typ av kanal. Spears et al. (2015) menar att det i kombination med interaktion i 

sociala medier, även är viktigt med face-to-face interaktion. Med tanke på denna profils 

relativt låga värden på sociala medier och det faktum att de inte påverkas till hög grad 

av influencers tillsammans med att de påverkas till större del av de människor som står 

dem nära, kan tänkas att face-to-face interaktion är särskilt viktig för denna individer i 

denna profil. Om företagen lyckas med detta har de goda chanser att öka sannolikheten 
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för att dessa personer ska sprida deras budskap vidare, med tanke på profilens höga 

värden när det kommer till att dela med sig av information till andra.  

 

Profil 2 särskiljer sig från de andra profilerna då de visar på en låg frekvens för 

konsumtion av sociala medier och även ett tydligt lågt resultat på interaktion med 

företag. Profilen visar på ett högre värde när det kommer till att påverka och påverkas 

av vänner och familj jämfört med hur mycket de påverkas av influencers. Detta tyder på 

ett beteende att de använder sociala medier främst för att hålla kontakt med familj och 

vänner. Trots detta är det troligt att de inte skulle påverka eller påverkas av andra, utan 

de rör sig snarare i det tysta och observerar omgivningen. Utifrån detta har denna profil 

fått benämningen Observatörer. Diaz (2015) beskriver att generation Z kräver att 

annonser på sociala medier måste vara av relevans för dem och deras intressen samt att 

de ska vara mycket välgjorda för att de ska fånga deras intresse. På grund av att profilen 

uppvisar låga värden när det kommer till konsumtion av sociala medier, är det extra 

viktigt att utforma marknadskommunikationen på ett välgjort och bra sätt för att fånga 

deras intresse när de väl är där. Detta för att det är mindre troligt att dessa individer 

själva skulle lägga tid på att söka upp information om företag, vilket gör det ännu 

viktigare med en tydlig exponering av ett företags budskap mot just dessa personer. Att 

bortse från denna grupp innebär enligt resultaten för denna studie att exkludera 20 

procent av generation Z, vilket kan få negativa konsekvenser för företag. 

 

Profil 3 är den profil som är mest positiv gällande alla attribut då de visar på en hög 

nivå av konsumtion av sociala medier. Individerna i denna profil gillar också att påverka 

andra och dela med sig av information. De har även höga värden när det kommer till att 

påverkas och ta till sig information både från vänner, familj och influencers. De känner 

sig inte begränsade till att interagera med personer, utan de är även positiva till att 

interagera med olika företag och organisationer. Det är alltså genom sociala medier som 

de får stor del av intagen information och som de interagerar med sin omgivning och 

företag. Profilen benämns utifrån ovan argumentation som Sociala medier fantaster, 

vilka lever livet på sociala medier fullt ut.  Dessa personer verkar vara de som bäst 

passar in på Turners (2015) beskrivning som generation Z som en extremt uppkopplad 

generation som spenderar sin tid på sociala medier till störst del förutom att sova. Budac 

(2015) beskriver att generation Z påverkas emotionellt om de inte kan vara aktiva på 

sociala medier och nätverka. Med tanke på dessa människors frekventa användning och 
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att sociala medier mest troligt har blivit en naturlig del av deras vardag, kan tänkas att 

det är mer ansträngande för individerna i dena profil att inte vara uppkopplade jämfört 

med de andra profilerna. Crey (2016) argumenterar att traditionell marknadsföring har 

blivit mindre effektiv gentemot konsumenter. Med tanke på att denna profil uppvisar 

tendenser av att vara extremt uppkopplade, kan denna profil tänkas vara den som svarar 

minst på traditionell marknadsföring. Budac (2015) har också beskrivit generation Z 

som personer som är sämre än tidigare generationer på att kommunicera med andra 

människor. Med tanke på denna profils höga värden när det kommer till att dela med sig 

av information till andra, samt att de till stor del påverkas av andras åsikter kan antas att 

denna profil är den profil som stämmer minst in på denna teori om generationen. Denna 

profil har precis som tidigare beskrivet höga värden när det kommer till viljan att dela 

med sig av innehåll till andra, vilket till viss del bekräftar Turner (2015) som beskriver 

att detta är ett mycket vanligt fenomen inom generation Z på sociala medier. Som 

frågorna var ställda till respondenterna var detta inget som var specifikt på sociala 

medier, men med tanke på deras frekventa användning av sociala medier är det stor 

sannolikhet att detta till stor del sker på dessa plattformar. 

 

Profil 4 är den profil som är näst mest aktiv på sociala medier samtidigt som de skiljer 

sig från övriga profiler i sättet som de använder de olika medierna på. De föredrar att 

påverka andra framför att påverkas, men om de låter sig påverkas av någon är de mer 

benägna att påverkas av influencers än av vänner och familj, vilket skiljer sig från 

övriga profiler. Det som särskiljer dem är att de till betydligt högre grad, relativt de 

andra attributen, är benägna att interagera med företag. Detta visar på individer som 

gärna är med och skapar innehåll samt sprider innehåll från företag i sina sociala 

nätverk. Därmed har denna profil fått benämningen Nätverkare. Schneider (2015) 

menar att generation Z inte bara använder sociala medier som ett 

kommunikationsmedel, utan också som ett forum där de kan interagera med företag. 

Individerna i denna profil bekräftar denna teori, då de både påverkas av företags reklam 

till stor del på sociala medier genom influencers, samtidigt som de är benägna att 

interagera genom att skapa och sprida företagsinnehåll. Detta beteende bekräftar även 

Spears et al. (2015) vars teori menar att generation Z förväntar sig att få information 

från företag genom digitala medier. Dessa individer förväntar sig alltså högst sannolikt 

att företag ska både ska vara aktiva och tillgängliga för dem på sociala medier samt att 

de ska producera innehåll som är ämnat för interaktion. Brooks (2016) menar att 
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generation Z tenderar att vara mindre lojala till varumärken än vad tidigare generationer 

varit. Budac (2015) menar att generationen kan bli trogna sympatisörer till ett 

varumärke om det är något som tilltalar dem väl. Denna grupp kan genom studiens 

resultat vara den starkaste gruppen att fokusera på när det kommer till att hitta en lojal 

kundbas som skulle kunna ha en funktion av att vara ett företags ambassadörer. Detta 

kan också ha en fördel då två av de andra profilerna har signifikant högre värden på att 

ta till sig information från vänner och bekanta i deras närhet, vilket betyder att dessa 

ambassadörers åsikter mest troligt tas emot väl av de andra profilerna. 

 

5.2.2 Analys av profilernas tittarvanor 
Det som framkommer vid analysen av generation Z:s tittarvanor är att samtliga profiler 

föredrar komedi framför allt annat och att de inte är lika intresserade av till exempel 

nyheter och samhällsvetenskapliga dokumentärer. Att Opinion leaders och Sociala 

medier fantaster i tillägg värderar realityserier högt visar att de föredrar ett mer lättsamt 

innehåll, vilket kan tyda på en önskan om en flykt från verkligheten och de vardagliga 

problemen. Turner (2015) beskriver att generation Z vuxit upp i en tid med stora 

förändringar och pågående konflikter. Detta kan vara en anledning till att Opinion 

leaders och Sociala medier fantaster känner ett behov av att titta på program där de får 

möjlighet att underhållas på ett mer lättsamt sätt. Dessa två profiler hade även låga 

värden på nyhetssajter och samhällsinformation, vilket ytterligare stärker att dessa 

människor fokuserar mer på lättsamma saker. Om detta har att göra med nyheternas 

tillgänglighet i kombination med läget i världen gör att dessa individer känner ett större 

behov att fly verkligheten, går inte att utläsa utifrån studiens resultat. Dock kan en 

logisk följd av ökad tillgång till samhällsinformation i kombination ökade konflikter 

och krig vara en logisk förklaring till detta.  

 

Observatörerna däremot rangordnar intresset för sport och nyheter högre jämfört med 

de övriga profilerna, vilket stämmer väl överens med det innehåll de föredrar på sociala 

medier där de visar ett högt intresse för både det lokala och globala 

samhällsperspektivet. De vill ha en bra bild av vad som händer runt dem och önskar att 

hålla sig uppdaterade. Detta tyder till skillnad från övriga profiler på att de har en 

bredare perspektivseende och att de inte är fullt så upptagna av sig själva och deras 

självförverkligande. Att Opinion leaders, Sociala medier fantasterna och Nätverkarna 

inte har detta intresse till lika stor del går i linje med tidigare teorier om att de fokuserar 

på sina självförverkligande behov och prioriterar sig själva i första hand. Detta stämmer 
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överens med hur Hultén (2014) presenterar generation Z som mer individualiserade och 

i större utsträckning söker efter självförverkligande i större utsträckning än tidigare 

generationer. Till skillnad från SVT:s egna undersökning, vilket gav resultatet att 

psykisk ohälsa är ett ämne som finns inom stora delar av generation Z och som de 

därför är intresseras av, tyder resultatet från denna studie att så inte är fallet. Alla fyra 

profiler visar låga värden på intresset för psykisk ohälsa vilket upplevs relativt logiskt 

då samtliga föredrar humoristiskt och lättsamt innehåll då dessa typer av innehåll kan 

tyckas ligga långt ifrån varandra. Programserien SKAM, som både SVT och 

respondenterna i de kvalitativa intervjuerna nämner, bygger på olika former av psykisk 

ohälsa som är vanliga att ungdomar upplever. Trots att det i programmet SKAM lyfts 

upp tunga ämnen som ätstörningar och ångest som förknippas med psykisk ohälsa, lyfts 

detta på ett ytterst lättsamt, ibland på gränsen till humoristiskt vis. Respondenterna 

menar att de kan känna igen sig och relatera till situationer som de själva upplevt utan 

att det känns betungande för dem. Detta kan vara en av förklaringarna till att serien har 

fått så stort genomslag, då innehållet stämmer överens med det som idag efterfrågas av 

generation Z i Sverige sett till resultatet av denna studie.  

 

Ämnen som psykisk ohälsa, ätstörningar och utanförskap är med största sannolikhet 

något som generation Z, precis som tidigare ungdomar, upplever i deras omgivning. 

Med tanke på studiens resultat föredrar generation Z inte innehåll eller program helt 

utformade efter dessa ämnen. Dock kan studiens utformning av frågor tillsammans med 

att det fortfarande råder tabu kring ämnet påverkat resultatet. Enligt Kagan (2014) är 

även sorg och ilska de minst delade känslorna på sociala medier, vilket också kan vara 

ett tecken på detta. Även att många människor upplever psykisk ohälsa och ångest, kan 

det vara så att de inte är intresserade av innehåll som handlar enbart om det. Detta 

eftersom de då missar tillfällen att få en paus från det eftersom det är troligt att det kan 

vara ansträngade att ständigt utsättas för denna typ av information.  

 

5.2.3 Analys av profilernas användning av sociala medier 
Från den kvalitativa undersökningen som gjordes i studiens inledande fas framkom att 

Facebook är ett socialt medie som mestadels används av vuxna. Den kvantitativa 

undersökningen visar att samtliga profiler värderar Facebook lågt. Det enda som 

värderas lägre av respondenterna är nyhetssajter. Att profilerna visar låga värden när det 

kommer till nyhetssajter är inte helt oväntat då resultatet för studien visar att intresset 

för omvärlden är lågt. Däremot är det anmärkningsvärt att Observatörerna visar låga 
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värden på nyhetssajter då resultatet påvisar ett intresse för just nyheter och för samhället 

både lokalt och globalt.  

 

Att Snapchat värderas högt bland alla profiler är inte förvånande då det är ett medie där 

kommunikation sker på ett direkt och enkelt vis. Detta kan kopplas till Budac (2015) 

som menar att generation Z är otåliga individer som förväntar sig snabba resultat. I 

Snapchat kan användaren skicka spontana och enkla meddelanden för att visa för sina 

vänner och bekanta vad de upplever för stunden och vad de gör under dagarna. Detta 

verkar också vara ett sätt att uppnå självförverkligande och uppmärksamhet, samtidigt 

som de interagerar med sina följare på mediet. Detta kan vara en förklaring till att 

Instagram inte får fullt så högt resultat i det kvantitativa resultatet som det kvalitativa 

reusltatet tydde på, eftersom detta medie kräver en större arbetsinsats. Detta eftersom 

pressen på att de inlägg som läggs upp ska vara perfekta är stor, då både text och bild 

ska redigeras och kombineras på ett tillfredsställande sätt för att generera gilla-

markeringar. Nätverkarna visar på högre siffror än Sociala medier fantasterna för 

Snapchat, även om detta inte är statistiskt säkerställt så skiljer det sig ändå från 

mönstret. Detta mönster innebär att Sociala medier fantasterna i allmänhet har visat 

högre värden på alla faktorer jämfört med övriga profiler. Detta tyder på att 

Nätverkarna är bättre på att just nätverka och hålla kontakten med nära och kära, 

särskilt med vetenskapen från den kvalitativa undersökningen om att det är Snapchat 

som idag används för att kommunicera med vänner. 

 

Csobanka (2016) beskriver att det har skett en förflyttning från Facebook till Youtube, 

en antydan som alla fyra profilerna bekräftar då de menar att de använder Youtube till 

högre grad jämfört med Facebook. Observatörerna är den enda profil som har sitt 

högsta värde på Youtube, vilket bekräftar Csobankas (2016) teori. Det förklarar och 

förtydligar också framkomsten av deras profilnamn om att finnas på plats utan att göra 

något väsen av sig, eftersom Youtube är ett medie där majoriteten inte delar med sig av 

material utan enbart observerar. Att de föredrar humoristiskt innehåll kan förklara varför 

de värderar Youtube högst då denna typ av innehåll är vanligt förekommande på detta 

medie. Däremot påverkas de inte av influencers, vilket annars är en stor del av Youtube, 

utan de verkar snarare föredra roliga och underhållande videoklipp.  
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Turner (2015) menar att generation Z gärna delar med sig av sin vardag med andra 

människor på sociala medier. Sociala medier fantasterna bekräftar denna teori och de 

visar till skillnad från de övriga profilerna högre värde för Instagram jämfört med 

Youtube. Anledningen till detta kan kopplas till deras beteend där de visar höga värden 

när det kommer till att dela med sig av innehåll och upplevelser till vänner och bekanta 

och lägre värden på att påverkas av andra.  

 

5.2.4 Analys av när kanalerna används 
Generation Z:s användande av sociala medier verkar unisont vara störst under kvällen, 

vilket inte är särskilt förvånande då de går i skolan på dagtid. Detta bekräftar också 

resultatet från den kvalitativa undersökningen, där respondenterna menar att skolornas 

mobilförbud gör att de till största del använder sociala medier under kvällar och 

helgerna när detta hinder inte finns och när de har mer tid över för detta. Att det trots 

detta inte är en större skillnad än 0,5 enheter mellan dag och kväll tyder på att sociala 

medier används till stor del under hela dagen även om det är mer restriktiv användning 

då. Studiens resultat visar inte hur länge användningen av sociala medier pågår på dagen 

respektive kvällen. Med tanke på att de är mer upptagna under dagtid på grund av 

skolan, är det troligt att detta kan påverka hur länge de är uppkopplade på sociala 

medier per gång under dagen. Studiens kvalitativa resultat bekräftade detta då 

respondenterna precis som tidigare beskrivit inte använder sociala medier på samma sätt 

när de är i skolan. Om generationen är uppkopplade kortare tid per gång under dagtid, 

innebär det en risk att företag som publicerar annonser denna tid inte får sitt budskap 

exponerat och utforskat på samma sätt som om de skulle annonserat under kvällstid. 

Under kvällstid är chanserna betydligt större än på dagtid att generationen befinner sig 

ensamma, vilket också minskar risker för att de skulle bli störda under tiden de 

exponeras för ett företagsinlägg eller annons.  

 

Att generationen lever sitt liv digitalt bekräftas av Hulyk (2015), som beskriver dem 

som digitala infödingar som inte upplevt tiden före digitaliseringen. Detta har enligt 

författaren resulterat i att generationen använder digitala enheter på ett sätt som övriga 

generationer har svårt att förstå. Ett situation som skulle kunna uppstå där detta skulle 

märkas tydligt är om de äldre generationerna som arbetar på företagen missar att 

analysera generation Z:s användning och därmed marknadsför enligt företagets logik, 

till exempel annonserar på dagtid även att chanserna är större att budskapet tas emot 

bättre på kvällstid. Detta är enligt Tuten och Solomon (2015) vanligt, då företag inte 
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investerar särskilt mycket kapital och tid för att försöka förstå sin målgrupp på sociala 

medier. Författarna menar att det främst är den låga kostnaden att marknadsföra på 

sociala medier i relation med en svag förståelse för den yngre målgruppens beteenden 

som skapar en undermålig marknadsföring. Det som skiljer sig något från de övriga 

resultaten är att Opinion leaders använder sociala medier mindre i relation till mängden 

under kvällstid. En anledning till detta kan vara att de påverkar sina vänner på plats i 

skolan under denna tid istället för att göra det på sociala medier. 

 

5.2.5 Analys av vilket innehåll profilerna föredrar på sociala medier 
Generellt föredrar generation Z, utifrån studiens resultat, inlägg från personer i deras 

omgivning och inlägg av humoristiskt slag. Detta bekräftar Kagan (2014) som beskriver 

att inlägg som lockar till skratt och underhållning också är vad som delas mest på 

sociala medier.  Däremot finns det attribut då profilerna skiljer sig markant från 

varandra. Observatörerna är den profil som fortsätter att utmärka sig mest, och visar här 

precis som tidigare, ett större intresse för samhället både lokalt och globalt. Turner 

(2015) beskriver att generation Z har en stor omvärldsmedvetenhet, vilket denna profil 

bekräftar. Därav skiljer denna profil sig från de andra när de kommer till vilket innehåll 

som föredras, vilket betyder att företag skulle kunna utforma ett mer samhällsinriktat 

innehåll för att kunna nå denna profilgrupp. Även White (2017) menar att det är viktigt 

att ett företag uppdaterar sig om händelser i världen där de snabbt kan uppdatera sitt 

budskap och innehåll vilket stärks av Observatörernas intresse för samhället. Även om 

siffrorna är relativt låga i relation till värdena på de andra attributen, finns ett mönster 

som går att utläsa. Detta visar på ett djupare intresse för samhället snarare än enbart 

ytliga intressen, vilket annars är vanligt för generation Z som enligt Hultén (2014) anses 

som individualister. Sociala medier fantasterna däremot, visar på ett motsatt beteende 

då personlig image är viktigt eftersom de till stor del söker inspiration genom sociala 

medier, vilket stämmer väl överens med att pofilen också påverkas till hög grad av både 

influencers, vänner och familj. Denna grupp bekräftar Hulyks (2015) teori om att 

generation Z effektivt nås genom influencers. Med tanke på att de använder sociala 

medier till stor del som en inspirationskälla, gör att företag gynnas på att använda 

influencers för att nå denna grupp.  

 

När det gäller innehållet på sociala medier visar Nätverkarna och Opinion leaders inte 

på några större skillnader sinsemellan. Detta tyder på att även om de har olika 

egenskaper i beteendet och därmed troligen olika värderingar och åsikter om vissa 
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saker, behöver de inte vara varandras totala motsatser. Detta påvisar att generation Z är 

homogen när det kommer till vissa beteenden, men att det finns skillnader som måste 

tas i beaktning av företag som vill nå ut till denna generation. Detta är något som 

Hörnfeldt (2015) menar genom att beskriva att influencer marketing ska vara relevant 

och där företag behöver hitta influencers som riktar sig åt rätt segment för att budskapet 

om produkten eller tjänsten ska nå ut på ett effektivt sätt. Ett företags målgrupp 

innehåller mest troligt personer från alla dessa fyra profiler. För att få en effektiv 

spridning av sitt budskap krävs därför olika typer av innehåll för att attrahera alla olika 

profilerna. Företag som enbart använder influencers för att de läst att det är en effektiv 

typ av marknadskommunikation, riskerar att förlora delar av marknaden som inte 

tilltalas av influencern samtidigt som ett för stort fokus på samhällsinformation förlorar 

andra.  

 

5.2.6 Analys av vilket format profilerna föredrar innehållet som på sociala medier 
Generellt föredrar generationen innehåll förmdedlat i bildformat på sociala medier. 

Detta är inte särskilt förvånande utifrån studiens resultat, då det är ett format som till 

största del används på både Instagram och Snapchat, vilka tidigare har konstaterats är 

två av de största och mest använda medierna. Förklaringen till att meme:s också är 

mycket populärt kan troligen kopplas till detta, då bild och text kombineras på ett 

humoristiskt sätt. Detta stämmer i sin tur väl överens med att generationen föredrar ett 

humoristiskt innehåll. Att meme:s har allmänt höga värden hos alla fyra profiler tyder 

på att detta är ett format som är ytterst populärt just nu, då det går att se fler och fler 

företag som har hoppat på trenden. Danaher och Rossiter (2011) menar att företag som 

lyckas kommunicera genom nya kommunikationskanaler samt med annorlunda format, 

ökar chanserna att skapa kundengagemang samt en djupare relation. Denna information 

tillsammans med studiens resultat att meme:s är ett populärt format hos generation Z 

tyder på att meme:s kan öka kundengagemanget hos ett företags yngre målgrupp.     

 

Sociala medier fantasterna, till skillnad från övriga profiler, har inte visat lika högt 

intresse för meme:s i relation till de övriga formaten. De har istället höga värden på 

innehåll förmedlat i video-format. Detta kan möjligen förklaras med att de lockas av 

innehåll som bygger på inspiration av olika slag, vilket fördelaktigt förmedlas genom 

video då det kan förmedla ytterligare en dimension jämfört med användning av 

bildformat.  
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Det som kan tyckas vara något uppseendeväckande är att Observatörerna visar så pass 

låga värden på videoformatet då profilen är den som visar högst värde på Youtube som 

socialt medie. Detta kan möjligen förklaras genom att frågan varit något svår att tolka 

då det är troligt att den tolkats som format enbart i sociala medier där det scrollas genom 

flödet på Instagram och Facebook, vilket kan förklara att respondenterna inte på denna 

fråga reflekterat över video som format då Youtube enbart innehåller videoklipp och 

filmer. 

 

Text är ett format som inte värderas särskilt högt bland undersökningens respondenter, 

vilket går emot den strategi som SVT idag har för en av sina ungdomssatsningar, 

Projekt Z. I stort sätt uteslutande förmedlar de idag sitt budskap genom citat från 

berättelser inskickade av deras följare. Att låta följare interagera med företaget och vara 

medkreatörer till innehållet anses enligt De Silva (2016) skapa värde och bygga en 

relation till företag. En relation som Projekt Z har fokuserat mycket på att skapa och till 

viss del lyckats bra med. Det faktum att de vid publiceringsdatum för rapporten har 

drygt 7600 följare på Instagram och 2200 följare på Facebook gör att de når ut till drygt 

en procent av generationen. Den fråga som framkommer från detta är huruvida de inte 

lyckas nå ut och sprida sitt ord, eller om det snarare är beroende av det format och tema 

de har på sitt innehåll. Enligt studiens resultat är varken innehåll på sociala medier i 

citatform eller psykisk ohälsa som ämne något som generationen värderar högt.  

 

Sammanfattningsvis visar analysen att även om generationen är homogen i vissa 

beteenden, påvisas också stora variationer inom generationen. Som företag är det viktigt 

att ta hänsyn till de fyra ovan presenterade profilerna för att lyckas optimera 

marknadsaktiviteterna för att de på ett effektivt sätt ska nå ut till generation Z. Detta 

istället för att anta att generation Z skulle vara homogen och att det går att marknadsföra 

på samma sätt till hela målgruppen, vilket kan få stora konsekvenser för företag. Många 

av variationerna går att koppla till de beteendefrågor som låg till grund för profilerna, 

där de olika beteendena också ger en förklaring till de svar som framkommit. Detta 

ställer krav i framtiden på företag att inte enbart ha kunskap inom olika 

marknadsföringsaktiviteter utan även ha en större förståelse för beteendemönster och 

den inverkan som beteendet har på mottagandet av ett budskap. Utifrån 

problemformuleringen för studien om anpassad marknadskommunikation har det 



  
 

108 

diskuterats hur profilerna tänker runt innehåll, kanaler, tidpunkt och format för att nå 

den önskade målgruppen. 

 

Charski (2016) argumenterar att företag kan bygga djupare relationer med sina 

konsumenter genom att anpassa innehållet i den digitala marknadsföringen efter 

målgruppen. Det kvantitativa resultatet för studien påvisar skillnader inom generation Z 

som skulle kunna ligga till grund för en sådan anpassning. Detta är särskilt viktigt för 

SVT som genom sitt sändningstillstånd har uppdraget att producera ett programutbud 

om alla och för alla, vilket innebär att de därmed måste anpassa sin 

marknadskommunikation för att nå alla typer av människor.  
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6 SLUTSATS 
 
Detta kapitel presenterar de slutsatser som studien har genererat och här besvaras 

även studiens forskningsfråga. Kapitlet innehåller också en presentation av de 

teoretiska och praktiska bidrag som studien medfört samt förslag på vidare forskning 

inom området. 

 

6.1 Studiens slutsatser 
Den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen av denna studie har visat att 

generationen till viss del visar på liknande beteenden. Dock har studien konstaterat stora 

skillnader inom generation Z när det kommer till mediekonsumtion, konsumtion av 

sociala medier, kommunikationsbeteende och interaktionsbeteende med företag. Studien 

har även påvisat skillnader inom generationen när det kommer till vad de föredrar att 

titta på, innehåll på sociala medier och i vilket format innehållet ska presenteras för att 

tillfredsställa dem. Denna information har stor betydelse för SVT:s relationsbyggande 

process genom marknadskommunikation med generationen. Även andra företag kan ha 

stor nytta av denna information i deras utformande av en marknadskommunikation för 

att effektivt nå ut med sitt budskap till generation Z. Då antalet respondenter i den 

kvantitativa datainsamlingen uppgick till över 600 individer kan studien ses som 

förhållandevis generaliserbar för hela generation Z.  

 

Utifrån studiens kvantitativa analys formades fyra olika profiler som namngavs till 

Opinion leaders, Observatörer, Sociala medier fantaster och Nätverkare. Det som låg 

till grund för skapandet av profilerna var skillnader i individernas beteenden, vilket 

innefattar skillnader  i konsumtion av sociala medier, mediekonsumtion, 

kommunikationsbeteende och interaktionsbeteende. Utifrån de skapade profilerna 

undersöktes skillnader av vad individerna i profilerna intresserades av i form av 

tittarvanor och innehåll på sociala medier och format på sociala medier togs också i 

beaktning. Genom en analys av det kvalitativa empiriska materialet samt det 

kvantitativa resultatet i förhållande till den teoretiska referensramen har följande 

skillnader framkommit: 
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● Generation Z är likt vad tidigare forskning beskriver, en digital generation. 

Däremot har denna studie konstaterat att det förekommer stora skillnader inom 

generationen hur digitala dessa ungdomar är. 

● Generation Z har beskrivits av tidigare forskare som uppslukade av den digitala 

världen i sociala medier och personer som påverkas emotionellt om de hindras 

från att nätverka på detta sätt. Studiens resultat påvisar stora skillnader när det 

kommer till hur stor betydelse sociala medier har för dem. Delar av generationen 

är frekventa användare där sociala medier har mycket stor betydelse i deras liv. 

Andra delar av generationen visar en mindre frekvent användning och att 

innehållet på sociala medier har mindre betydelse för dem. 

● Generation Z beskrivs som de personer som har störst inflytande av alla 

familjemedlemmar över köpbesluten i hemmen och som till stor del delar med 

sig av sina upplevelser på sociala medier. Studien påvisar här skillnader när det 

kommer till kommunikationsbeteende där vissa uppvisar ett mer passivt 

beteende medan andra känner större behov av att dela med sig av information 

och påverka andra.  

● Forskare har beskrivit att det finns intresseskillnader inom generation Z, något 

som är beskrivet på ett ytligt plan. Denna studie har kartlagt intressen när det 

kommer till tittarvanor och innehåll på sociala medier och där har resultaten 

påvisat stora skillnader i generationens intressen.  

● Studiens kvalitativa resultat visar att det är uteslutande genom online 

marknadsföring på sociala medier som generation Z uppmärksammar budskap 

från företag som mest. 

● De populäraste sociala medierna vid tidpunkten för denna studie är Snapchat, 

Instagram, Facebook och Youtube. Individer inom generation Z har däremot 

visat att Facebook inte är ett medie som tilltalar dem eftersom att det ses som ett 

socialt medie för vuxna. Det finns däremot ingen enighet om vilket som är det 

mest populära sociala mediet inom generation Z, vilket konstaterades i den 

kvalitativa undersökningen och som därefter stärktes i den kvantitativa 

undersökningen. 

● Användningen av sociala medier skiljer sig beroende på tidpunkt under dagen 

samt under veckans olika dagar. Användningen påverkas till stor del av andra 

aktiviteter som tar upp deras tid då de inte har möjlighet att använda sig av 

sociala medier.  
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● Teorier om word of mouth beskriver att individer tenderar att utnämna sig själva 

till experter inom ett område och får därmed ett inflytande över personer i deras 

omgivning. Denna benägenhet är starkare inom vissa profiler där medlemmarna 

har en större vilja att dela med sig och påverka andra. Samtidigt visar profilerna 

olika grader av benägenhet att lyssna på dessa inflytelserika personer i deras 

omgivning. Detta ligger till grund för en viktig skillnad i beteende inom 

generationen vilken är huruvida de tenderar att dela med sig av deras åsikter 

samt tar till sig åsikter från sin omgivning.  

● Teorier visar att generation Z förväntar sig att företag ska interagera med dem på 

sociala medier. Dock har det utifrån studiens resultat påvisats stora skillnader 

mellan profilerna, där vissa har en betydligt positivare inställning gentemot 

företag på sociala medier än andra vilket bör tas i beaktning vid framtida 

marknadskommunikation.  

● Tidigare forskning beskriver lösningar för hur företag ska nå ut med sitt budskap 

till generation Z utifrån att generationen är homogen. Studiens resultat har 

däremot konstaterat att det finns skillnader i vilken typ av format som 

generationen föredrar samt vilket innehåll de föredrar i sociala medier. Studien 

har kartlagt dessa skillnader som ett underlag för att kunna optimera 

marknadskommunikationen mot en heterogen generationen i framtiden.  

● Att använda influencers för att nå ut med sitt budskap till generation Z har 

beskrivits som en lyckosam och effektiv investering. Dock har resultaten för 

studien konstaterat att generationen tar till sig denna typ av 

marknadskommunikation på ett varierande sätt. Detta till följd av att 

generationen till olika grad påverkas av och ser upp till offentliga personer. 

Delar av generationen gör detta relativt mycket, medan andra gör det väldigt lite. 

 

De presenterade punkterna ovan ligger till grund för studiens helhetsslutsats, vilken är 

att generation Z inte kan ses som en homogen grupp vid utformning av 

marknadsstrategi med syfte att nå ut med ett budskap till dem. Informationen är mycket 

intressant för företag, då ett bortseende av det faktum att generationen inte är homogen 

kan leda till att företaget missar stora delar av den tänkta målgruppen.  
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6.2 Besvarande av examensarbetets forskningsfråga 
SVT har, precis som tidigare beskrivits i studien, utformat sin strategi utifrån de 

djupintervjuer som gjorts med ungdomar från generationen. De hittade då att 

generationen verkar ha en gemensam nämnare, nämligen att det är många inom 

generationen som känner av en stor oro för världen. Det framkom även att de har 

upplevt, eller har någon i sin närhet som har upplevt, psykisk ohälsa. Både deras sätt att 

kommunicera med generationen samt deras produktioner hittills har därför hållit detta 

tema med förhoppningen att intressera och locka generation Z till SVT. Med tanke på 

att de själva anser att deras satsningar inte alla gånger har träffat helt rätt målgrupp 

fanns en orsak att undersöka generationen närmare. Detta för att kunna besvara hur de 

ska lyckas träffa rätt och locka fler och därmed besvara den för studien valda 

forskningsfrågan: 

 

Hur behöver mediebolag anpassa sin marknadskommunikation för att nå 
ut till generation Z? 

 
 
Studiens resultat visar att om mediebolag ska nå ut till större delen av generation Z på 

ett effektivt sätt behöver de anpassa sin marknadskommunikation utifrån det faktum att 

generationen inte är homogen. De behöver därmed ta hänsyn till de olika 

beteendeprofiler som finns inom generationen samt vilka olika intressen dessa har. 

Resultatet för studien ger en klar bild över de faktorer som måste tas i beaktning för att 

attrahera de olika profilerna inom generation Z.  

 

Vid val av sociala medier är det viktigt att ta profilernas konsumtionsbeteende av 

sociala medier i beaktning. Mediebolag kan inte anta att hela generationen befinner sig 

på samma medie, utan behöver använda sig av flera olika sociala medier för att nå ut till 

så stor del som möjligt av generationen. Om mediebolag ska begränsa sig till ett mindre 

antal sociala medier är Facebook det medie som bör prioriteras bort först då intresset för 

detta hos generationen är lågt. Vid publicering av inlägg på sociala medier har både den 

kvalitativa och den kvantitativa undersökningen visat att sannolikheten att generation Z 

nås av inlägg är större om de publiceras under kvällen. Den kvalitativa undersökningen 

gav även indikationer på att generation Z spenderade mer tid på sociala medier under 

helgen. Resultatet av detta blir att mediebolag måste planera sin strategi på sociala 

medier och i förväg producera inlägg, för att genom schemaläggning publicera dessa 

utanför kontorstid och därigenom nå generation Z mest effektivt. 
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Att nå generation Z med enbart en typ av innehåll på sociala medier har enligt studien 

visat sig vara ett ineffektivt tillvägagångssätt. Detta då profilerna föredrar olika typer av 

innehåll och rangordnar dessa typer olika. Det innehåll som flest uppskattar är 

humoristiskt innehåll, inspiration samt inlägg från personer i deras omgivning. Det är 

dock viktigt för mediebolag att inte bortse från övrigt innehåll då generationen inte 

visade ett homogent intresse för någon typ av innehåll. Detta gäller även för de olika 

typerna av format för inlägg på sociala medier, där det inte finns någon enstämmig bild 

av det populäraste formatet för generationen. De format som däremot rangordnas högst 

hos flest är bilder och meme:s, men återigen inget som går att applicera på hela 

generationen utan det krävs en anpassad marknadskommunikation för att nå ut till de 

fyra olika generationerna. 

 

Med utgångspunkt i studiens uppdragsgivare, SVT, och deras nuvarande 

marknadskommunikation riktad mot generation Z går det att konstatera att denna inte är 

tillräckligt anpassad och effektiv. Att ämnet psykisk ohälsa fick mycket låga värden sett 

till andra intressen i denna studie, gör att SVT behöver interagera andra ämnen för att på 

ett lyckosamt sätt kunna kommunicera med generationen. En förklaring till varför SVT 

fått betydande skillnad i deras resultat när det kommer till psykisk ohälsa kan vara för 

att de försökt ta kontakt med respondenter genom sociala medier. De personer som 

tenderar att svara och vara villiga till sådan kontakt är i synnerhet personer som har 

något att säga och som har ett behov av att få berätta sin historia för andra. Därmed kan 

de ha fått en felaktig bild av hela generation Z baserat på deras urval. Utöver att SVT 

använt sig av psykisk ohälsa som tema för att kommunicera med generationen har de 

använt sig av citat som format på sina kanaler på sociala medier. Detta format visade 

studiens kvantitativa undersökning hade liten effekt på generationen jämfört med 

exempelvis meme:s och bilder som fick betydligt mycket högre värden. På grund av att 

deras sändningstillstånd innefattar att de ska göra TV om alla och för alla, betyder detta 

att de behöver beakta dessa skillnader hos generationen för att inte riskera att enbart 

producera för en utvald grupp människor.  

 

6.3 Teoretiska implikationer 
Studien och dess teoretiska resultat fokuserar till stor del på det gap som föreligger 

kring den kartläggning av generation Z:s beteendemönster, där tidigare forskning visat 
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på homogena beskrivningar av generationen. Detta mönster innefattar beteende inom 

konsumtion av medier och sociala medier, interaktion med företag samt 

kommunikation. Genom den kvalitativa- och kvantitativa undersökningen samt de 

slutsatser som dragits utifrån dessa, har detta gap fyllts till viss del genom att presentera 

de olika profiler som utgör generation Z. Vidare visar denna studie teoretiska 

implikationer med en kartläggning av generation Z:s beteendemönster när det kommer 

till konsumtion av medier och sociala medier, interaktion med företag samt 

kommunikation. Denna implikation är bidragande då tidigare forskning visat på 

homogena beskrivningar av generation Z när det kommer till dessa beteenden. 

 

Studiens resultat är även ett bidrag till en kartläggning av hur generationen uppfattar 

olika typer av format på innehållet i sociala medier, studien bidrar därför med nya 

insikter till teorierna inom content-marketing. Då detta område ständigt förändras kan 

det tänkas att denna forskning kontinuerligt behöver utvecklas framöver.   

 

Studien ger även ett fördjupat teoretiskt bidrag kring marknadsföring genom influencers 

till generation Z, vilket tidigare enbart varit beskrivet som ett effektivt sätt att nå ut med 

sitt budskap. Studiens resultat påvisar att olika typer av influencers på en viss typ av 

kommunikationskanal kan vara effektiv för att nå en viss grupp inom generationen. 

 

I den reviderade undersökningsmodellen nedan har faktorerna inom både generation Z 

och marknadskommunikation förändrats efter några av studiens teoretiska 

implikationer. Den vänstra cirkeln som innefattar generation Z har utvecklats med de 

faktorer som ansetts vara relevanta för deras beteendemönster i denna studie. Genom att 

undersöka dessa faktorer uppdagades det att generation Z:s beteende uppvisade 

olikheter mellan de olika individerna där fyra olika profiler analyserades fram. Dessa 

profiler representeras av de fyra cirklarna i mitten av modellen där generationens 

heterogenitet visualiseras. I den reviderade modellen har även marknadsföring via 

evenemang exkluderats ur den högra delen. Orsaken bakom detta var att det framkom i 

studien att denna marknadsföring inte var lika effektiv i jämförelse med resterande 

marknadsföringskommunikation. Som helhet visar denna reviderade modell de 

viktigaste aspekterna inom en anpassad marknadskommunikation mot generation Z 

samt de profiler som generationen utgörs av.  
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Figur 6.1 Teoretiska implikationer (egen) 

 

6.4 Praktiska implikationer 
Studiens resultat ligger till grund för hur mediebolag, och specifikt uppdragsgivaren 

SVT, behöver anpassa sin marknadskommunikation och strategi för att nå ut med sitt 

budskap till generation Z. Studien ger praktiska förslag till hur företag behöver ta olika 

faktorer i beaktning för att anpassa sin marknadskommunikation efter generationens 

beteendeprofiler. För att lyckas med detta måste mediebolagen börja se generationen 

som en heterogen grupp och anpassa marknadskommunikationen efter detta. Genom att 

se på vad de olika profilerna attraheras av förbises ingen stor grupp vid utformning av 

deras strategi för sociala medier. På grund av den ökade konkurrensen mellan 

mediebolagen blir det allt viktigare för mediebolagen med både för- och analysarbete 

innan man tar fram en marknadsstrategi. De praktiska implikationerna blir därmed en 

kartläggning av generation Z, baserad på över 600 respondenter, som underlättar för 

företag att implementera de aspekter som presenteras i studiens slutsats.  

 

Stora delar av undersökningen är baserad på allmänna uppfattningar och attityder hos 

generation Z vilka legat till grund för de beteenden som skapat profilerna. Dessa profiler 

har matchats mot generella frågor runt sociala medier vilket gör att detta resultat är 

möjligt att generalisera. Det går därmed att applicera på företag som använder sig av 

sociala medier och önskar att nå generation z, även utanför mediebranschen. Det ger 

studien en praktisk implikation som är mer generaliserbar och därmed även tillför 

viktiga implikationer för marknadsförare i stort som önskar att attrahera generation Z. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har det uppkommit aspekter som för framtiden är av intresse att 

undersöka närmare och som därför här lämnas som förslag till framtida forskning. Då 

denna studie bland annat undersökt vilka sociala medier som generation Z konsumerar 

mest, hade det i synnerhet varit intressant att undersöka i vilket av dessa medier som 

generationen tenderar att interagera med företag. Detta för att möjliggöra en 

effektivisering av utformandet av marknadsstrategier. Ytterligare förslag till vidare 

forskning är att undersöka vilken typ av innehåll som är mest effektivt på olika typer av 

medier samt hur interaktion på sociala medier påverkar den relationsbyggande 

processen och lojaliteten mellan konsument och företag. Detta då teorier om social 

media marketing beskriver att många företag anser att de inte får tillbaka investerat 

belopp i sina satsningar på marknadsföring via sociala medier idag. Därför är denna 

kunskap av största vikt för att underlätta för företag i framtiden. 

 

I studien undersöks vilken påverkanskraft generation Z har samt även till vilken grad de 

blir påverkade av vänner i deras omgivning. Till framtida forskning anses det intressant 

att undersöka mer specifikt hur stort inflytande generation Z har på äldre generationer. 

Detta då teorier idag endast berör ämnet ytligt och förklarar deras inflytande i hemmets 

konsumtion, där vidare forskning kan förklara hur stor del av marknadens konsumtion 

som generationen egentligen står bakom.  

 

En annan aspekt som anses vara intressant till vidare forskning är en kartläggning över 

generationens olika intressen, utöver tittarvanor och innehåll som denna studie 

undersökt noggrant. Detta då teorierna om generation Z ur en företagsekonomisk 

synvinkel förklarar deras intressen väldigt ytligt och relativt enkelt. Ett förslag är att 

integrera den företagsekonomiska forskningen tillsammans med forskning som 

fokuserar på generationen ur en beteendevetenskaplig synpunkt. Detta för att skapa ett 

djup i forskningen om hur generationens beteendemönster föreligger utan att förlora den 

entreprenöriella aspekten i undersökningen.  

 

I denna studie framfördes det i den kvalitativa undersökningen ett försök att bygga 

uppfattning om generation Z och deras inställning mot ny teknik på marknaden. För att 

sätta det i perspektiv ställdes det frågor om tekniken Virtual Reality som etablerar sig på 

marknaden mer för varje dag som går med en hög igenkänningsfaktor. 
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Vad generationen ansåg om den tekniken har framförts tidigare i studien. Det hade dock 

varit intressant att låta vidare forskning undersöka deras inställning mot ny teknik på ett 

bredare spektrum. Många teorier nämner att generationen lever i en digitaliserad värld 

där de spenderar mer tid på internet än någon annan aktivitet, förutom att sova. Detta 

tyder på är det möjligt att de skulle välkomna ny teknik med öppna armar, något som 

resultatet i studiens kvalitativa undersökning inte ansåg.  
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I 
 

 

BILAGOR 

Bilaga A – Intervjuguide med uppdragsgivaren 
 
Allmänna bakgrundsfrågor: 

• Vad är bakgrunden till Projekt Z? 
• Hur har Projekt Z sett ut fram till idag? 
• Vilken typ av information utbyter ni till övriga SVT:s avdelningar, exempelvis 

marknadsavdelningen? 
 
SVT allmänt:  

• Vilket är SVT:s huvudsakliga syfte? Vad innefattar SVT:s uppdrag? 
• Vilken är SVT:s i dagsläget största målgrupp? Hur har detta förändrats över tid? 
• Hur ser målgruppsindelningen ut inom SVT? 
• När började SVT se ett bortfall av generation Z?   
• Vilken betydelse har problematiken angående generation Z inom SVT idag? 

 
SVT Projekt Z: 

• Vilken är Projekt Z:s huvudsakliga uppgift? 
• Vilket är Projekt Z:s huvudsakliga mål? 
• Hur kommer ni att gå till väga för att nå detta målet? 
• Vilka hinder ser ni? 

 
Generation Z 

• Ser SVT ett problem med att nå kommande generationer? Varför? 
• Hur viktigt är det att fånga generation Z i tidig ålder? 
• Vad skulle konsekvenserna av ett bortfall av generation Z innebära för SVT i 

framtiden? 
• Vilka är de största skillnaderna på generation Z gentemot generation Y när det 

kommer till tittarvanor? 
• Hur väl anpassar sig SVT efter dessa skillnader? 

 
Utbud/innehåll  

• Hur stor del av SVT:s innehåll är riktat till människor födda 1998 och senare? 
• Är det en skillnad vilken typ av innehåll som attraherar unga människor idag 

gentemot när generation Y var unga? 
• Vad finns det för hinder som SVT behöver ta i beaktning vid skapande av nya 

produktioner? 
• Hur fria är ni i projekt Z vid framtagningar av nya produktioner? 

 
Marknadskommunikation 

• Vilka begränsningar finns när det kommer till marknadsföring inom SVT? Vad 
som får publiceras och i vilken kanal? Kan ni använda er av alla tänkbara 
kanaler och alla typer av innehåll? 

• I vilka marknadsföringskanaler marknadsför SVT sina tjänster idag? 
• Hur anpassar SVT sin marknadsföring gentemot olika åldrar? 
• Vilka ser ni som konkurrenter till SVT? 

 
 
 
 



  
 

II 

Sociala medier 
• I vilka sociala medier finns SVT idag? 
• I vilka kanaler finns SVT Projekt Z idag? 
• Vad har SVT för strategi för att nå ut med sitt budskap på sociala medier? Vad 

är SVT projekt Z:s strategi? 
• Mäter Projekt Z räckvidd och reaktioner på inlägg? 
• Använder Projekt Z sig av sponsrade (betalda) inlägg eller bara eget obetalt 

content? 
• Vad är syftet/målet med användandet av sociala medier? 
• Vad är målet med Projekt Z:s Instagram-, Facebook respektive Snapchatkonto?  

 
Influencers 

• Vilken strategi har ni i Projekt Z och SVT överlag när ni väljer vilka personer 
som ska medverka i de olika produktionerna? 

• Vilka effekter såg ni i samband med Ångestbilen när ni använde influencers i 
programmen? Såg ni skillnader i respons beroende på vilken influencer som 
medverkade? 

• Har ni någon strategi för hur de personer som ni samarbetar med ska framföra 
ert budskap i sina egna kanaler? 

• Ni nämnde vid vår första telefonkontakt att Ångestbilen träffade en äldre 
åldersgrupp än vad som var tänkt. Tror ni detta beror på att de personer ni 
samarbetade med inte lockade målgruppen eller att programmets upplägg inte 
lockade? Tror ni att det kunde bero på att ni inte nådde ut till målgruppen med 
marknadsföringen av denna produktion? 

 
SKAM  

• Vilken tror ni var den bidragande faktorn till att serien slog igenom med en 
sådan kraft?  

• Vilka positiva effekter har SKAM:s genomslagskraft haft på SVT i Sverige? 

  



  
 

III 

Bilaga B – Intervjuguide generation Z 
 
Bilaga 1 Intervjuguide - Generation Z  
 

• Introducera oss själva  

• Denna intervju kommer att spelas in. Om du känner att någon fråga känns oklar 

eller jobbig att svara på så har du rätt att avstå från att besvara de frågor du inte 

känner dig bekväm med. Är detta okej?  

• Vi vill även berätta att denna intervju kommer att vara helt konfidentiell där vi 

inte kommer att avslöja ditt namn i uppsatsen, utan enbart benämna dig vid din 

ålder samt ifall du är en Kille eller Tjej.  

• Presentera vår frågeställning: Hur behöver mediebolag anpassa sin 

marknadskommunikation för att nå ut till generation Z? 

• Kan du presentera dig vid ålder, kön samt din bostadsort.   

 
1. Vad för reklam lägger du märke till? Affischer eller reklam på datorn t.ex. 

(online/offline) 

2. På vilken plats lägger du mest sannolikt märke till reklam? 

3. Vilken reklam påverkar dig? Har du någon gång köpt produkter/tjänster på 

grund av reklam?  

4. Är det fler grejer som Youtubers gör som ni vill göra? Till exempel om de har 

tittat på ett visst TV-program, blir ni sugna på att titta på det också då? 

5. Vilken reklam påverkar dig mest av online- och offline-annonser (tryckt reklam) 

6. Använder du dig av ad-blocker? 

7. Hur upplever du reklam i olika mobila applikation? (undantaget sociala medier) 

8. Läser du (ex. mode) magasin? Lägger du märke till reklam där? Vilken typ av 

reklam? 

9. Lägger du märke till reklam på tåg/bussar? hur upplever du denna? 

10. Lägger du märke till reklam när du är på evenemang? T.ex. festivaler, konserter, 

idrottsevenemang m.m. 

11. Hur föredrar du att titta på program/serier/filmer?   

12. Vart tittar du oftast? På playtjänster? traditionell tv? sociala medier? 

13. Vilka playkanaler tittar du på? 

14. Vad är viktigt för dig när det kommer till utseende på olika playsidor? 

15. Hur ofta tittar du på program som du blivit rekommenderad av på sidan? 

16. Vilka betaltjänster har du tillgång till? (Netfilx, c-more, viaplay, hbo?) 



  
 

IV 

17. Vilka enheter använder du dig av? (tv, mobil, dator, ipad, vr, med flera?) 

18. Hur får du information om de program/filmer/tv-serier som du sedan väljer att 

titta på? 

19. Är det vanligt att du pratar med vänner om saker du sett/läst på internet? På 

vilket sätt? bra/dåliga program? Face-to-face eller via sociala medier? 

20. Hur stor inverkan har vänner, kompisar och familj på dina tittarvanor?  

21. Hur mycket tid uppskattar du att du ser på program/serier/filmer per dag/vecka? 

Fördelning? 

22. Hur väl känner du till Virtual Reality-tekniken? (Har du Testat? Äger du ett par 

glasögon?) 

23. Skulle du kunna tänka dig att använda dig av VR-tekniken i framtiden för att 

titta på program/filmer/serier? (Positivt/negativt?) 

24. Vad känner du för sociala medier? (Tycker du att sociala medier är positivt eller 

negativt? Hur tycker du sociala medier påverkar din vardag?) 

25. Vilka sociala medier använder du dig av? Varför? 

26. Om du skulle rangordna de olika sociala medierna, vilken är det ni använder 

mest respektive minst? Vänster mest, höger minst 

27. Vad är det som gör att (populäraste mediet) är det som ni använder mest? Vad 

använder du det främst till? 

28. Hur ofta följer du upp program och skådespelare i sociala medier? Vad vill du i 

så fall se för innehåll? 

29. Skiljer sig användandet av sociala medier under veckan? Mitt i veckan/helg? 

30. När under dagen lägger du som mest tid på Instagram och Facebook (i sträck)? 

Är det någon du använde mer på morgonen alternativt kvällen eller är det lika? 

31. Hur många timmar tillbringar du totalt under en dag på Instagram respektive 

Facebook? 

32. Vilken typ av bilder/meddelande föredrar du på Instagram och Facebook? Vad 

får dig att stanna upp i flödet? Är det någon skillnad vad du gillar mellan 

Instagram och Facebook? 

33. Följer du några företag på dessa medier? Vilka? Varför? 

34. Vad är det att få dig att klicka in på en video på Instagram respektive Facebook? 

35. När du gillar, kommenterar och delar inlägg på Instagram och Facebook, vad 

brukar det vara för slags innehåll? 

36. Lägger ni märke till annonser mer på Instagram eller Facebook, eller är det lika? 



  
 

V 

37. Är ni mer försiktiga med vad ni gillar på Facebook än Instagram eller är det 

samma? 

38. Går du någon gång in på ett företags hemsida efter att ha sett en annons på 

Instagram eller Facebook? 

39. När under dagen lägger du som mest tid på Snapchat (i sträck)? 

40. Följer du några företag eller kända personer? Vilka? Varför? Vilken typ av 

information är du intresserad av att ett företag postar på Snapchat? 

41. När under dagen lägger du som mest tid på Youtube (i sträck)? när använder du 

annars youtube förutom det? 

42. Vilken typ av videos/klipp föredrar du på Youtube? Vad får dig att stanna upp i 

en kanal? Hur långa klipp föredrar du? 

43. Följer du privatpersoner/kändisar/youtubers? Vilka? Varför? 

44. Följer du några företag? Vilka? Varför? 

45. Hur stor påverkan har företag/kändisar/youtubers på dig? 

46. Hur långa får videorna vara för att ni inte ska tröttna? 

47. Följer du någon/några bloggar? Vilka i så fall? 

48. Har det hänt att du tittat på tv/film/videor som kända personer själva medverkar 

i? 

49. Har du tittat på SKAM? Vet du vilken kanal som sände detta program? 

50. Vad tänker du på när du hör SVT? 

51. Har du någon gång nåtts av reklam från SVT? 

52. Tittar du på SVT på TV? 

53. Tittar du på SVT via någon annan kanal? Ex youtube, svt play mm. Varför? 

Vilka fördelar/nackdelar ser med med dessa kanaler gentemot andra kanaler du 

tittar på? 

54. Har du hört talas om Ångestbilen? Har du tittat på det? 

55. Hur anser du att programmen på SVT är idag? Tilltalas du av det? Vad hade du 

hellre sett? 

56. Är det för att du inte vet vad SVT visar för program eller är det så att du inte har 

hittat något av intresse när du har tittat? 

57. Känner du till att SVT har en Youtube-kanal? 

58. Känner du till SVT:s instagram? 

59. Har du hört talas om SVT projekt Z? 

60. Följer du SVT på sociala medier? Varför?/varför inte? 
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Bilaga C – Kvantitativ enkät generation Z  
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