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Abstract 
 

Generation Z are living large parts of their lives on the Internet, mainly on social media. On 

their social media sites they develop contacts, search for inspiration and entertainment, and at 

the same time protect their own personal brands. Since a large part of Generation Z are still 

minors, they have not yet started their carrers. If today’s studies are correct, they will become 

a customer group with a large purchasing power. Therefore it is important for companies to 

get to know this new generation, find out where on the Internet they can be found, and how 

companies marketing strategies can be used to reach them in order to be successful in 

reaching Generation Z.  

 

The purpose of this study is to ascertain the customer behaviour of Generation Z in order to, 

with social media marketing, reach out in a proper way and meet them where they are. With 

an outlook based on Lauterborns marketing theories, where a customer focus is applied, it is 

important to have a starting point based on the values of Generation Z. This is why I have 

decided to study people from that generation. To decide which consumer behaviors that will 

be relevant for companies in the future, I have decided to delimit the study to those of the 

generation who are of age. 

 

The lack of research regarding Generation Z has made me choose a qualitative cross-sectional 

study with semi-structured interviews. In this way I have thereby gained opportunities to 

interview respondents from the generation on a deeper level, but still with a clear framework. 

All of the respondents have been given the same questions, resulting in opportunities to find 

patterns and extract their deepseated opinions.  

 

The empirical results and the analysis show that they are qualities and actions that 

characterizes Generation Z. Because of their frequent use of social media, it is important for 

companies to both adapt and focus their marketing strategies to social media. By attracting the 

visual mind of Generation Z, companies can create interest, simultaneously as commercials 

are considered less forced. Besides adapting marketing towards social media, companies 

should have awarness regarding the generations demand for quality, avaliability and price. It 

is a generation that is not fooled by lavish marketing campaigns. They demand congruence 

during all steps until final purchase. If companies adapt to Z demands, and preserve what is 

promised, the generation will stay loyal. 
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III 

Sammanfattning 
 

Generation Z lever stora delar av sina liv på internet, främst via sociala medier. Där utvecklar 

de sina kontaktnät, söker efter inspiration och nöje, för att samtidigt värna om sina personliga 

varumärken. Då stora delar av Generation Z fortfarande är minderåriga har de ännu inte klivit 

ut på arbetsmarknaden. Ifall studier som finns om dem idag har rätt, kommer de att bli en 

oerhört köpstark kundgrupp. Det blir därför viktigt för företag att lära känna den nya 

generationen, veta vart de befinner sig och hur marknadsföring kan nå ut till dem för att få 

framgång hos Z.  

 

Syftet med min studie är att ta reda på Generation Z:s konsumentbeteende för att, med hjälp 

av marknadsföring på sociala medier, och på rätt sätt nå ut och möta dem där de är. Med ett 

synsätt baserat på Lauterborns teorier om marknadsföring, där kundfokus bör appliceras, är 

det viktigt att utgå från Generation Z:s åsikter. Därför har jag valt att studera just personer 

från Generation Z. För att avgöra vilka konsumentbeteenden som kommer att bli relevanta för 

företag i framtiden, har studien begränsats till de i generationen som är myndiga idag.  

 

Bristen på forskning om Generation Z, har gjort att jag valt att göra en kvalitativ 

tvärsnittsstudie med semistrukturerade intervjuer. Det har möjliggjort att intervjua 

respondenter från generationen på en djupare nivå, men fortfarande med tydliga ramar. Alla 

respondenterna har fått samma frågor, vilket har gett mig både en möjlighet att hitta mönster, 

samt få deras djupare åsikter.  

 

Utifrån empiriresultatet och analysen finns det tydliga egenskaper och handlande som 

karakteriserar Generation Z. På grund av deras frekventa sociala medieanvändning är det 

viktigt för företag att både anpassa och fokusera sin marknadsstrategi till sociala medier. 

Genom att attrahera Z:s visuella sinne skapas intresse, samtidigt som reklamen anses mindre 

påtvingad. Förutom att anpassa marknadsföringen till sociala medier, bör företag ha 

medvetenhet kring generationens krav på kvalitet, tillgänglighet och pris. Det är en generation 

som inte tycks luras av påkostade marknadsföringskampanjer, de kräver kongruens under alla 

steg fram till köp. Om företag anpassar sig till Z:s krav, och bibehåller det som utlovats, är det 

en generation som värderar lojalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Konsumentbeteende, Generation Z, Marknadsföring, Sociala medier, 

Lauterborns 4C 
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1 Introduktion 
 

 

I nedanstående kapitel kommer läsaren att föras in på studiens valda område – Generation 

Z:s konsumentbeteende på sociala medier. Fokus kommer att ligga på deras 

konsumentbeteende kopplat till just sociala medier. Kapitlet kommer att ge en övergripande 

syn på Generation Z:s bakgrund, samt den forskning som finns inom det valda området. 

Slutligen kommer du även att kunna ta del av studiens syfte, frågeställningar, 

problemdiskussion samt studiens avgränsning. 

 

 

1.1 Bakgrund  

 

Den senaste generationen som precis tagit klivet ut på arbetsmarknaden, kallas idag för 

Generation Z (fortsättningsvis även enbart kallad Z). Betäckningen syftar på personer födda 

mellan 1994-2010 (Schawbel, 2014). Det är en generation med höga mål, stor 

samhällsmedvetenhet och engagemang. De är konstant uppkopplade på internet, och fullt 

medvetna om händelser i omvärlden (Sparks & Honey, 2014). Generation Z är, till skillnad 

från sina föregångare Generation Y, fokuserade på samarbete, entreprenörskap och framtiden. 

Z:s äldre syskon Y är födda i början av 80-talet fram till mitten på 90-talet (Schawbel, 2014). 

Det var den första generation som växte upp med internet, vilket i sin tur har speglat Y:s 

beteende. Som de första nykomlingarna på sociala medier var Generation Y hämningslösa och 

öppna. På sociala medier har de delat med sig av sina liv, vilket resulterat i kritik från bland 

annat arbetsgivare (Williams, 2015). Detta har uppmärksammats och ifrågasatts av 

Generation Z, med en förändrad attityd mot sociala medier som följd (ibid.). Z värnar istället 

om anonymitet samt sitt privatliv, och uppskattar därför andra sociala medieplattformar än 

tidigare generationer. Deras förmåga att hantera information har tränats upp från tidig ålder, 

vilket resulterat i en utveckling av deras visuella sinne (Olsson & Josephson, 2012). På grund 

av detta har medier med en illustrativ synvinkel, såsom Instagram och Snapchat, attraherat 

generationen (Sparks & Honey, 2014). Z ser även sociala medier som en chans att bygga sin 

personliga profil eller varumärke. Vilket resulterat i att de är mer noggranna och kräsna med 

vad de väljer att dela med sig av till omvärlden (Williams, 2015). Sparks & Honey menar 

(2015) att det krävs andra tankesätt och metoder för att nå ut till Generation Z, till skillnad 

från tidigare generationer. Z:s konsumentbeteende skiljer sig från tidigare generationer, 

eftersom att de inte är lika lättpåverkade kunder (Andrus, 2016). 

Generation Z motsvarar idag cirka en fjärdedel av världens befolkning (UN Demographic 

Yearbook, 2011). Det är den största generationen på marknaden idag (ibid.), och det blir 

viktigt för företag att ta reda på hur de bättre ska lyckas med sin marknadsföring mot dem 

(Williams, 2015). Denna studie kan användas för att bidra till att fylla de kunskapsluckor som 

finns i forskningen angående Generation Z:s konsumentbeteende på sociala medier, och även 

för att svara på hur deras intresse kan väckas via marknadsföring på dessa. 
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1.2 Forskningsöversikt 

1.2.1 Konsumentbeteende och marknadsföring på sociala medier 
 

I en värld med en ständigt växande utvecklingstakt, är det viktigt för företag att ha kunskap 

om samhället för att bibehålla sin aktualitet på marknaden (Constantinides, 2014). Sociala 

medier som kommunikationsform ökar ständigt, och dagligen utvecklas det nya trender som 

påverkar marknaden (Carlson & Lee, 2015). Carlson och Lee (2015) definierar sociala medier 

som onlineplattformar på en global nivå med möjlighet till samverkan och delning mellan 

användarna. Sociala medier ger företag stora möjligheter att nå ut till potentiella kunder. 

Medieplattformarna ger förutsättningar för kommunikation, samarbete och värdeskapande 

aktiviteter (ibid.). En relation med kunderna ger företagen en chans till återkoppling, samt en 

möjlighet för kundinflytande (Constantinides, 2014). Enbart en närvaro på sociala medier är 

inte tillräcklig för att bibehålla användarnas uppmärksamhet. Idag strävar företagen istället 

mot att utvecklas med en tydlig aktiv profilering (Schluze, Schöler & Skiera, 2015). Genom 

att förstå sociala mediers marknadsföringspotential, menar Carlson och Lee (2015) att företag 

initierar nästa steg i utvecklingen av marknadsstrategier och CRM (Customer Relationship 

Management). Då företag väljer att interagera med sina kunder, samt studera deras beteende, 

ökar kundkännedomen. Potentialen som finns på internet, och marknadsföring på sociala 

medier, ställer andra krav på marknadsförare och deras digitala kompetens (ibid.). Dagens 

yngre generationer har vuxit upp med internet och ställer höga kvalitetskrav på företagens 

sociala mediemarknadsföring (ibid.). Kommunikation är nyckeln för att nå ut till den yngre 

kundkretsen. Carlson och Lee (2015) menar att det är essentiellt för företag att anpassa sin 

kommunikation efter dagens sociala medier, för att nå framgång.  

 

Även marknadsstrategins utförande är avgörande i företagens strävan mot att lyckas (Schluze, 

Schöler & Skiera, 2015). Schluze, Schöler och Skiera (2015) studerade 751 lyckade 

marknadsföringskampanjer på sociala medieplattformar. Studiens resultat påvisade att det inte 

går att skapa en enkel guide för företag att lyckas med sin sociala mediemarknadsföring. 

Deras konklusion blev att det är nödvändigt för varje företag att skräddarsy sin egen strategi 

för marknadsföringsframgångar. De konstaterade att kunderna betraktar många sociala 

medieplattformar som oseriösa kommunikationsmedel. Dessa används av dem i nöjessyfte 

och därför förväntas kongruens i informationen. Schluze, Schöler och Skiera (2015) menar att 

en produkt kommer att uppfattas mindre seriös om den marknadsförs via exempelvis 

Facebook. Det är därför kritiskt att använda sig av rätt social medieplattform för att 

åstadkomma en lyckad marknadsföringskampanj (ibid.).  

 

Trots val av rätt social medieplattform (ibid.) menar Constantinides (2014) att företaget måste 

ha en väldesignad och pedagogiskt upplagd hemsida för en lyckad marknadsföringskampanj. 

Han menar att det är hemsidan som visar upp företagets image, och i dag är det ett måste för 

att lyckas på marknaden. Constantinides (2014) pekar på vikten av kvalitetsfokus i 

marknadsföringen, vare sig det gäller uppbyggnaden av hemsidan eller produkten i sig. Yngre 

generationer ställer högre kvalitetskrav på hemsidan då utbudet på internet innebär större 

konkurrens (ibid.). Constantinides (2014) menar därför att just kvaliteten är ett avgörande 

faktum för många, då efterforskningar innan köp blivit vanligare. Recensioner har stor 

påverkan på kunder från unga generationer. Negativa kan agera avskräckande medan positiva 

istället kan uppmuntra köp (ibid.). 

 

Debasish och Muralidhar (2013) menar att det dock finns en ännu djupare förklaring till 

kundernas köpvilja. De lägger istället stor vikt vid företags anpassning till kundens 

köpbeteende. Med köpbeteende menas den stimulans som kan identifieras hos omgivningen i 

samband med ett köp. Konsumenter uppvisar differentierat köpbeteeende avseende tidpunkter 
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och omständigheter Företagen får därför svårt att parera konsumenternas varierande 

köpbeteende (ibid.). Debasish och Muralidhar (2013) vill därför att företag ska lägga större 

vikt vid att försöka identifiera dessa köpbeteenden och anpassa sig därefter. Freitas och 

Leonard (2011) länkar kundernas köpbeteende till deras grundläggande behov, enligt 

Maslows behovstrappa. De menar att det blir av vikt för företagen att presentera sina 

produkter och tjänster så att kunden uppfattar dem som en del av sina grundläggande behov 

(ibid.) 

 

1.2.2 Generation Z 
 

Generation Z har behov samt motiveras av annat än tidigare generationer, vilket speglas 

tydligt i deras medieanvändning (Kaur, 2014). Ozkan och Solmaz (2015a) hävdar att 

användningen av sociala medier har ökat drastiskt under det senaste decenniet, bland annat för 

Generation Z. Sinclair (2013) tar upp dagens mediekonsumtion och vårt beroende av den. Han 

menar att media är ständigt närvarande, och skapar förändrade synsätt än hos tidigare 

generationer. I dagens samhälle förekommer en stor villighet kring att dela med sig av olika 

livshändelser, främst över sociala medier (ibid.). Han lyfter fram skillnaden på dagens 

inställning jämfört med äldre generationers inställning, där mycket anses för privat för att 

delge till världen.  
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1.3 Problemdiskussion 

 

Slutsatser kring vikten av att studera Generation Z:s konsumentbeteende på sociala medier 

beskrivs i de föregående avsnitten. De nya generationerna uppväxta med internet, sociala 

medier och dagens teknik har tvingat fram en förändring av marknadsföringen 

(Constantinides, 2014). Då sociala medier tar stor plats i dagens samhälle, speciellt för 

Generation Z, ställs det andra krav på marknadsförare och företag än tidigare (Carlson & Lee, 

2015). Kunderna har tillgång till en större mängd information, och som företag kan man 

enkelt försvinna i mängden (Constantinides, 2014). Det blir därför viktigt att ta reda på vad 

det är som lockar kundernas intresse (Carlson & Lee, 2015). Schluze, Schöler & Skiera. 

(2015) visar på att de yngre generationerna, främst Generation Z, har olika åsikter angående 

val av social medieplattform. Samtidigt som företagen vill stå ut blir det därför kritiskt att nå 

ut via rätt kanal. Tillsammans med detta vill Generation Z ha kontroll över sina egna val. Det 

ger marknadsförare världen över en stor utmaning (ibid.). Eftersom att Generation Z 

representerar en stor kundgrupp kan det vara viktigt, i en marknadsföringskampanj, att ta reda 

på: 

 

 Vad det är som lockar dem? 
 

 Vilka grundläggande behov ligger till grund för deras beteende? 
 

 Vilken social medieplattform är optimal för publicering av kampanjen?  

 

 

Generation Z lever stora delar av sitt liv virtuellt. Möjlighet till kontakt med dem är större på 

olika sociala medieplattformar än i den fysiska världen (Kaur, 2014). Då de lever sina liv 

annorlunda än tidigare generationer, resulterar det i delvis andra intressen och därmed 

annorlunda köpmotivation. Detta har en direkt påverkan på marknadsföringen då även den 

måste moderniseras för att nå ut till Generation Z (ibid.). Sparks & Honey (2014) visar att 

Generation Y agerar annorlunda på sociala medier är Generation Z. Detta är en stark 

anledning till att det krävs en annan behandling av Z på sociala medier för att nå ut till dem 

(ibid.). 

 

Idag (2016) finns det ytterst lite forskning om Generation Z kopplat till just marknadsföring, 

speciellt via sociala medier. Denna studie kan komma att ha betydelse och bidra till förståelse 

om generationens konsumentbeteende, särskilt för företag som har en långsiktig 

marknadsstrategi. Under endast ett decennium kommer hela Generation Z att ta sig ut på 

arbetsmarknaden, och därmed successivt öka sin påverkan på marknaden. Som tidigare 

nämnts är Generation Z en betydande kundgrupp som företagen bör relatera till i sin 

marknadsföring. Det blir därför viktigt att fokusera på dem redan nu för att företagen ska 

behålla sina marknadsandelar.  
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1.4 Syfte 

 

Generation Z är nya på marknaden och kräver en annorlunda attityd och även andra kanaler 

för att lockas, både i intresse och till köp. Syftet med studien är att undersöka Generation Z:s 

konsumentbeteende på sociala medier för att skapa en förståelse hos företag med generationen 

som målgrupp. 

 

1.5 Frågeställning 

 

Hur ser Generation Z:s konsumentbeteende på sociala medier ut? 

 

1.6 Avgränsning 

 

Generation Z – I studien syftar Generation Z till personer födda mellan 1994 och 2010. På 

grund av etisk problematik med att intervjua minderåriga har endast delar av generationen 

intervjuats, det vill säga de födda 1994-1997 och bosatta i Sverige. De har, i denna studie, fått 

representera hela generationen.  

 

Marknadsföring via sociala medier – Marknadsföring kan ske genom många olika mediatyper 

exempelvis TV, radio och sociala medier. Den här studien har fokus på marknadsföring via 

sociala medier och då främst sociala nätverkstjänster. Med detta menas medieplattformar på 

internet där människor kan interagera med varandra samt bygga upp sina nätverk. Exempel på 

sådana är Facebook, Instagram och Snapchat. 

 

Mottagarperspektiv – Studien fokuserar på mottagarens, i.e. potentiella kunders, 

konsumentbeteende. Denna studie har ett fokus som bland annat redovisas i 4C-modellen, där 

kommunikation går från kunderna in till företagen. Detta är ett synsätt som genomsyrar hela 

rapporten.  
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2 Metod 
 

 

I detta kapitel följer en argumentation för val av kvalitativ metod kopplat till studiens 

innehåll, samt studiens design. Därefter presenteras studiens respondenturval samt 

empiriinsamlingsprocessen, som argumenterar för valet av bekvämlighetsurval och därefter 

semistrukturerade intervjuer. Avslutningsvis redovisas studiens trovärdighet, replikerbarhet 

och autenticitet tillsammans med ytterligare tankar om metodval och andra alternativa 

metoder som hade kunnat appliceras på studien 

 

 

2.1 Val av metod 

 

För att kunna svara på frågeställningarna i avsnitt 1.4, och uppfylla syftet med studien, 

behövdes det samlas in information om teorier inom ämnena marknadsföring via sociala 

medier och konsumentbeteende kopplat till Generation Z. Då det finns en begränsad mängd 

forskning gjord på Generation Z:s åsikter om deras konsumentbeteende kopplat till 

marknadsföring via sociala medier, snävar det åt valet av metod. I och med bristande kunskap 

inom området samt begränsad forskning var målet att fylla egna kunskapsluckor. Därmed blev 

en kvalitativ studie det givna valet (Bryman och Bell, 2015).  

 

2.1.1 Kvalitativ studie 
 

Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer. En kvalitativ studie 

valdes, då det gav respondenterna utrymme för flexibilitet i jämförelse med en kvantitativ 

studie. Kvalitativa intervjuer gav möjlighet att ställa följdfrågor vilket resulterade i mer 

djupgående och mer fullödig information (Bryman & Bell, 2015). Bryman (2011) menar att 

forskaren i en kvalitativ studie föredrar att lägga vikten vid hur individerna uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet, vilket är precis vad studien påvisar. Viktigt för studien var att 

undersöka Generation Z:s konsumentbeteende, främst kopplat till sociala medier. Särskild 

vikt har lagts vid att utröna hur Generation Z reagerar vid potentiella köp. Empiriinsamlingen 

undersökte även respondenternas attityd gentemot ett företag, utifrån deras val av 

marknadsföring på sociala medier.  

 

Under den kvalitativa studiens gång har det valts en abduktiv ansats. Struktur uppnås genom 

att arbeta med empiri och teori parallellt då teorier kan växa fram under studiens gång, samt 

kompletteras och utvecklas av ytterligare insamling (Alvesson & Sköldberg, 2007). Valet av 

abduktiv ansats gjordes då en teoretisk grund behövdes för att skapa förståelse och kunskap 

om det valda ämnet innan relevanta intervjufrågor kunde sammanställas (Bryman & Bell, 

2015). 
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2.2 Design av studien 

 

För att uppfylla syfte och frågeställningar med den kvalitativa studien, konstaterades att 

tvärsnittsdesign var att föredra vid valet av forskningsdesign. För att uppnå variation 

rekommenderar Bryman och Bell (2015) att intervjua ett flertal respondenter, oavsett 

forskningsdesign. Hög tillförlitlighet åstadkoms med många intervjuer (ibid.).  
 

2.2.1 Tvärsnittstudie 
 

En tvärsnittstudie har valts för att uppnå variation (Bryman, 2011). Genom att uppnå variation 

kan mönster upptäckas, vilket främjar studiens syfte. Bryman och Bell (2015) lägger vikt vid 

att upptäcka dessa mönster från den insamlade empirin, varför stor vikt lagts vid att identifiera 

dessa mönster i studiens kvalitativa intervjuer. Denna tvärsnittsstudie ger en bild av 

Generation Z:s konsumentbeteende på sociala medier, via ett begränsat antal intervjuer. 

Genom ett representativt urval av respondenter kan slutsatser dras för hela populationen. Då 

denna studie endast är gjord med ett fåtal intervjuer från delar av Generation Z kan 

representativa slutsatser inte dras för hela generationen utan att, i efterhand, utföra en 

kvantitativ studie med ett stort antal respondenter. För att förbättra denna studies 

representativitet har en variation i kön, ålder och bostadsort applicerats.  

 

Bryman och Bell (2015) menar även att en trygg miljö för respondenterna kan leda till mer 

autentiska svar, samt minska risken för bortfall då respondenten känner trygghet. 

Tvärsnittsstudien har därför utförts på en lugn plats som respondenten själv valt. Intervjuerna 

spelades in för att minska risken för borttappad information. Detta gjordes givetvis med 

respondenternas acceptans och medvetenhet. Inspelning av intervjuerna förenklade även 

transkriberingsarbetet. 

 

Backman (2014) påpekar att dessa kvalitativa intervjuer ställer höga krav på intervjuaren, och 

är därför inte enkla att genomföra. En anledning till detta är risken för intervjuarens påverkan 

på respondenterna. Med stor medvetenhet om detta kan dessa felkällor undvikas till hög grad 

(ibid.), vilket har varit en målsättning under empiriinsamlingen. 

 

2.2.2 Semistrukturerade intervjuer 
 

Med syfte att öka möjligheten till identifikation av mönster hos respondenternas svar, har 

semistrukturerade intervjuer valts (Bryman & Bell, 2015). En semistrukturerad intervjuform 

är att föredra, då detta ger tydligare och mer specifika svar på studiens frågeställningar (ibid.).  

Ostrukturerade intervjuer utgående från temafrågor, istället för specifika frågor, hade 

försvårat möjligheten till ett högkvalitativt resultat (ibid.). 

 

2.2.3 Urval 
 

Med Lauterborns (1990) 4C-modell som utgångspunkt, blev informationsinsamling från 

presumtiva kunder relevant. Genom detta, tillsammans med avgränsningen, har sju stycken 

intervjupersoner från Generation Z valts ut. Med den etiskt baserade avgränsningen som 

beskrivs i avsnitt 1.6 har urvalet gjorts ur den myndiga delen av generationen. 

Urvalskriterierna var därför sådana, samt en jämn uppdelning av kön och åldrar inom 

avgränsningen. För att skapa en möjlighet att kontrollera urvalsparametrarna, tillsammans 
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med studiens begränsade tidsram, blev ett bekvämlighetsurval rimligt. Genom detta kunde då 

ett medvetet val med jämn uppdelning utföras. Detta bidrog och ökade studiens tillförlitlighet 

gällande stickprovets representativitet för populationen (Bryman & Bell, (2015).  

Samtidigt som etiska aspekter problematiserade (se avsnitt 1.6) empiriinsamlingen (Bryman 

& Bell, 2015) fanns det ytterligare anledning till begränsning av populationen. Studiens syfte 

är att insamla information om Generation Z:s konsumentbeteende på sociala medier. Detta 

med anledning att företag ska ha möjlighet att ta del av studiens resultat för att eventuellt 

applicera dessa i sina marknadsstrategier. För att resultaten ska ha möjlighet att bidra till 

kunskap om Generation Z som en köpstark generation krävs det självinsikt från 

respondenterna om sig själv som kunder. Det behövs även en mogen prioritering vid köp 

vilket den yngsta delen ur generationen inte delar. Med endast 6 år på nacken skiljer sig den 

yngre delen av Generation Z från den äldre, och myndiga. Urvalets avgränsning blev därför 

given. 

 

2.2.4 Intervjureflektion 
 

Den kvalitativa empiriinsamlingen bestod av sju intervjuer med respondenter i olika åldrar 

och kön från Generation Z. Genom ett kontrollerat bekvämlighetsurval valdes de olika 

respondenterna ut för att skapa variation, som i sin tur leder till bättre representativitet för 

populationen (Bryman & Bell, 2015). De semistrukturerade intervjuerna tog ungefär en timme 

per intervju, och flöt på bra. Upplevelsen var att respondenterna kände sig avslappnade och de 

pratade därför på utan hinder. Intervjumallen följdes med tillagda följdfrågor på det som 

kändes relevant för att föra samtalet vidare, och därigenom utgick alla intervjuer från samma 

grunder. Genom medvetandehet kring intervjuarens eventuella påverkan på respondenterna 

(ibid.), försöktes objektivitet och likvärdighet appliceras under intervjuerna. Detta minskade 

då intervjuarens påverkan på respondenterna och deras svar. 
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2.3  Metodreflektion 

 

En kvalitativ metod valdes för att få tillgång till mer djupgående svar, vilket bidrog till att 

fylla kunskapsluckor och få fördjupad kunskap angående Generation Z:s konsumentbeteende 

från deras synvinkel. En kvantitativ studie ger istället svar utifrån den forskningskunskap som 

är tillgänglig (Bryman & Bell, 2015). Då denna är begränsad, hade det fått motsvarande 

följder för studien. Utöver detta hade en kvantitativ studie även tagit bort dialogen med 

respondenterna, vilket i sin tur resulterat i reducerad förståelse (ibid.). Då syftet med studien 

är att få ökad förståelse för Generation Z:s konsumentbeteende blev en kvalitativ studie mer 

passande.  

För studiens analys och resultat blev det viktigt med en sanningsenlig och verklighetstrogen 

informationsinsamling. Två viktiga faktorer att ta hänsyn till var ålder och kön. Genom god 

fördelning av dessa säkerställdes informationskvaliteten. Ett medvetet stickprovsurval ökar 

sannolikheten för att få ett mer heltäckande perspektiv över populationens åsikter (ibid.). 

Detta har åstadkommits med hjälp ett bekvämlighetsurval. Om annat urval valts hade risk för 

ett icke-representativt urval ökat, vilket i sin tur haft påverkan på studiens slutsatser (ibid.). 

Då en kvalitativ metod valts var ett bekvämlighetsurval givet med tanke på det begränsade 

intervjuantalet. Detta ger färre möjligheter till att säkerställa slutsatser, men indikationer på 

populationens konsumentbeteende kan ändå påvisas. 

 

2.3.1  Autenticitet och Pålitlighet 
 

För att skapa en representativitet hos urvalet för populationen (Generation Z), gjordes 

personliga intervjuer där bekvämlighetsurvalet medvetet kontrollerats. Resultaten kan troligen 

inte generaliseras över hela populationen på grund av avgränsning och studiens omfattning. 

Dock bör de kunna bidra till ökad förståelse kring Generation Z:s konsumentbeteende på 

sociala medier. 

För att öka studiens replikerbarhet valdes det inspelade intervjumaterialet att transkriberas. 

Detta har även bidragit till att öka studiens pålitlighet. Dessa två faktorer säkerställs 

ytterligare genom att intervjuinspelningar, transkriberingar samt intervjufrågor sparats 

(Bryman & Bell, 2015) 

Genom att säkerställa autenticitet ökar studiens värde. För att åstadkomma detta lades vikt vid 

en trygg och ostörd intervjuplats för respondenterna. Bryman & Bell (2015) pekar på vikten 

att ha fokus på just den ekologiska miljön vid utförandet av en intervju. En trygg miljö bidrar 

till mer ärliga svar från respondenten. För att ytterligare stärka autenticiteten fanns en 

medvetenhet angående intervjuarens påverkan på respondenterna (ibid.), vilket under 

empiriinsamlingen försökte förhindras.  

 

2.3.2 Källkritik 
 

Då forskningen om Generation Z:s konsumentbeteende på sociala medier är ett relativt nytt 

forskningsområde, kan den tillgängliga forskningen anses bristfällig. Främst när det kommer 

till Sverige. Genom att det delvis saknas akademiska källor inom studiens relativt outforskade 

område, blev studien lidande. Icke akademiska källor har därför använts för att komplettera 

studiens teorier, och genom detta möjliggjort studiens fortsättning.  
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2.3.3 Alternativ metod 
 

Genom jämförelse med andra metoder än den som valdes, konstaterades att dessa endast 

delvis passade studiens syfte, och valdes därför bort. Den näst mest relevanta metoden ansågs 

vara fokusgrupper. Fördelen med användningen av fokusgrupper hade varit att respondenterna 

fått möjlighet att diskutera ett specifikt ämne, och komma fram till ett resultat baserat på deras 

gemensamma åsikter. Vid enskilda intervjuer är detta svårt (Bryman & Bell, 2015). För att nå 

studiens syfte, samt få förståelse för bakomliggande faktorer kring Generation Z:s 

konsumentbeteende, når resultatet från en fokusgrupp inte hela vägen. Med den metoden finns 

det risk för att respondenterna influeras och styras av andras åsikter. Bryman och Bell (2015) 

pekar på att det är vanligt att endast gruppens åsikter framförs vid användningen av 

fokusgrupper. Därför var den metoden inte det optimala alternativet för denna studie.  
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3 Teoretisk referensram 
 

 

I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som är relevanta för studiens avgränsade 

område. Här redovisas Lauterborns 4C-modell tillsammans med Maslows behovstrappa för 

att tydliggöra och koppla samman Generation Z, sociala medier, marknadsföring och 

konsumentbeteende. En fördjupning kring Generation Z:s karaktäristika generellt, samt 

kopplat till sociala medier finns även.  

 

 

3.1 Marknadsföring  

3.1.1 Lauterborns 4C 
 

Med observationer av produktmarknaden och dess marknadsföring ansåg Lauterborn att 

förbättring var nödvändig (McClean, 2012). Då många marknadsföringsstrategier utgår från 

McCartys 4P-modell fanns det utrymme för utveckling (Lauterborn, 1990). 4P-modellen har 

använts i över 50 för att åstadkomma en bra image samt lyckad marknadsföring (ibid.). 

Modellens namn syftar till product, price, place och promotion, och med koppling till 

produktmarknadens misslyckande ansåg han att modellen inte räckte till (McClean, 2012). 

Lauterborn (1990) menar att 4P var en modell som fungerade under 1960 fram till 1990-talet, 

men därefter anses den inte längre var tillräcklig för att åstadkomma framgång inom 

marknadsföring. Då samhället såg och ser annorlunda ut, har kundernas agerande, åsikter och 

krav ändrats. På grund av detta har Lauterborn skapat en egen modell (se Figur 2 nedan) 

(McClean, 2012). 4C är anpassad mot kunden och inte mot företagen (Lauterborn, 1990). 

 

 

 
 

Figur 1: 4Cs of Marketing – The Marketing Mix             (Källa: Kar, 2011) 
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Lauterborns (1990) 4C-modell kan sammanfattas enligt följande: 

 

 Consumer wants and needs – Motsvarar McCarthys product. Lauterborn (1990) menar 

att det inte längre går att sälja vad som helst. Företag måste anpassa sig efter 

kundernas köpvilja och önskemål. Då kundernas köpbehov och konsumentbeteende är 

mer diversifierat går det inte längre att rikta marknadsföringskampanjer mot en 

särskild grupp. För att lyckas är det viktigt att istället anpassa marknadsföringen och 

produkten till individen (ibid). 

 

 Cost to Satisfy – Motsvarar McCarthys price. Lauterborn (1990) menar att fokus bör 

ligga på konsumenternas bedömning av kostnaden för att tillfredsställa deras vilja och 

behov, till skillnad från att endast ha fokus på lägsta pris. Lauterborn (1990) syftar på 

att kunderna idag värderar utomstående faktorer vid ett köp. Känslor initierade av 

köpet, exempelvis skuld för att bidra till miljöförstörelse, samt transporttid är typiska 

faktorer. Det är inte tillräckligt för företag att ha det lägsta priset då det endast ses som 

en del av kostnaden. Anledningen till detta, menar Lauterborn (1990) är den 

förändrade synen på värde. Värde motsvarar inte längre huvudsakligen pris, utan är en 

komplicerad ekvation med lika många rätta lösningar som det finns 

underuppsättningar av kunder. 

 

 Convienience to buy – Motsvarar McCarthys place. I samband med att dagens teknik 

har utvecklats har även nya shoppingbeteenden uppkommit. Det är inte längre ett krav 

att behöva fysiskt förflytta sig för att handla något. Kunderna har istället köpmöjlighet 

genom allt från internet till kataloger och telefoner. Därför menar Lauterborn (1990) 

att det blir viktigt för marknadsförare att ta reda på hur kundgrupperna fungerar, var de 

vill handla och hur de får tag på information inför köp. Han säger att traditionella 

marknadsföringsmetoder inte längre räcker till för att nå ut till kunderna. Det måste 

ske en anpassning mot kunderna för att lyckas nå ut. 

 

 Communication – Motsvarar McCarthys promotion. Lauterborn (1990) menar att all 

bra annonsering skapar en dialog, både till och mellan kunder. Han visar på att fokus 

för McCarthys promotion var att tänka från företagets synvinkel och sedan ut till 

kunden. Communication syftar till det motsatta och har därför fokus på kundens 

åsikter och synsätt, se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2: 4P vs. 4C            (Källa: Wirstam, 2016) 

 

 

Lauterborn (1990) menar att den största kontrasten mellan 4P och 4C-modellerna är 

Communication jämfört med Promotion. Det är denna skillnad i synsätt som lägger grunden 

för resterande delar, samt skapar en mer uppdaterad och korrekt applicerbar modell på 

nutidens marknad. Han menar att 4C-modellen kan vara den bästa för att nå framgång under 

2000-talet. 

 

Consumer 
 

Business 

Lauterborn’s 4C model 

McCarthy’s 4P model 
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3.1.2 Marknadsföring via internet och sociala medier 
 

E-marknadsföring är ett av de nyaste verktygen inom marknadsföring. Hooda och Aggarwal 

(2012) definierar det som marknadsföring av produkter eller tjänster via elektronisk media. 

Idag är det en mer lämplig metod än traditionella marknadsföringsmetoder eftersom att e-

marknadsföring erbjuder en större variation av produktrelativitet med lägre priser tillgängligt 

under en kortare tid (ibid.). Genom marknadsföring på internet har försäljningen på business-

to-consumer marknaden ökat drastiskt. Deras resultat visar att e-marknadsföring ökar i 

popularitet, särskilt hos de yngre generationerna som har vuxit upp med internet. De ser 

däremot även nackdelar med marknadsföring och handel via internet samt sociala medier, i 

och med kundens minskade möjlighet till en korrekt uppfattning om produkten. Kunden har 

ingen möjlighet att se, känna eller prova produkten i verkligheten innan ett köp, vilket kan ge 

en felaktig uppfattning om den (ibid.). Utöver det visar Hooda och Aggarwal (2012) att fokus 

för kunderna även ligger på osäkerheten att lämna ut uppgifter samt göra betalningar över 

internet. Som lösning trycker de på att företagen måste skapa en varumärkeskännedom hos 

kunderna, samt en image på internet, tillsammans med en stark kundrelation. Med 

Lauterborns (1990) synsätt och 4C-modellen blir det kritiskt och nödvändigt att skapa den 

starka relationen. För att åstadkomma detta blir det viktigt att ta reda på vart kunden befinner 

sig på e-marknaden (ibid.).  

 

Schulze, Schöler och Skiera (2015) menar att kunder idag använder sociala medier mer 

frekvent i vardagen. Då sociala medier erbjuder tjänster i ett överflöd blir det komplicerat för 

företag att avgöra vilka medier de ska använda sig av, samt hur de ska nyttja dem för att nå 

sina kunder (Karimi & Naghibi, 2015). Sociala medier möjliggör för företagen att direkt 

engagera sig och nå ut till sina kunder. Detta trots att användningen av medierna är 

komplicerad. Karimi och Naghibi (2015) menar att social media marketing är ett bra och 

kostnadseffektivt sätt att nå sina kunder.  

 

Karimi och Naghibi (2015) beskriver marknadsföring via sociala medier, eller social media 

marketing, som ett marknadsföringsfokus vilket involverar användningen av sociala 

medieverktyg online. Exempel på detta kan vara Facebook, Twitter och LinkedIn. 

Marknadsföring via sociala medier är ett innovativt sätt att nå ut direkt till konsumenter. De 

lyfter fram frågan varför företag ska använda sig av marknadsföring via sociala medier, både 

generellt och främst via sociala nätverk. Dessa medier blir successivt viktigare för kundens 

köpbeslut. Anledningen beror mestadels på att de förstärker word-of-mouth, som spelar stor 

roll för konsumentbeteendet (ibid.). Förutom effekten från ökad spridning av word-of-mouth, 

säger Karimi och Naghibi (2015) att sociala medier kan komma att bli mer pålitliga källor än 

annan annonsering. De menar att detta är ytterligare en anledning till varför det är viktigt för 

företag att använda sig av marknadsföring via sociala medier. Marknadsförare på sociala 

medier har möjligheten att lyssna, spåra och mäta vad som delas via sociala mediekanaler. 

Genom detta kan de utvecklas och förbättras utifrån kundens behov och efterfrågan (ibid.).  
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3.2 Konsumentbeteende 

 

Konsumentbeteende används för att bedöma kundens behov, samt uppskatta vilken påverkan 

köpprocessen har på kunden och samhället (Kuester, 2012). Hooda och Aggarwal (2012) 

menar att företag måste attrahera ett köpbeteende hos kunderna för att uppnå framgång. I sin 

studie har Hooda och Aggarwal (2012) fokus på e-marknadsföring och kopplingen till 

konsumentbeteendet. De definierar e-marknadsföring som marknadsföring av produkter och 

tjänster via elektronisk media, det vill säga över internet. För att attrahera unga kunder och 

deras köpbeteende är e-marknadsföring att föredra, till skillnad från traditionell 

marknadsföring (ibid.). Om e-marknadsföring ska fungera behöver alla parter ha kunskap om 

internet. Ett problem som kommer att minska när nya generationer tar över (ibid.). För att 

trigga ett köpbeteende hos kunderna krävs det dock mer än så. Hooda och Aggarwal (2012) 

pekar på vikten av att skapa nöjda kunder. En nöjd kund är oftast mer lojal mot företaget. 

Kundens individuella konsumentbeteendefaktorer påverkar deras köpbeteende. Vill denne ha 

starka band med företag och personlig service är det troligt att kunden inte attraheras av e-

handel. Företagen bör ta reda på vad det är som ligger till grund för kundens köpbeteende 

(ibid.).  

 

3.2.1 Maslow’s behovstrappa 
 

Försäljningsframgång i en viss kundkategori beror på vilka behov den kategorin har. Redan 

1935 kunde Abraham Maslow identifiera de behov som styr människans beteende, och den 

motivation som ligger till grund för det beteendet (Aroseus, 2016). Hans behovstrappa kom 

som ett resultat av en sammanfogning av forskning inom motivation, vilket gav Maslow en 

överblick och därmed revolutionerade insikter (Aroseus, 2016).  

 

Maslow (1943) menade att människans behov kan kategoriseras i fem hierarkiska grupper där 

varje grupp innehåller olika personliga prioriteringar. Människan har olika prioriteringar 

beroende på livsfokus, vilket innebär att behoven varierar. De behov som är tillgodosedda får 

begränsad uppmärksamhet, medan de behov som inte är tillgodosedda i ett givet stadium är i 

fokus.  

 

 
Figur 3: Maslows hierarchy of Needs                   (Källa: The Home Depot Canada Foundation, 2004) 
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Under livets gång klättrar en person uppför trappan när behoven på tidigare trappsteg är 

tillgodosedda. Maslow (1943) menar att behov i högre kategorier inte blir prioriterade förrän 

behov från lägre kategorier har uppnåtts. Beroende på utomstående faktorer kommer 

människor att befinna sig i olika stadier och därmed ha behov som skiljer dem åt. Allt detta 

resulterar i att endast ett fåtal tar sig hela vägen upp (ibid.). När yttre faktorer har en negativ 

påverkan på personen i fråga, kan denne förflyttas ned till ett lägre behovstrappsteg igen, för 

att sedan klättra tillbaka vid bättre förhållanden (ibid.).  

 

Då vissa behov är mer svåruppnådda, menar Maslow (1943) att alla inte har möjlighet att 

uppnå de fem nivåerna. Under de första fyra trappstegen blir ett behov medvetandegjort först 

då det blir uppmärksammat. Enligt Maslow (1943) förändras prioriteringarna i det 

ögonblicket. Aroseus (2016) pekar på att Maslows behovstrappa har kommit till användning 

inom många olika områden, och att den fortfarande stämmer idag. 

 

Maslows (1943) behovstrappa kan sammanfattas enligt följande: 

 

1. The physiological needs (Fysiska behov): 

De grundläggande behoven för människans överlevnad. Exempel är mat, vatten, syre, 

sömn och värme, men även att röra på sig. Dessa behov bidrar till att en person 

fungerar på ett bra sätt. När människan föds är de Fysiska behoven dominanta. Hos ett 

barn är det ofta hunger och sömn som styr dess beteende. 

 

2. The safety needs (Trygghet): 

När de fysiska behoven är tillfredställda, flyttas fokus till säkerhet och trygghet. 

Känslan av stabilitet från vardagsrutiner bidrar till att uppfylla behoven på nivån. 

Dessa behov ses då som självklara. För att klättra vidare i behovstrappan behöver 

personen skapa en stabil miljö. Resultat blir en reduktion av ångest och rädsla. En 

stabil inkomst och möjlighet att betala sina räkningar, är exempel på detta. 

 

3. The love needs (Gemenskap): 

Då de tidigare nivåerna känns självklara, ökar behovet och strävan efter kärlek. På det 

tredje trappsteget blir det viktigt att känna gemenskap, skapa familj och hitta vänner. 

Personen vill inte längre agera enskilt, utan strävar mot delaktighet i någonting större. 

Dessa behov kan endast triggas då behoven från nivåerna under är uppfyllda. 

 

4. The esteem needs (Uppskattning): 

När behoven av familj, vänner och kärlek är uppfyllda, skapas en önskan om att få 

uppskattning och uppmärksamhet. På den fjärde nivån får självkänsla och 

självförtroende mer fokus. Det blir viktigt att må bra inombords, att prestera och bli 

hörd. 

 

5. The need for self-actualization (Självförverkligande): 

Det sista stadiet är baserat på behov av självförverkligande. Maslow (1943) menade att 

detta är ett stadie som inte går att uppfylla helt då det är i ständig förändring. Fokuset 

ligger på att alltid vara sitt bästa jag och utnyttja potentialen som finns hos varje 

individ och dess resurser. Exempel på uppmärksamheter på denna nivå är kreativitet, 

spontanitet och moral. Denna nivå är svåruppnåelig för stora delar av befolkningen. 

Det krävs ett bra inre och yttre mående i samband med att omgivningen skapar 

möjligheter för att nå denna nivå. 
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3.3 Generation Z 

 

Generation Y växte upp med en attityd om att lösningar kommer utan ansträngning, och det 

finns därför ingenting på jordens yta som kan hindra dem från att nå sina mål (Pihl, 2011). 

Deras inställning, sammankopplat med deras brist på karriär och jobb, har kritiskt observerats 

av Generation Z. Y:s optimism är istället ersatt med pragmatism hos Z (Williams, 2015). 

Williams (2015) menar att det är Generation Z:s delvis otrygga uppväxt som har format deras 

karaktärer, beslut och behov. Under deras tidiga uppväxt har de upplevt två börskrascher, 11 

september samt ett världsuppvaknande angående människans påverkan på den globala 

uppvärmningen. Samtidigt har världen lidit av terrorism och krig som cirkulerat i 

nyhetsflöden och på sociala medier globalt. Williams (2015) menar att tillgängligheten till 

internet är betydligt större idag, och alltifrån nyhetsflöden och sociala medier har lett till 

större medvetenhet och uppmärksamhet kring världskriser. Z:s värld har därför satts i 

gungning under tidiga år, vilket i sin tur har påverkat deras grundläggande värderingar (ibid.).  

 

3.3.1 Generation Z på sociala medier 
 

I jämförelse med andra äldre generationer, besitter Generation Z tankesätt och karaktärsdrag 

som särskiljer dem (Ozkan & Solmaz, 2015a). I och med deras internetinfluerade uppväxt 

menar Kaur (2014) att Generation Z är väldigt teknikkunniga, duktiga på multitasking samt 

lever stora delar av sina liv i en “cloud based world”. Med det menar han att generationen 

spenderar stora delar av sin tid på internet och på sociala medier. Generationen har de flesta 

av sina kontakter på internet, vilket resulterat i att sociala medier, främst sociala nätverk, har 

en stor roll i deras liv (ibid.). Kaur (2014) påpekar att det finns bakomliggande motiv till 

Generation Z:s frekventa användning av sociala medier. Hans resultat visar att deras syfte 

med social medieanvändning ligger i att införskaffa information, samt ha möjligheten att delta 

i onlinediskussioner. Det främsta motivet är dock användning i ett nöjessyfte (ibid.). Kaur 

(2014) lägger vikt vid sociala nätverk, och menar att det är där generationen främst befinner 

sig. Han menar att det är viktigt för företag att vara medvetna om deras användningsområden 

för att nå ut och möta generationen där de är. 

 

3.3.1.1 Z vs. Y 
 

På grund av deras likartade åldersspann samt deras uppväxt med internet menar Andrus 

(2015) att det finns många likheter, men framförallt skillnader, i Generation Z:s attityd på 

sociala medier i jämförelse med Generation Y. Många marknadsförare lade stort fokus på att 

förstå Generation Y:s synsätt på sociala medier för att kunna nå ut till dem då de ansågs vara 

annorlunda än tidigare generationer (ibid.). Som den första generation vars uppväxt var starkt 

influerad av internet, har det gjorts mycket forskning för att ta reda på hur Y tänker (ibid.). Då 

många påstår att Generation Y och Z är likartade menar Andrus (2015) att forskningen inte 

har utvecklats angående marknadsföring mot Generation Z. Andrus (2015) påvisar att 

skillnaderna är märkbara och att företag bör ta hänsyn till detta om de vill lyckas med sin 

marknadsföring mot just Generation Z.  

 

Som konsekvens av Generation Z:s internetmedvetna uppväxt, har det skapats en selektiv 

tankegång i deras val av sociala medier (ibid.). Fokus ligger på att använda sociala medier 

som verktyg för att söka information om produkter och tjänster i vardagen. Till skillnad från 

Generation Y vill de förbli anonyma och anser inte att sociala medier bör användas för att 

skapa en känd profil (Andrus, 2015). Det ligger till grund för Z:s val av Snapchat som socialt 
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medium, till skillnad från Facebook och Twitter som istället används mycket av Generation 

Y. Andrus (2015) menar även att det finns andra orsaker som har skapat Z:s intresse för just 

Snapchat. Hon påpekar, tillsammans med stöd från bland annat Sparks och Honey (2014), att 

Generation Z har ett stort intresse för bilder istället för text. Det syns tydligt i deras 

användande av exempelvis emojis som substitut för text i skriftlig kommunikation. Den 

bakomliggande anledningen syftar till deras åsikter att det är ett mer effektivt 

kommunikationssätt, samtidigt som det ger ett visuellt intryck. Detta leder till mer 

lättprocessad information eftersom att hjärnans kapacitet att hantera visuella intryck är minst 

10 gånger större än för andra sinnen (Olsson & Josephson, 2012). Andrus (2015) pekar därför 

på att korta och visuella innehåll kommer att attrahera Generation Z:s uppmärksamhet. I 

samband med deras intresse för bilder, samt vikten av bibehålla anonymitet, är deras fokus 

ofta kopplat till att påverka och förbättra världen. Därför menar Andrus (2015) att 

marknadsförare måste ställa sig frågan: “Does this social campaign make them feel like 

they’re making a difference?”.  

 

Sparks & Honey (2014) pekar på att Generation Z lägger stor vikt vid hur de uppfattas, främst 

på sociala medier. Anledningen ligger huvudsakligen i deras uppväxt med ständig tillgång till 

internet tillsammans med egna observationer, särskilt från Generation Y (ibid.). Rajagopalan 

(2016) fokuserar på Generation Z:s inställning till sociala medier och deras personliga 

varumärke. Han menar att de är noga med hur de framställer sig själva på sociala medier 

eftersom att de vet riskerna och den påverkan sociala medier kan ha på deras image. Detta är 

kopplat till hur tidigare generationer har agerat på sociala medier, samt Generation Z:s strävan 

mot förbättring (Rajagopalan, 2016).  

 

Deras ständiga uppkoppling till internet har gjort att Generation Z är väl medvetna om vad 

som finns ute på marknaden idag. Detta resulterar i att de är noga med att göra 

efterforskningar innan köp, säger Mattias Behrer, Europachef för Viacom, i en intervju med 

journalisten TT (2012). Z är medvetna om det utbud som finns och lägger därför stor vikt vid 

både kvalitet och pris (O’Neil, 2016). 

 

Samtidigt som Generation Z vill influera sin omgivning eller världen, vill de även bli 

påverkade av ett ärligt framställt samhälle. Överösta av tillrättalagda och perfekt framställda 

bilder på kända profiler och äldre generationer, har skapat ett behov av autenticitet och 

trovärdighet hos Generation Z (Andrus, 2015). Detta menar Barley (2016) är ännu en 

bidragande orsak till deras ökade användning av Snapchat. Ärlighet och äkthet är ord som 

påverkar deras val av sociala medieplattformar på samma vis som det påverkar deras val av 

inspirationskällor och profiler (Barley, 2016). Hon kopplar samman det med deras ökade 

intresse och användning av Youtube, då det anses vara en trovärdig plattform.  

 

3.3.2 Marknadsföring mot Generation Z 
 

Ozkan & Solmaz (2015b) har i sin studie om generationens mobilberoende definierat 

mobilanpassning som en kritisk faktor för att nå ut till Generation Z. Tillsammans med deras 

dagliga användning av sociala medier menar bland annat Andrus (2015) och Barley (2016) att 

det är på sociala medier marknadsförare ska rikta sitt fokus mot Generation Z.  

 

Barley (2016) lägger vikten på fyra olika delar där uppmärksamheten bör ligga hos 

marknadsförare gentemot Generation Z: 
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1. Be Real 

Generation Z är praktiska och försiktiga med sina pengar. De är därför inte ute efter en 

snabb lösning. De har ett långsiktigt perspektiv, och lägger stor vikt vid kvalitet och 

hållbarhet. Generation Z vill ha bevis på att produkten håller vad den lovar, gärna från 

andra kunder eftersom de anser att den informationen är mer trovärdig. Det är en 

generation som inte kommer att luras av bra annonsering utan vill själva göra 

efterforskning om produkten eller företaget innan köp. 

 

2. Celebrate their Diversity 

Generation Z är uppväxta under en tid då normer angående, bland annat sexualitet och 

hudfärg inte hade samma påverkan och konsekvenser som hos tidigare generationer. Z 

lägger stor vikt vid att alla ska få vara den de är. Könsroller, sexualitet och ursprung 

får då inte lika stor betydelse som förr. Företag bör vara medvetna om detta och 

anpassa sina marknadsföringskampanjer därefter.  

 

3. Care about their World 

De är en generation som känner behovet av att “rädda världen”, vilket tynger deras 

axlar dagligen. Klimatpåverkan och miljön har stor inverkan på deras liv, vilket även 

Sparks och Honey (2014) och Williams (2015) påvisar. Lojalitet mot företag som är 

miljömedvetna blir därför stor. Detta kan vara via kampanjer, stödjande av 

organisationer eller inom produktionen. Så länge företaget lägger energi och omtanke 

kring miljön skapas attraktion hos Generation Z. Produkter med hög kvalitet, etiskt 

producerade samt har bra påverkan på världen, kommer att premieras av Z. 

 

4. Be Breif 

Z är den generation med kortast fokusspann hittills, vilket inte är konstigt med deras 

multitaskingbeteende och uppkoppling på flera skärmar och/eller medier samtidigt. 

Företag får därför inte lång tid på sig och måste hålla informationen kort, intressant 

och visuell. Utan egna erfarenheter och efterforskning minskar trovärdigheten 

drastiskt mot företag, hos Generation Z. En företagsspecifik framgångsfaktor blir att 

vara medveten om detta för att sticka ut i mängden. 

 

3.3.3 Generation Z:s konsumentbeteende 
 

Christodoulides (2009) menar att kunders relation till varumärken har ändrats på grund av 

internet. Kunderna ser nu chanser att interagera med såväl företag och varumärken som med 

andra kunder. Det har skapats fler möjligheter till kundpåverkan genom dialoger och utbyte 

av information, i och med internets uppkomst. Christodoulides (2009) säger därför att 

envägskommunikation numera är en bristfällig marknadsföringsstrategi, särskilt när det gäller 

de yngre generationerna. Sparks & Honey (2014) påvisar att Z är en seriös generation som 

lägger stor vikt vid hur företag framställer sig själva, samt vad de som kund kan få ut av 

företaget. Det bör finnas en trovärdighet och pålitlighet kopplat till företaget, samtidigt som 

de prioriterar sambandet mellan kvalitet och pris (ibid.).  
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4 Empiri 
 

 

Detta avsnitt presenterar det insamlade empirimaterialet av de sju respondenterna från 

Generation Z. Här redovisas deras svar på intervjufrågorna kopplade till marknadsföring på 

sociala medier, samt deras eget konsumentbeteende. Det är presenterat i en sammanställning 

per respondent, samt visar tre negativa respektive positiva händelser som kan påverka deras 

köp, i en tabell.  

 

 

4.1 Respondent 1 - Kvinna 19 år 

 

Att sträva mot sina mål, och att fortsätta kämpa trots motgång, är någonting respondenten 

trycker på. Hon har sedan studenten haft ett mål i sikte - att komma in på sin drömutbildning. 

En svår utbildning med stora framtida möjligheter om en seriös och framgångsrik karriär. 

Dagligen strävar hon efter att komma vidare från sin nuvarande arbetsplats, och är övertygad 

om att en dag nå målet. Hon lägger stor vikt vid rätt inställning, och anser att det påverkar 

oerhört. Hennes livsmål är att finna lycka i livet. Tillvaron ger henne alla möjligheter att 

lyckas, och för respondenten blir det därför viktigt att hon känner att hon lyckats. 

 

Sociala medier är någonting som påverkar respondenten dagligen. Oavsett var hon är har hon 

alltid sociala medier tillgängliga, vilket hon ser som den bakomliggande orsaken till dess 

påverkan på hennes liv.  

 

”Sociala medier är olika kommunikationsmedel med möjligheten att dela med sig av sitt liv 

till andra.” 

 

Detta gäller oavsett om det finns en personlig relation eller inte, menar respondenten. 

Facebook används med syfte att ta kontakt samt införskaffa information, medan Instagram 

och Snapchat istället används för inspiration, personligt intresse samt hålla kontakt med 

vänner. Själv är hon inte initiativtagande och publicerar därför sällan sin status på sociala 

medier. Det hon publicerar anser hon vara privat, och hon vill därför behålla en viss 

anonymitet. Det ligger till grund för hennes val av dold profil på, bland annat, Instagram. 

Utöver att publiceringar ska vara privata lägger hon vikt vid att hålla statusuppdateringar 

enkla med fokus på bilder.  

 

Hon tycker att reklam på sociala medier är någonting positivt om det används i rätt mängd. 

Att bli utsatt för mycket reklam är någonting hon kallar för ett ”irritationsmoment” i 

vardagen, och det bidrar då till en mer negativ syn på företaget. När det sker i lagom mängd är 

marknadsföring via sociala medier någonting som kan öppna dörrar hon inte visste fanns. 

Enligt respondenten är marknadsföring i lagom mängd ett perfekt sätt för att nå ut till henne 

och andra i hennes generation. Utan sociala medier hade hon inte haft kännedom om varken 

trender eller en hel del företag som hon nu är kund hos. Att nå ut till henne via olika 

medieplattformar kan däremot vara svårt. Det krävs någonting nyskapande och en berörande 

bild för att få henne att reagera. Något som däremot inte betyder att hon väljer att följa 

företagen på sociala medier. Anledningen, för henne, är enkel. Behöver hon veta någonting, 

tar hon reda på den informationen vid tillfälle. Hon ser därför inget syfte med att få reklam 

varje dag i hennes egenvalda flöde. Respondenten ser också sociala medier som ett sätt att 

visa upp sitt eget varumärke som person. Allting hon väljer att följa, dela eller gilla, påverkar 
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starkt hennes personliga varumärke. Det kan också vara en orsak till hennes observerande 

beteende på sociala medier. Hon använder även sociala medier för att leta inspiration. Att ha 

möjligheten till världens intressen och trender påverkar respondenten dagligen, och samtidigt 

inspirerar de henne till att lyckas med sina mål.  

 

Negativ påverkan vid köp Ryktet 
Lever inte upp till 

förväntningarna 
Svårt att sköta om produkten 

Positiv påverkan vid köp 
Snyggt 

frontad 
Kvaliteten Omgivningens påverkan 

 

 

4.2 Respondent 2 – Man 20 år 

 

Med en seriös utbildning i ryggen vill respondenten ta marknaden med storm. Pengar, karriär 

och familj får honom att sikta högre. Om hans utbildning inte skulle räcka till för att få det 

jobb respondenten strävar efter, är han mer än villig att vidareutbilda sig ytterligare. Just nu 

har han ett år kvar på sin utbildning, men han ser redan möjligheterna framför sig. Att starta 

ett eget företag har alltid varit en dröm för honom. Där kommer han att vilja lära sig alla 

positioner i företaget, och därmed känna friheten att arbeta med det han känner för. Detta tror 

han kommer att bidra till hans attraktion på marknaden. Respondenten menar att en bred 

utbildning och stor kunskap kommer att öppna många dörrar. 

 

Genom respondentens stora intresse för kläder, kommer han i kontakt med modetrender 

snabbt och effektivt. Han lägger även stor energi på trendiga val av sociala medier, där han 

enkelt kan kombinera sitt intresse med att interagera med sina vänner.  

 

”Sociala medier är olika medel som används för att interagera med andra människor.” 

 

Hans syn på sociala medier är även anledningen till att han lägger mycket tid på främst 

Facebook, Instagram och Snapchat, menar respondenten.  

 

Trots den tid respondenten spenderar på sociala medier anser han sig inte vara särskilt aktiv. 

Han publicerar sällan eget innehåll, och vid sådana eventuella tillfällen ligger det mycket 

tanke bakom hans publiceringar. Anledningen ligger i att han är noga med hur han framställer 

sig själv, speciellt på sociala medier. Han tycker att hans utseende, samt publiceringar på 

sociala medier, påverkar hur andra uppfattar honom. Därför vill han även hålla sina 

publiceringar så sanningsenliga som möjligt. Genom det yttre vill han stå ut, och väljer därför 

att ha kläder och annat som ger honom uppmärksamhet.   

 

Respondenten kopplar samman reklam med TV-reklam, och ser det endast som ett 

irritationsmoment som tar upp tid han inte vill förlora. Att inte kunna styra tidsåtgången samt 

att bli påtvingad någonting, skapar en kollision med hans strävan att själv ha kontroll. 

Samtidigt som reklam har en negativ påverkan på respondenten, ser han företag som använder 

sig av sociala medier som någonting spännande och roligt. Han kopplar marknadsföring via 

sociala medier till någonting intressant, informativt och glädjefyllt. Skillnaden, för honom, 

ligger i att marknadsföring via sociala medier är någonting som ofta är anpassat efter hans 

intressen och sökningar. Han styr själv valet att se vidare på reklamen. Han uppmärksammar 

reklamen om han finner den intressant, men oftast fortsätter han förbi utan att ägna en större 

tanke åt innehållet.  
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För att lyckas fånga respondentens uppmärksamhet krävs det att innehållet sticker ut. Helst 

ser han att det sker genom film eller bild, som enkelt kan fånga hans intresse samt uttrycka 

mer än en kort text hade haft möjlighet till. Oavsett hans fångade intresse, krävs det mer för 

att få respondenten att besöka en hemsida. Hans rädsla för virus och liknande sätter stopp för 

att besöka ett okänt företags hemsida, oavsett reklamens innehåll och kvalitet. Kvaliteten är 

dock oerhört viktig, oavsett om det gäller produkt eller marknadsföring. Utifrån kvaliteten 

skapar han sig en uppfattning om företaget. För en bra produktkvalitet är han villig att betala 

ett högre pris, samtidigt som ett attraktivt pris har stor påverkan. Vid ett högre pris lägger han 

stor eftertanke och gör efterforskningar på ett vis han inte gör vid en lägre prislapp. 

Recensionerna kan då påverka mycket när han anser att det är en investering han gör. Han 

väljer därför att förlita sig på andras åsikter. 

 

Negativ påverkan vid köp 
Dålig 

service 

Ovisshet om 

produkten via 

marknadsföringen 

Struktur och ordning i 

butik/hemsida 

Positiv påverkan vid köp Bra service 

Kundupplevelsen – 

Utställning av 

produkt 

Bra pris 

 

 

4.3 Respondent 3 – Kvinna 21 år 

 

Respondenten studerar för tillfället på eftergymnasial nivå till ett yrke som kräver både 

stresstålighet, kreativitet och teknikvana. Det är ett yrke där hon kommer att få kämpa sig 

uppåt, men med rätt motivation och mål tror hon sig kunna nå dit. För henne är det väldigt 

viktigt att livet består av nya upplevelser och att göra nya saker, men även att lyckas med det 

hon föresätter sig. Att konstant utvecklas för att nå nya höjder skapar en vilja hos 

respondenten att återvända till skolan för att studera någonting helt nytt som ställer nya, 

spännande och oförutsedda krav.  

 

Sociala medier påverkar respondenten dagligen. I hennes användning, av framförallt 

Instagram, söker hon daglig inspiration av alltifrån förebilder till vänner. Hon tycker att valet 

av medieplattform är viktigt för både företag och privatpersoner då de representerar olika 

former av information.  

 

”Ett socialt medium är ett öppet forum på internet, där det är enkelt att kommunicera. Det 

ska vara jämnvikt i kommunikationen, det vill säga att det ska vara lika lätt att nå ut med 

information som att ta in ny information.” 

 

Hon tycker att det är viktigt för företag att ha en attraktiv profil på sociala medier för att 

återspegla en bra image. Annars kommer deras image att fallera, vilket kan resultera i en 

förlust av kunder. Detta är även någonting hon tänker på i sitt eget användande av sociala 

medier, då hon anser att det hon väljer att lägga upp eller dela representerar henne och vad 

hon står för. Hennes image är viktig att bibehålla, och därför väljer hon att lägga mycket tanke 

bakom publicering på sociala medier. Det är även viktigt att behålla en anonymitet för 

omvärlden genom en dold profil.  

 

Reklam är någonting hon ser som positivt, men hon erkänner att det är svårt för ett okänt 

företag att nå ut till henne via sociala medier. Det gör att hon enkelt kan hoppa över 

informationen och gå vidare. Det finns för mycket information att välja mellan, vilket innebär 
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att hon måste sålla bland informationen. Hon tar endast in det som anses vara viktigt för 

henne. 

 

Respondenten menar att det finns flera faktorer som hennes åsikter grundar sig på när det 

gäller hennes uppfattning om företag på sociala medier.  Det är en kombination av budskapet 

bakom en reklam eller marknadsföringskampanj, hennes kännedom om företaget och det 

företaget står för. En marknadsföringskampanj med ett bra bakomliggande syfte, kommer att 

ha en positiv påverkan på hennes val. Däremot har hon svårt att välja ett okänt företag för 

henne, då hon baserar många av sina val på tidigare erfarenheter. På grund av att hon är så 

pass kritisk mot nya företag, påverkas hon negativt om någon medvetet försöker sälja 

någonting till henne. Omedvetet ser hon detta som ett sätt för företag att försöka lura henne 

till ett köp och därför reagerar hon instinktivt med ett negativt synsätt. Hon föredrar istället att 

marknadsföring ska vara någonting roligt, intressant och äkta. Det är därför hon hellre ser en 

kort film med ett roligt budskap än en reklamannons. Ju mer äkta företaget upplevs desto mer 

positiv syn får hon.  

 

Hon poängterar vikten av efterforskning innan köp. Att skapa sig en uppfattning om en 

produkt via recensioner från andra, är ett steg hon lägger mycket tid och energi på. Här spelar 

kvaliteten en stor roll, och kopplat till ett pris som anses rimligt är detta någonting som kan 

vara avgörande vid köp. Respondenten hävdar att hon inte luras av recensioner som företagen 

själva har skrivit. Det blir lättgenomskådligt och kan i sin tur ha negativ påverkan på hennes 

köpmotivation.  

 

Respondenten faller inte för alla trender. Det är viktigt att alltifrån trender till köp av 

produkter och valet av sociala medier ska ligga i hennes händer. Det är hon som styr sitt eget 

liv och det är så hon vill ha det. Att försöka ändra hennes åsikter kan leda till det motsatta. 

Hon ser sig själv som en stark individ som är fullt kapabel till egna åsikter.  

 

Negativ påverkan vid köp 
Dåliga 

recensioner 
Fraktkostnad 

Om företaget gör dåliga 

val/står för dåliga saker 

Positiv påverkan vid köp Rolig reklam 
Bra recensioner från 

inspirationskällor 
Står för bra ändamål 

 

 

4.4 Respondent 4 – Man 19 år 

 

Respondenten är mitt uppe i sina eftergymnasiala studier, och ser motivation i möjligheterna 

till ett bra arbete och en lyckad karriär. Med hjälp av en omfattande utbildning vill han säkra 

sin framtid. Framgång är, för honom, en stabil inkomst och ett arbete med 

utvecklingsmöjligheter, samtidigt som han lägger stor vikt vid att vara lycklig. Eftersom att 

han utbildar sig inom ett ämne som intresserar honom till stor grad, är han villig att 

vidareutbilda sig ytterligare om det skulle vara nödvändigt för att få ett bra jobb. Samtidigt 

som han utbildar sig inom sitt intresseområde är han mån om att utbildningen ska vara bred 

för att den ska kunna hålla så många dörrar som möjligt öppna. 

 

Respondenten använder sig av olika sorters sociala medieplattformar för att interagera med 

andra via internet ett flertal gånger om dagen.  

 

Sociala medier är ett bra sätt att få reda på information, men jag använder det mest för nöjes 

skull.” 
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Han väljer sällan att publicera sin status på sociala medier, utan använder dem främst för att 

nå ut till sina vänner på en privat nivå. Själv anser respondenten att han endast agerar som 

observatör. Han väljer oftast att inte agera på det som dyker upp i hans flöde. Skulle han dock 

välja att publicera någonting, ligger det mycket eftertanke bakom hans beslut då han anser att 

det påverkar andras syn på honom. Han vill därför att materialet han publicerar ska vara 

representativt för honom och hans image.  

 

I och med hans frekventa användning av sociala medier lägger han ofta märke till reklam i 

hans olika flöden. Respondenten anser dock inte att det påverkar honom särskilt mycket, i och 

med att han kan välja att scrolla förbi innehållet. Det kan däremot hända att någonting sticker 

ut och fångar hans uppmärksamhet. Oftast gäller det filmer som får honom att skratta, eller tar 

upp någonting han finner intressant. Han nämner flera gånger hur starka profiler kan fånga 

hans intresse och ge honom en anledning till att besöka företagets hemsida. Skulle innehållet 

däremot till stora delar bestå av text är det osannolikt att hans intresse triggas och därmed 

försvinner reklamen i mängden.  

 

Om respondentens intresse har triggats av reklam eller en marknadsföringskampanj, har typen 

av produkt roll betydelse för hans köpbeteende. Kläder är exempelvis något han ofta köper 

spontant, gärna i en fysisk butik. För varor där han anser att kvaliteten har större påverkan, 

exempelvis elektronik, gör han stora efterforskningar, läser recensioner och letar upp det bästa 

priset. Själv tycker han att det är väldigt logiskt i och med att han anser att pris och kvalitet 

går hand i hand. Kläder är för honom någonting som inte kostar så mycket pengar, medan 

exempelvis elektronik har en högre prislapp och därför kräver han högre kvalitet. Den 

intervjuade lockas dock av lägre pris och känner sig mer manad att köpa något om prislappen 

är lägre än förväntat. Det är en bidragande orsak till varför han väljer att handla mycket på rea 

eller utförsäljning. Annat som påverkar köp, är produktens tillgänglighet, vilket prioriteras. 

Respondenten väljer därför att handla i fysisk butik, där produkten blir tillgänglig direkt. När 

han ändå handlar över internet blir fraktkostnaden avgörande för köp. Om en produkt eller ett 

märke attraherar honom som kund, anser han sig vara lojal. När produkten eller märket inte 

lever upp till förväntningarna, ges inte en andra chans. Det finns så pass många företag med 

liknande produkter ute på marknaden, att han inte anser att det är lönt att chansa. Risker är 

någonting han gärna undviker, därför lägger han som sagt stor vikt vid kvalitet, samt handlar 

helst i fysiska butiker. Då vet han vad han får och kan endast hålla sig själv ansvarig för sin 

eventuella missnöjdhet i efterhand. Respondenten vill på så vis ha kontroll och styra över sin 

egen tillvaro. 

 

Negativ påverkan vid köp Högt pris Dåliga recensioner 
Sämre kvalitet än förväntat/än 

andra liknande produkter 

Positiv påverkan vid köp Bra pris Bra recensioner 
Positiva överraskningar kring 

produktens funktioner 
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4.5 Respondent 5 – Kvinna 18 år 

 

Med huvudfokus på framtiden går respondenten sitt sista år på gymnasiet och är på väg ut i 

arbetslivet. Genom att lyckas bra i skolan finns det möjlighet att göra den karriär hon strävar 

efter. Då kan hon även få ett arbete hon längtar efter när hon kommer hem.  För respondenten 

ligger fokus på att vara lycklig, både inom arbetslivet och privat. Därför väljer hon att omge 

sig med familj och vänner, samt satsa på en så bred utbildning som möjligt. Hon vill ha 

möjligheten att kunna välja, utan att vara fast vid en specifik inriktning. Efter studenten har 

hon planerat att ta en paus, men med mål att sedan vidareutbilda sig. Hon ser eftergymnasial 

utbildning som obligatorisk för att få möjlighet till jobb som leder till hennes efterlängtade 

karriär. Att vara behövd och speciell är något hon strävar efter i arbetslivet. Tillsammans med 

en känsla av att ha ett syfte och åstadkomma självförverkligande, skapas möjligheter och mål 

hon är övertygad att hon kommer att nå. 

 

”Sociala medier är kommunikationsmedel som endast levererar irrelevant information i 

vardagen.” 

 

Sociala medier är någonting hon använder för nöjes skull, därför är hon väldigt källkritisk när 

det kommer till information som hon bedömer som viktigt från dem. Dock använder hon sig 

av sociala medier mer än hon skulle vilja. Det är någonting som är lockande med att ha 

världen vid sina fötter och möjlighet att ta kontakt med någon från andra sidan planeten. Trots 

att hon främst använder sig av Snapchat och Instagram, där bilderna ligger i fokus, har hon 

även ett Facebook-konto som hon använder på annat sätt än övriga medieplattformar. Där 

sker mer skriftlig kommunikation, och för henne är Facebook någonting ålderdomligt som 

används av hennes föräldrar snarare än hennes vänner. Instagram är istället en källa till 

inspiration och nöje. Trots sin egen bedömda överanvändning av sociala medier önskar hon 

att världsutvecklingen var annorlunda. Elektronikberoendet och uppmärksamheten på sociala 

medier blir för stor, vilket är orsaken till att hon vill att det ska ske förändringar i framtiden.  

 

Att göra reklam via sociala medier, med hjälp av bilder, är någonting hon förespråkar och 

lockas av. För henne är det viktigt att reklam ska kännas ärlig och inte vara för påträngande 

för att hon ska kunna ha ett positivt synsätt på marknadsföringen via sociala medier. För 

henne är det även viktigt att det inte blir för mycket information då hon själv inte valt att se 

reklamen. Vill hon ha information letar hon därför själv upp den via internet. Om en bild eller 

film gör det tillräckligt lockande för henne att överväga ett köp, är det en relativt lång process 

som följer. Hon lägger stor vikt vid recensioner, efterforskning och hennes omgivnings 

åsikter. Den bild recensionerna ger av produkten kan vara helt avgörande. Därefter gäller det 

att företaget ska vara pålitligt och ha en attraktivt upplagd hemsida. Utan det får respondenten 

en känsla av osäkerhet, och hon vill definitivt inte riskera att bli lurad över internet.  

 

Om hon har bestämt sig för att köpa en viss produkt kan priset ha stor påverkan. Det är viktigt 

att det ska vara ett rimligt pris, men kvaliteten är fortfarande en prioritet. Hon vill inte köpa 

någonting där funktionaliteten upphör efter någon enstaka användning. 

 

Att sedan dela med sig av sina produktval är någonting hon noga överväger. Då det är 

respondentens personliga varumärke som visas upp på sociala medier, är hon mån om vad hon 

stödjer. Att därför bli involverad i någonting hon inte står för har stor påverkan på hennes 

image. Hon vill göra egna val och ha kontroll över sin profil. Det är henne det går ut över och 

det är viktigt för henne att kunna stå för sin åsikt. Detta är någonting hon lägger vikt vid och 

lever efter. 
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Negativ påverkan vid köp Högt pris 
Kvalitet – 

Hållbarhet 

Annorlunda utseende i 

verkligheten 

Positiv påverkan vid köp 
En snygg 

produkt 
Bra service Dålig hemsida 

 

 

4.6 Respondent 6 - Man 21 år  

 

En känsla av framgång och att ha åstadkommit saker av det han satt sig för att klara, ger 

motivation för respondenten. Tillsammans med en bra lön skulle han känna sig lyckad. Han är 

nu mitt under sin eftergymnasiala utbildning, med en inriktning som han upplever som seriös. 

På sidan om sin utbildning jobbar han med utbildningsrelaterade uppgifter. Att lära sig dessa 

kan hjälpa honom med sina framtida yrkesval. Trots att respondenten är inriktad mot att 

arbeta inom sitt valda område, är det möjligheten till jobb som påverkar. Han är villig att 

återvända till skolbänken för att bygga på sin titel och kompetens ytterligare, om det skulle 

vara nödvändigt för sin karriär. 

 

”Sociala medier är internetkopplade sidor där människor obehindrat kan uttrycka sin åsikt.” 

 

I sin vardag använder han sig främst av Facebook och Youtube, men även Instagram och 

Snapchat. Det kan ta upp stora delar av hans dag. Information från sociala medier är väldigt 

varierad, samtidigt som åtkomsten är enkel via dem. Han anser att sociala medier är viktiga 

och använder sig därför av dem. Han tycker det är viktigt att en marknadsföringskampanj på 

sociala medier är rolig, avslappnad, intressant eller banbrytande. Det är svårt att stå ut i 

mängden och det är väldigt enkelt att ”scrolla” förbi ointressant reklam, menar han. 

Respondenten har ingenting emot reklam via sociala medier i allmänhet, eftersom att han har 

ett val att agera på marknadsföringen. Han är däremot negativt inställd till reklam som 

uppfattas påtvingad, exempelvis TV-reklam och annonser innan ett Youtube-klipp. Det är 

någonting han inte valt och därför går hans positiva respons genast över i en negativ syn på 

reklamen och dess budskap.  

 

Respondenten menar att han inte är villig att dela eller gilla vad som helst på sociala medier, 

då allting han gör reflekteras på honom själv och hans personliga varumärke. Det krävs därför 

en smart utformad kampanj, från ett företag med bra värderingar, för att respondenten ska 

vara villig att agera. 

 

Respondenten intresserar sig för bilder eller videoklipp, som gör att reklamen känns mer 

naturlig och mindre påtvingad. Däremot har marknadsföringskampanjen liten påverkan när 

kvalitet och pris inte överensstämmer. Han trycker hela tiden på hur viktigt det är med rätt 

prissättning, och lägger stor vikt vid att göra efterforskningar om både kvalitet och pris. Vid 

handel söker han efter det lägsta priset på en produkt som har fått goda recensioner. 

Anledningen är att han vill göra det som är bäst för honom och därför är det inte bara 

marknadsföringen som gör att han blir och förblir kund. Det finns ingen anledning till varför 

han skulle välja ett företag som har ett högre pris för samma produkt för att göra dem en 

tjänst. Företaget gör inte honom en tjänst med ett högre pris.  

 

Negativ påverkan vid köp Högt pris Dålig service 
Dålig självinsikt om 

produktens kvalitet 

Positiv påverkan vid köp Bra pris Lyckad reklam 
Bra tillgänglighet 
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4.7 Respondent 7 – Kvinna 20 år 

 

Med ett fokus på lycka och utveckling, har respondenten alltid varit inställd på att följa sina 

intressen och drömmar. Samtidigt är det viktigt för henne att ha ett seriöst arbete med stora 

valmöjligheter för en karriär. Att välja mellan intresse och breda valmöjligheter är inte 

aktuellt. Idag strävar hon efter att hitta den bästa utbildningen för henne, och trots hennes 

yrkesinriktade gymnasieutbildning har hon som mål att utvecklas inom ett annat yrke. Hon 

vill ha det stöd och den trygghet en utbildning ger henne inför framtiden, och med hjälp av 

lite ansträngning är hon motiverad att nå dit. 

 

”Vikten av och möjligheten till en kommunikation med andra är huvudnyckeln på sociala 

medier.” 

 

Det kan vara allt från bilder på Instagram till en status på Facebook menar respondenten. 

Oavsett plattform så sker det ett kommunikationsutbyte, vilket även är den största 

anledningen till att hon förespråkar reklam via sociala medier för företag. Med resurser och 

möjligheter till att nå ut med information, tror respondenten att sociala medier är ett perfekt 

verktyg. Med detta kommer dock ett ansvar. Mängden reklam är avgörande för pålitligheten 

hos företaget, menar respondenten. Ju mer ett företag skyltar med sin reklam, desto fler 

känslor av falskhet och lurendrejeri får hon. Det gäller även att vara noga med vad företagen 

sänder ut, då hon har lätt att döma dem efter vad de visar upp i hennes flöde. 

Kvinnoförnedring, rasism och annat kan definitivt skapa en negativ åsikt hos respondenten.  

 

En rolig bild eller film lockar respondenten. Intresset ökar, samtidigt som hon litar mer på 

företaget, vilket är en stor anledning till att hon eventuellt blir kund.  

 

För henne spelar det ingen roll hur bra reklamen är om recensionerna har varit negativa. 

Efterforskning innan köp är någonting som hon använder sig av varje gång hon handlar på 

internet, eller då hon saknar egna erfarenheter. Det kan innebära en stor risk att köpa något 

som har fått dåliga recensioner. En risk hon inte är villig att ta. Detta gäller lika mycket val av 

företag, som produkt eller tjänst. För henne är det viktigt att känna sig trygg i ett köp, oavsett 

vad det gäller. Dock behöver det inte vara kvaliteten hon faller för, det kan lika gärna vara 

priset. För henne är det viktigt att sambandet mellan pris och kvalitet överensstämmer. Hon 

vill veta att hon får det hon betalar för. 

 

Negativ påverkan vid köp Högt pris 
Inte som tänkt – 

Känner sig lurad 
Dåliga recensioner 

Positiv påverkan vid köp Utseendet Bra service 
Kvaliteten 
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5 Analys & Diskussion 
 

 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras teorier och modeller från bland annat Maslow och 

Lauterborn, kopplat till de svar som extraherats från den insamlade empirin. Här redovisas 

en sammanställning av teorierna, tillsammans med empiriresultatet som bekräftar eller 

förkastar dess hypoteser.  

 

 

5.1 Generation Z 

5.1.1 Maslows teorier 
 

Williams (2015) menar att Generation Z:s uppväxt har präglats av terrorism, krig och 

klimathot. Även faktorer med stor påverkan på vardagen, såsom börskrascher och 11 

september har påverkat. Z har delvis andra normer och värderingar än tidigare generationer. 

Generation Y:s grundläggande värderingar var redan på plats när dessa negativa händelser 

inträffade (ibid.). Y växte upp i en stabil miljö där säkerhet och trygghet var ett faktum (Pihl, 

2011). Andrus (2015) lägger vikt vid att Y och Z:s beteenden och behov är olika. Ett resultat 

från deras uppväxt. Enligt Maslows (1943) teorier är det människans grundläggande behov 

som avgör deras handlingar och tankesätt, och därmed deras placering i behovstrappan. 

Maslow (1943) menar därför att personer med olika uppväxt och yttre faktorers påverkan ger 

dem olika grundläggande behov. Modern forskning tyder på att Maslows tankar fortfarande är 

giltiga i dagens samhälle (Aroseus, 2016). Maslows (1943) teorier kan kopplas samman med 

Andrus (2015) teorier om att Generation Y och Z är olika. Även Ozkan & Solmaz (2015a) 

pekar på att Z särskiljer sig från andra generationer. Andrus menar därför att det krävs en 

annan taktik för att hantera Generation Z än den som använts på tidigare generationer. Detta 

utvecklas ytterligare nedan. 

 

En förklaring till en persons beteende kan göras med hjälp av behovstrappan (Maslow, 1943). 

På grund av detta kan eventuellt en betydelse kring, bland annat, Generation Z:s beteende och 

agerande identifieras och förklaras. I och med Generation Z:s osäkra uppväxt (Williams, 

2015), kan paralleller till Maslows (1943) behovstrappa som tidigare nämnts dras. Källor 

såsom Sparks och Honey (2014) samt Williams (2015) menar, tillsammans med 

respondenterna, att det läggs stor vikt på efterforskning. Detta beteende korresponderar med 

Z:s uppväxt och placering i behovstrappan då kvalitetssäkerhet och trygghet kan fastställas 

genom efterforskning.  

 

I och med deras upplevelser under uppväxten har Generation Z, som Sparks och Honey 

(2014) säger, ett annat tankesätt gällande karriär och privatliv. Respondenterna i denna studie 

visar tydligt att deras strävan mot högre utbildning är viktigt, och att de är villiga att kämpa 

för sin framtid. De har alla gjort val i sin utbildning baserat på framtiden med syftet att nå 

framgång. Respondenterna lägger även energi på att få tillgång till behövande information 

själva och väntar därför inte på att reklam eller annat ska göra det åt dem. Dessa beteenden 

och val bekräftar Williams (2015) teori om att Generation Z kämpar för att ta sig framåt i 

livet, och därmed uppnå en säkerhet och trygghet. Att sträva efter att nå högre trappsteg då 

andra behov är tillfredsställda är en grundläggande förståelse i Maslows (1943) behovstrappa.  
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5.1.2 Konsumentbeteende 
 

Tillsammans med deras inställning till världen har Z:s konstanta tillgång till internet påverkat 

generationen. Ozkan och Solmaz (2015b) pekar på generationens användning av 

mobiltelefoner och hur de påverkar Z:s vardagliga beteende. Tillsammans med 

respondenterna menar Ozkan och Solmaz (2015b) att mobilanpassning kan vara avgörande 

för köp. Journalisten TT (2012) tar upp Z:s medvetenhet om vad som finns på marknaden 

idag, som resulterar i att Z gör stora efterforskningar innan köp. Respondenterna menar själva 

att de ofta skapar sig en stark uppfattning om produkten innan köpet realiseras. Negativa 

respektive positiva recensioner är avgörande faktorer för deras konsumtion, menar 

respondenterna. Dessa kan även påverka deras syn på företaget i fråga. Tillsammans med 

recensioner är pris och kvalitet faktorer som har störst inverkan på Z:s konsumentbeteende. 

Respondenterna är tydliga med att kombinationen mellan kvalitet och pris är kritiskt för att ett 

köp ska genomföras, vilket även O’Neil (2016) bekräftar att generationen ska vara.  

 

Samtidigt som pris och kvalitet är viktigt, lägger respondenterna stor tyngd vid företagets 

image. Kännedom om företaget eller dess produkter har betydelse för trovärdigheten. På 

grund av detta är internetshopping inte lika vanligt, menar respondenterna. Intervjuerna visar 

på att respondenterna föredrar fysiska butiker där de kan garantera kvaliteten på produkten via 

användning av sina sinnen. Genom fysisk kontroll kan generationen verifiera 

kvalitetsstandarden vilket påverkar köpet. Hooda och Aggarwal (2012) menar att intresset för 

e-handel främst grundar sig i kundens uppskattning av personlig service samt lojalitet. Många 

av respondenterna anser sig vara lojala, samtidigt som fokus ligger på tillgänglighet. Detta är 

den största dragningskraften till handel i fysisk butik, enligt respondenterna. Där kan de 

prova, känna och se produkten i verkligheten innan köp. Det innebär däremot inte att 

kunderna är lojala mot företaget i sig, då många skulle vara illojala om företaget inte 

producerade den kvalitet och det pris som utlovats.  

 

5.1.3 Befintlig forskningsrelevans i Sverige 
 

I och med bristen på forskning angående Generation Z, främst i Sverige, kan en del frågor till 

de använda källorna i studien riktas. Källor såsom Sparks och Honey (2014), Barley (2016) 

och Williams (2015) lyfter fram Generation Z:s miljömedvetenhet och deras fokus kring den. 

Enligt källorna är Z en generation vars fokus kretsar kring just miljön, vilket respondenterna 

inte bekräftar (se Tabell 1 nedan). Respondenterna menar att de har en medvetenhet men inte 

ett fokus, vilket skulle kunna förkasta teorier om Generation Z:s miljömedvetenhet. Detta 

behöver dock inte vara sant. Då källorna främst skriver om Generation Z i USA, bör en 

jämförelse mellan länders miljömedvetenhet göras för att säkerställa källornas relevans.  
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5.1.4 Lauterborns 4C-modell 
 

Nedanstående tabell (Tabell 1) innehåller en sammanställning av respondenternas utvalda 

svar, kopplade till deras egna köpbeteenden. I resterande del av avsnittet görs en analys av 

tabellinformationen utifrån Lauterborns 4C-modell. 

 

 

Positiv påverkan vid köp Negativ påverkan vid köp 

Snyggt frontad, Kvaliteten, Omgivningens 

påverkan 

Ryktet, Lever inte upp till förväntningarna, 

Svårt att sköta om produkten 

Bra service, Kundupplevelsen – Utställning 

av produkt, Bra pris 

Dålig service, Ovisshet om produkten via 

marknadsföringen, Struktur & ordning i 

butik/hemsida 

Rolig reklam, Bra recensioner från  

inspirationskällor, Står för bra ändamål 

Dåliga recensioner, Fraktkostnad, Företaget 

gör dåliga val/står för dåliga saker 

Bra pris, Bra recensioner, Positiva 

överraskningar kring produktens funktioner 

Högt pris, Dåliga recensioner, Sämre kvalitet 

än väntat/än andra liknande produkter 

Bra service, Kvalitet – Hållbarhet, 

Produktens utseende 

Högt pris, Dålig hemsida, Annorlunda 

utseende i verkligheten 

Bra pris, Lyckad reklam, Bra tillgänglighet 
Högt pris, Dålig service, Dålig självinsikt om 

produktens kvalitet 

Utseendet, Bra service, Kvaliteten 
Högt pris, Inte som tänkt – Känner sig lurad, 

Dåliga recensioner 

Tabell 1: Sammanfattning av köpbeteende hos respondenterna 

 

Enligt Lauterborns (1990) 4C ska kunden sättas i fokus. Han menar att de olika delarna är 

relevanta, för att nå framgång inom marknadsföring i dagens samhälle. Respondenternas svar 

kan kopplas samman med modellen då deras svar korresponderar med modellens olika delar. 

Med fokus på bland annat rätt pris, kvalitet, produktens funktioner och utseende visar 

respondenterna att de lägger vikt vid produkten i sig, och att den ska passa dem i ovanstående 

kategorier. Vilket syftar till den första delen i modellen – Consumer wants and needs. 

Lauterborn (1990) menar att det är viktigt att företagen säljer det kunderna vill ha och 

behöver. Respondenterna bekräftar detta då de lägger stort fokus på att produkten ska kännas 

rätt för dem, i möjligaste mån. Samtidigt som priset är viktigt, kan faktorer som 

miljöpåverkan, fraktkostnad och tillgängligheten till produkten ha stor påverkan på 

respondenternas köp. Detta refererar Lauterborn (1990) till i den andra delen av 4C-modellen 

– Cost to Satisfy. Att anpassa pris och omkringliggande kostnader, både fysiskt och psykiskt, 

ses som en del av produktens värde. Han menar att det är viktigt för företag att vara medvetna 

om detta vid prissättningen av en produkt.  

 

Tillsammans med produktens prissättning, menar Lauterborn (1990) att tillgängligheten i sig 

har blivit annorlunda på grund av medievärldens utveckling. Han, tillsammans med Kaur 

(2014) trycker på vikten av marknadsföringsinsatser där kunden befinner sig, vilket kopplar 
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till den tredje delen av modellen – Convienience to buy. Respondenterna visar tydligt intresse 

för produkternas tillgänglighet och leveranstid. Dessutom läggs vikt vid hemsidans upplägg 

och sökfunktioner samt logiken bakom strukturen. I och med hemsidans upplägg och 

marknadsföringen av produkten skapas en tanke om produkten hos kunderna. Respondenterna 

framför detta som ett potentiellt problem, då produkten inte lever upp till förväntningarna 

eller att kunskapen om produkten är otillräcklig. De uttrycker irritation angående falska 

förhoppningar kring kvalitet och utseende. Lauterborn (1990) menar att kommunikation 

spelar en stor roll i hur produkterna marknadsförs, vilket leder fram till den sista delen i 4C-

modellen – Communication. Synsättet som tas upp under denna del, grundar sig i att företaget 

ska lyssna till kundens åsikter. Detta skapar den största skillnaden mellan 4C och 4P-

modellerna, enligt Lauterborn (1990). 

 

5.1.5 Marknadsföring 
 

Enligt Lauterborns (1990) 4C-modell är det viktigt att lägga fokus på kunden och skapa 

marknadsföringsmaterial utifrån deras behov och motivation (McClean, 2012). Hooda och 

Aggarwal (2012) kopplar samman detta fokus med marknadsföring gentemot just Generation 

Z. De menar att det blir viktigt att anpassa sig efter Generation Z:s vilja och motivation, då Z 

kräver personlig service och erbjudanden för att ett intresse ska skapas (ibid.). 

Respondenterna menar själva att det måste finnas någonting som står ut från mängden och 

uppseendeväckande för att de ska uppmärksamma en reklamkampanj eller ett företag på, 

bland annat, sociala medier.  

 

För respondenterna har företagets rykte och deras sätt att framställa sig själva, stor påverkan 

för respondenternas intresse. Ett företag som inte har fokus på en bra hemsida och 

marknadsföring med högkvalitativa bilder som attraherar Z, kan troligtvis förlora kunder, 

menar respondenterna. Även Constantinides (2014) pekar på detta, då han menar att en bra 

hemsida idag är A och O för att nå framgång i dagens samhälle. Det visuella är i fokus, som 

respondenterna bekräftar. Marknadsföring med hjälp av en kortare film anses vara mest 

fördelaktigt för att nå ut till Generation Z, enligt respondenterna. 

 

5.1.5.1 Barleys modell 
 

Barley (2016) har skapat en modell som visar vilka fokusområden en marknadsförare bör ha 

för att nå ut till Generation Z. Hon lägger fokus på att nå ut till Generation Z där generationen 

befinner sig, vilket korresponderar mot 4C-modellen. I och med respondenternas fokus på pris 

och kvalitet, främst kombinationen av de två, samt vikten av att få rätt uppfattning om 

produkten, kan den första delen i Barleys (2016) modell appliceras. Be real syftar till att 

Generation Z lägger stor vikt vid det praktiska, och därmed hållbarheten, samtidigt som de har 

ett långsiktigt perspektiv där kvalitet och pris ligger i fokus. Barley (2016) menar därför att Z 

lägger stor vikt vid efterforskningar innan köp, vilket respondenterna bekräftar. Detta bland 

annat genom att ta reda på information på egen hand. Efterforskning innan köp är viktigt och 

kan avgöra om köpet blir av eller inte. Respondenterna trycker även på viljan av valfrihet, och 

reagerar därför negativt när företag ger dem information de inte bett om. 

 

Ett flertal källor menar att Generation Z lägger stort fokus på miljön och deras egen påverkan 

på världen (Barley, 2016; Sparks & Honey, 2014; Williams, 2015). På grund av deras 

uppväxt, då medvetenheten kring miljöpåverkan och global uppvärmning ökade, menar 

Barley (2016) att det är viktigt för företag att ta hänsyn till generationens medvetenhet. Detta 

kopplas samman med den tredje delen i Barleys (2016) modell – Care about their world. 
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Respondenterna menar att de har en medvetenhet kring tillverkning av produkten, samt 

företagets etiska värderingar. Dock är kvalitet ofta värderat högre, vilket ibland kan skapa en 

konflikt inombords hos respondenterna. Det kan däremot skapas en dragningskraft till företag 

som värnar om djur, miljön och världen.  

 

Tillsammans med deras medvetenhet och deras pris/kvalitetsfokus menar Barley (2016) att 

Generation Z har ett oerhört kort fokusspann. För att bibehålla Z:s fokus och intresse, är det 

viktigt för företag att hålla sig kortfattade. Be Breif är den fjärde delen av Barleys (2016) 

modell och pekar på just detta. Även respondenterna refererar till deras eget intresse och hur 

svårt det blir för ett företag att fånga deras uppmärksamhet, främst på sociala medier. Med 

hjälp av bilder och marknadsföring som står ut ur mängden är detta möjligt. Om inte passerar 

marknadsföringen obemärkt förbi. De lägger ingen energi på företag vars namn eller produkt 

är okända för dem, vilket grundar sig i deras behov av faktainsamling och erfarenheter innan 

ett köp. För att möta deras vilja menar respondenterna att informationen bör vara kortfattad 

och lämna en undran hos Z, om vad som kommer härnäst. De får därefter chansen att leta upp, 

och ta in valfri information baserat på deras intresse. Barley (2016) trycker på att vara 

kortfattad, och syftar därför till att företag bör lägga energi på att tydligt stå ut för att nå ut till 

Generation Z.  

 

Den andra punkten i modellen syftar till frihet gällande, bland annat sexualitet och hudfärg, 

vilket Barley (2016) menar att Generation Z lägger stor vikt vid. Då syftet med rapporten 

hade fokus på köpbeteende och marknadsföring, har frågor angående denna del inte varit i 

fokus och därför belyser studien inte denna punkt. 

 

5.1.6 Sociala medier 
 

Respondenterna har visat tydlig irritation kring överanvändning av reklam, främst påtvingad 

reklam. Karimi och Naghibi (2015) menar detsamma och pekar därför på att reklam via 

sociala medier är att föredra. Denna kan anpassas samt skapar en relation till kunderna som är 

svår att åstadkomma utan hjälp av sociala medier (Christodoulides, 2009) 

 

Carlson och Lee (2015) pekar på att det är viktigt att anpassa sig efter dagens teknik för att nå 

ut med sin marknadsföring. Detta gäller främst de yngre generationerna som spenderar 

mycket tid på bland annat sociala medier. Schluze, Schöler & Skiera (2015) menar att det är 

marknadsföring via sociala medier som är det nya och som kommer att krävas av företag i 

framtiden. Genom sociala medier kan företag nå ut till sina kunder på en mer personlig nivå 

samt, på ett enklare sätt, mäta och därefter anpassa sig efter kundernas intressen och tankar. 

Empirin talar tydligt för att respondenterna använder sig av sociala medier dagligen, och att 

de spelar en stor roll i deras vardagliga liv. Ett flertal av respondenterna menar även att de 

använder sig av sociala medier mer än önskvärt. Sociala medier är, för respondenterna, olika 

definierat men syftar främst till kommunikationsplattformar där det sker ett 

informationsutbyte, och därmed en interaktion med andra. Detta kan ske i både text och 

bilder. Christodoulides (2009) pekar därför på vikten av att företag ska interagera med sina 

kunder.  Dessa anledningar har varit till orsak för respondenternas val av sociala 

medieplattformar. Sparks och Honey (2014) säger att Generation Z:s intresse för bildbaserade 

medier är större än textbaserade medier. De menar därför att Instagram och Snapchat är mer 

använt än Twitter och Facebook, som i sin tur är mer vanligt i äldre åldrar. Enligt 

respondenterna är Instagram, Facebook och Snapchat, tillsammans med Youtube deras 

vanligaste sociala medier. Precis som i Schluze, Schöler och Skieras (2015) studie anser 

respondenterna att vissa sociala medier betraktas som oseriösa, vilket bör has i åtanke vid 

företagens marknadsstrategi på sociala medier. 
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För att nå ut till Generation Z är det viktigt att attrahera deras visuella sinnen (Williams, 2015) 

Genom att använda sig av bilder och filmer i marknadsföringssyften, blir det lättare att nå ut 

(ibid.). Empirin påvisar att respondenterna har litet intresse för text och lägger därför inte 

märke till långa textstycken. Olsson och Josephson (2012) förklarar att hjärnans visuella 

kapacitet är större än andra sinnen, vilket innebär att bilder är lättare att ta in. Som föregående 

stycke visar, är respondenternas sociala medieanvändning främst koncentrerat till Instagram, 

Snapchat, Facebook och Youtube. När det kommer till mycket text kan det till och med anses 

oattraktivt i Generation Z:s ögon (Sparks & Honey, 2014) vilket påverkar företagets image, 

menar respondenterna.  

 

5.1.6.1 Generation Z & Y 
 

Genom Generation Z:s användning av sociala medier och deras medieval, där många främst 

fokuserar till det visuella med bilder och filmer, skiljer generationen sig åt från Generation Y. 

Sparks och Honey (2014) visar att Y lägger stor vikt vid Facebook och Twitter istället för de 

mer bildbaserade medierna. Tillsammans med det visuella har, som tidigare nämnts, kvalitet 

stor betydelse för respondenterna. Både Barleys (2016) och Lauterborns (1990) modeller 

korresponderar gällande detta. 4C-modellen lägger uppmärksamhet på Consumer wants and 

needs. Den tar upp just kvaliteten, samt i kombination med Cost to Satisfy, sambandet till pris 

(Lauterborn, 1990). Förhållandet mellan de två faktorerna är kritiskt för Generation Z. Dock 

visar empirin, tillsammans med 4C-modellen, att endast ett lågt pris oftast inte räcker för att 

locka kunder från Generation Z. Z anser istället att det finns ett värde bakom varje produkt, 

och det är det värdet, tillsammans med kvaliteten, som måste överensstämma i prissättningen 

för att ett köp ska genomföras (O’Neil, 2016). 

 

Kopplat till Generation Y menar Williams (2015) att Z har observerat och justerat sitt eget 

beteende, på bland annat sociala medier, då de observerat Generation Y:s misstag. Han, 

tillsammans med bland annat Sparks och Honey (2014), skriver om Y:s attityd på sociala 

medier och deras vilja att dela med sig av stora delar av sitt liv. De menar att Generation Z 

anser att Y delar med sig av för mycket, samt att detta skadar deras image och personliga 

varumärke. På grund av detta har Z istället valt en mer tillbakadragen inställning till den 

information de väljer att dela med sig av på sociala medier (Williams, 2015). Rajagopalan 

(2016) kopplar detta till vikten av det personliga varumärket. Även respondenterna talar om 

deras fokus på det personliga varumärket kopplat till deras publiceringar på sociala medier. 

Hela respondentgruppen menar att deras personliga varumärke och image är viktig, och att 

den återspeglas via deras handlingar på sociala medier. De lägger därför stor eftertanke vid 

publiceringar. Ingen av respondenterna använder sociala medier för att publicera mycket eget 

material, utan agerar snarare som observatörer av andra. Tillsammans med deras erfarenheter 

har valet av sociala medier påverkats. Williams (2015), och även Sparks och Honey (2014) 

menar att Generation Z vill vara anonyma, och attraheras därför av medier såsom Whisper 

och Snapchat. Respondenternas tydliga användning av Snapchat, och deras åsikter bakom 

användningen där personligt och anonymitet har stor betydelse, bekräftar teorin. 
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6 Slutsats 
 

 

I det här kapitlet finns studiens slutsatser i komprimerad form. Slutsatserna svarar på 

studiens syfte, och framförallt frågeställning - 

Hur ser Generation Z:s konsumentbeteende på sociala medier ut?  

 

 

Sociala medier som ett marknadsföringsmedel blir allt vanligare i dagens samhälle. Unga 

generationer, såsom Z, med andra kommunikationsförutsättningar än tidigare, har tvingat 

fram en utveckling av marknadsföring hos företagen. Sociala medier spelar stor roll i 

Generation Z:s liv, och marknadsföring där kan vara A och O för att lyckas nå ut till denna 

kritiska och ifrågasättande generation. Det är även viktigt att genom bilder och filmer 

förmedla bra budskap som inte upplevs som reklam. Produktplacering är följaktligen 

accepterat.  

 

Generation Z skiljer sig från tidigare generationer. Z lägger vikt vid alltifrån 

miljömedvetenhet till mobilanpassade hemsidor. Med internet som en självklar del i deras liv, 

har de både kunskap och åsikter om det som sker där. På grund av deras internetvanor är 

tillgänglighet, kvalitet och pris faktorer som, ännu tydligare än tidigare generationer, styr 

deras köpbeteende. Det är viktigt för företag att hålla god kvalitet på produkter och tjänster, 

samtidigt som priset ska anses vara rimligt. Produkten måste finnas tillgänglig, gärna i butik, 

för att Z ska få chans att kontrollera kvaliteten, men även för att de vill få tillgång till 

produkten så snart som möjligt. Kombinationen av de tre faktorerna avgör om köpet blir av.  

 

För att nå ut till Generation Z på sociala medier bör företag, baserat på denna studies resultat, 

välja en bildbaserad medieplattform såsom Instagram, Snapchat, Youtube och eventuellt 

Facebook. Det är främst viktigt att mediet är mobilanpassat då det är där generationen 

befinner sig. Med hjälp av humoristiska filmer eller bilder, med bra, kortfattade budskap 

attraheras ett intresse hos Z. Det är därefter viktigt att låta dem söka ytterligare information på 

egen hand genom en enkel handling, exempelvis en bifogad länk. Valfrihet värderas av 

generationen och skapar en effekt av intresse hos Z. När intresset är skapat spelar 

produktfaktorerna som tas upp i tidigare stycke in.  

 

Då respondenternas svar och åsikter överensstämmer med Lauterborns (1990) 4C-modell, 

bekräftas teorin att den är relevant för studiens syfte. Det finns däremot brister i Lauterborns 

(1990) teorier. Han lägger stor vikt vid att vara där kunden är. I detta fall kan det appliceras på 

Generation Z:s frekventa användning av sociala medier. Det som framgår tydligt hos 

respondenterna är deras syn på val av social medieplattform. De menar att, bland annat, 

Facebook är ett socialt medium där fokus ligger på kontakter, till skillnad från Instagram som 

använd i inspirations-, och nöjessyfte. Generationen gör skilda bedömningar vid olika 

medieval, vilket även har effekt på marknadsföringen. Om en produkt eller ett företag 

marknadsförs på fel social medieplattform, menar respondenterna att budskapet kan påverkas 

till det negativa. Lauterborn (1990) tar inte upp skillnaden mellan olika 

kommunikationsmedier, vilket gör att modellen kan behöva uppdateras då dagens 

internetbaserade samhälle inte fanns när modellen skapades. 
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Genom att ha medvetenhet kring kundgruppens grundläggande behov, samt deras placering i 

behovstrappan, kan företag anpassa marknadsföringsstrategier därefter. Detta leder till en 

behovsanpassning som ger företag möjlighet att nå ut och tillfredsställa behoven. Genom att 

företagen beaktar Generation Z:s individuella konsumentbeteende och sociala 

medieanvändning i sina marknadsföringsstrategier, kan företag lyckas nå ut till den generation 

som motsvarar cirka en fjärdedel av befolkningen. En anpassning av marknadsföringen till 

varje individs grundläggande behov och sammankopplade beteenden är troligen en 

framgångsnyckel för företag som vill ha Generation Z som kunder.  
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7 Förslag till fortsatt forskning 
 

Denna studie har genom en semistrukturerade intervjuer bidragit med information kring 

Generation Z:s konsumentbeteende på sociala medier. Genom detta har slutsatser dragits, 

vilka kan vara en del av rekommendationer till företags marknadsföringsstrategier mot 

generationen. Studien har endast applicerats på den del av generationen som, när den 

genomfördes, var i arbetsför ålder, födda 1994-1997. Exempelvis kan det därför vara rimligt 

att genom ett fortsatt kvantitativt arbete, se över denna studies representativitet för den delen 

av populationen i Sverige. Samt undersöka om studiens slutsatser går att extrapolera till hela 

Generation Z i Sverige. Genom att utföra en kvantitativ studie med ett obundet slumpmässigt 

urval ökar sannolikheten för att resultaten ska kunna generaliseras för hela populationen, och 

därmed bekräfta eller förkasta de slutsatser som denna studie kommit fram till.  

 

Ett annat intressant område för fortsatt forskning skulle kunna vara att se över de använda 

modellerna som använts i studien. Särskilt antyder studiens resultat att en uppgradering av 

modellerna kan göras för dagens samhälle och även för Generation Z.  
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Bilaga 2 
 

 

1. Ålder? 

2. Kön? 

3. Vad har du för utbildning?  

4. Vad har/hade du för mål efter avslutad utbildning? 

5. Strävar du efter att vidareutbilda dig? Varför? 

6. Vad jobbar du med idag? 

7. Vad är det som motiverar dig? 

8. Vad räknar du till sociala medier? 

9. Använder du dig utav sociala medier 

10. Vad tycker du om företag som använder sig av sociala medier?  

11. Vilka företag följer du på sociala medier?  

12. Vad tänker du på när du hör ordet reklam?  

13. Vad tänker du angående reklam på sociala medier?  

14. Hur påverkar reklam och annonsering på sociala medier dig?  

15. Vilken typ av reklam på sociala medier stöter du på i vardagen? 

16. Hur kan man som företag nå ut till dig via sociala medier? 

17. Lockas du av reklam på sociala medier?  

18. Om du blir intresserad av en produkt, hur går du tillväga innan köp och vad är det som 

har skapat intresset?  

19. Personligt varumärke – Hur viktigt är det? 

20. Hur reagerar du på att någon medvetet försöker att sälja något till dig?  

21. Hur snappar du upp en trend? 

22. Hur stor påverkan har trender på dig och dina köp? 

23. Berätta om ditt senaste köp. 

24. Hur påverkar typen av produkt ditt sätt att gå tillväga vid ett köp? 

25. Vart och hur handlar du mest?  

26. Hur ser du på ditt köpbeteende i jämförelse med dina vänner i samma ålder? 

27. Nämn tre saker som påverkar dig negativt och hindrar dig ifrån köp. 

28. Nämn tre saker som skulle locka dig som kund till köp. 

29. Hur stor påverkan på ditt köp har företaget/märket på produkten? 

30. Vad är viktigt för dig när du väljer märke/företag? 

31. Hur stor påverkan har priset vid ett köp?  

32. Hur får du reda på att ett företag har släppt en ny produkt? 

33. Hade du sett dig själv som en lojal kund? 

34. Slutligen, finns det något du vill tillägga som kan vara av betydelse för min studie? 
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