
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Internationella marknadsföringsprogrammet 180hp

Innehållsmarknadsföring på sociala medier

En studie om Generation Y:s mottaglighet i sociala
mediekanaler

Malin Hallgren, André Lago och Johan Ericson

Självständigt uppsatsarbete 15hp

Halmstad 2013-05-30



Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET) 
Internationella Marknadsföringsprogrammet 
Kandidatuppsats 15 HP 
Handledare: Ulf Aagerup 
Examinator: Klaus Solberg Soilen  

	  	  	  	  	  	  

Innehållsmarknadsföring på sociala 
medier – En studie om Generation Y:s 
mottaglighet i sociala mediekanaler 
 
 
Johan	  Ericson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  861001	  

Malin	  Hallgren	  	   901004	  

André	  Lago	   	   890601	  

	  



	  
	  

FÖRORD 

Denna kanditatuppsats skrevs våren 2014, till största delen i Auckland, Nya Zeeland och även 
i Halmstad, Sverige. Vi vill tacka Högskolan i Halmstad för möjligheten att genomföra denna 
studie och vi vill även tacka de respondenter som tog sig tid att besvara vår kvantitativa 
undersökning och därigenom gjorde resultatet möjligt. 
 
Idén om innehållsmarknadsföring växte fram när vi läste om Generation Y:s kritiska 
förhållningssätt till traditionell reklam och vi blev nyfikna på alternativa 
marknadsföringsmetoder som skulle passa generationen bättre. Vi vill tacka Swedish Content 
Agencies som möjliggjorde en mötesplats där vi fick djupare kunskap i begreppet 
innehållsmarknadsföring och dess tillväxt, både på den svenska marknaden och 
internationellt. 
 

Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare Ulf Aagerup, som med tydlig, konstruktiv 
kritik och värdefull feedback har lett oss på rätt spår genom denna krävande uppsatsprocess.  
Tack! 
 
 
 

Halmstad, maj, 2014 
 

Johan Ericson    Malin Hallgren   André Lago 
          
 
 
 

  



	  
	  

SAMMANFATTNING 

Genom att läsa tidigare forskning om Generation Y, innehållsmarknadsföring och om sociala 
medier under uppsatsprocessen förändrades problemställningen succesivt, i enlighet med en 
abduktiv forskningsansats. Studiens fokus utvecklades från att undersöka alternativa 
marknadsföringsmetoder vid marknadsföring mot Generation Y till att omfatta på vilken 
social medieplattform Generation Y är mest mottaglig för innehållsbaserad marknadsföring. 
 

Syftet med denna studie är att hjälpa företag vars målgrupp är Generation Y att rikta sin 
innehållsmarknadsföring i rätt kanaler och på detta sätt spara tid och pengar. För att uppfylla 
syftet och besvara studiens problem samlades empirisk data in genom en webbaserad, 
kvantitativ enkätundersökning som genomfördes av totalt 301 respondenter, alla tillhörande 
Generation Y. Insamlade kvantitativ data ställdes sedan emot befintlig teori och analyserades. 
 

Studiens slutsats blev att Facebook är den sociala mediekanal där Generation Y känner sig 
mest mottagliga för innehållsmarknadsföring, följt av YouTube. 
 

  



	  
	  

ABSTRACT 

By reading earlier research on Generation Y, content marketing and on social media during 
the working process the problem has gradually changed, in accordance with an abductive 
research approach. The study focus has developed from examine marketing methods on 
marketing towards Generation Y to include on what social media platform Generation Y is 
most susceptible for content marketing. 
 

The purpose of this study is to help companies whose target market is Generation Y to aim 
their content marketing through the right distribution channels, to save time and money. To 
meet this objective and to answer the main question of this study, empirical data was collected 
through a web based, quantitative survey which was completed by a total of 301 respondents, 
all of them belonging to Generation Y. The collected quantitative data was contrasted with 
existing theory and was analysed. 
 

The study concluded that Facebook is the social media channel where Generation Y feel most 
susceptible for content marketing, followed by YouTube.  
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1 INLEDNING 

Inledningskapitlet presenterar kortfattat bakgrunden till studiens fokus med en efterföljande 
diskussion vilken leder fram till den valda problemformuleringen. I kapitlets slut presenteras 
syftet med studien och avgränsningar som gjorts tillsammans med en förklaring av studiens 
mest centrala begrepp. 

1.1 Problembakgrund och –diskussion 
Generation Y:s skepticism till traditionella marknadsföringsmetoder gör att dagens 
marknadsförare som vill nå ut till målgruppen har fått tänka om (Aquino, 2012). 
Skepticismen beskrivs av Aquino (2012) bero på generationens högre grad av medvetenhet, 
något som bekräftas av Syrret & Lamminman (2004). Den höjda medvetenheten förklarar 
Syrret & Lamminman (2004) beror på generationens sedan uppväxten konstanta exponering 
för kommersiellt tryck. Vidare menar Aquino (2012) att generationen är direkt negativt 
inställd till så kallad push-marknadsföring som Rimlinger (2011) beskriver som en strategi 
där marknadsförare trycker ut budskapet till sin målgrupp till skillnad från pull-
marknadsföring där det är konsumenternas egna behov som styr efterfrågan och produkten 
dras ut genom säljkanalerna. I problemet angående hur företag bör nå ut till Generation Y 
som är skeptisk till traditionell marknadsföring föddes ett intresse i att hitta fungerande 
idéer. 
 

På Content Day i Stockholm, 2013, fick vi en djupare förståelse för begreppet 
innehållsmarknadsföring; vad det är för något, hur företag använder det idag och vilka 
kanaler innehållsmarknadsföring används i. Begreppet beskrivs av Content Marketing 
Institute (2014)  
som en marknadsföringsteknik: 
 

It is communicating without selling, a give-and-you-shall receive approach to 
generate interest, attract prospects, and build trust. It is a faith that sharing your 
knowledge and opinions will result in revenue-generating action from your audience 
and the eventual reward of loyal clients. 

      Content Marketing Institute (2014) 

 
Harad (2013) förklarar vidare att det är en teknik där kommunikationen från företaget till 
kunden inte är säljande utan att det handlar om att ge värdefull information och få tillbaka i 
form av engagemang, eventuella kunder och förtroende. Verktyget är en icke-säljande metod 
som handlar om att sprida intressant information och utbilda sin målgrupp med målet att 
generera förtroende och genom den vägen erhålla kunder: detta nya verktyg till en 
generation som är skeptisk mot traditionell marknadsföring och som inte litar på företagens 
säljande budskap (Harad, 2013). Teorin bekräftar, Kumar & Lim (2008) menar att värdefullt 
innehåll är av stor vikt för Generation Y och att många inom generationen själva både 
skapar och distribuerar det. 
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Problemet blir istället hur marknadsförare ska nå ut med sin innehållsmarknadsföring till 
Generation Y. Med hjälp av ständiga teknologiska framsteg finns det ett konstant stigande 
antal marknadsföringskanaler vilket försvårar marknadsföringens träffsäkerhet (Musso, 
2010). Vad det gäller digitalt innehåll anser Bolton et al. (2013) att Generation Y 
konsumerar, bidrar med, delar, sprider och söker innehåll i sociala mediekanaler och Rowley 
(2008) menar att digitalt innehåll nästan alltid förstärks när det konsumeras och delas. Detta 
gör sociala medier till en bra kanal för innehållsmarknadsföring. Dock medför dagens stora 
antal sociala medieplattformar komplikationer för dagens marknadsförare. Då det gäller för 
företag att spendera resurser på ett vist sätt och nå högsta möjliga avkastning på 
investeringar, genom hög försäljning med lägsta möjliga kostnader, är det viktigt att veta 
vilka kanaler företag ska använda (Sterne, 2010). Här finns en lucka i teorin vilken denna 
studie ska mynna ut i att besvara: I vilken social mediekanal är Generation Y mest mottaglig 
för innehållsmarknadsföring? 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att genom teori och insamlad kvantitativ data i form av en 
enkätundersökning fastställa på vilken social mediekanal Generation Y är mest mottaglig för 
innehållsmarknadsföring. Detta ska hjälpa företag, vars målgrupp är individer ur 
generationen, att rikta sin innehållsmarknadsföring i rätt kanaler och därmed undvika de 
kanaler som inte besitter samma genomslagskraft. På detta sätt ska företagen kunna spara 
resurser genom ett mer effektivt arbetssätt och nå en högre avkastning på sin investering. 
Studien har även ett sekundärt syfte; att undersöka sociala mediers lämplighet som 
distributionskanal för innehållsmarknadsföring.  

1.3 Avgränsningar 
Studien är begränsad till att omfatta Sveriges Generation Y, vilka är födda mellan år 1977 
och 1994 (Aquino, 2012). Avgränsningen gjordes med hänsyn till generationens 
karaktäristiska särdrag av skepticism till traditionell reklam, vilket var av intresse för 
studien. Aquino (2012) anser att i takt med generationens stigande ålder och därmed 
ekonomiska styrka växer  
marknadsförares intresse för generationen.  
 
 
En begränsning har även satts för vilka distributionskanaler för innehållsmarknadsföring 
som studien belyser. I och med dagens ständigt ökande valmöjligheter tack vare 
teknologiska framsteg ökar antalet valmöjligheter gällande val av marknadsföringskanal 
(Musso, 2010). På grund av ett växande engagemang i sociala medier (Vinerean, Cetina, 
Dumitrescu, & Tichindelean, 2013) och innehållsmarknadsföringens lämplighet i mediet, 
har en avgränsning satts vid sociala medieplattformar. Lämpligheten beror främst på 
innehållsmarknadsföringens förstärkta effekt när dess innehåll delas av konsumenten till 
personer i dennes närhet; en delning som uppmanas i sociala mediekanaler (Harad, 2013). 
Spridning av innehållsmarknadsföring i sociala medier är dessutom den vanligaste 
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distributionsformen bland företag idag (Lieb, 2011). De sociala mediekanaler som kommer 
att användas är samma som Pulizzi (2013) redovisar är de vanligast förekommande sociala 
mediekanaler företag använder för att nå ut till konsumenter. Dessa är Facebook, Twitter, 
YouTube, LinkedIn, Google+, Pinterest, Instagram, Slideshare, Flickr, Tumblr, Foursquare, 
Vimeo, StumbleUpon samt Vine. 

1.4  Centrala begrepp 
Innehållsmarknadsföring - ”Content marketing is a marketing technique of creating and 
distributing valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly defined 
audience – with the objective of driving profitable customer action.” (Content Marketing 
Institute: What is Content Marketing?, 2012). 
 
Generation Y - Generationens demografiska intervall beskrivs sträcka sig mellan 
människor födda mellan år 1977 och 1994 (Aquino, 2012; Morton, 2002; Williams & Page, 
2011). 
 
Sociala medier - Kommunikationsplatser på internet där konsumenter socialiserar med 
andra (Vinerean et. al., 2013). 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen för denna studie omfattas av teorier om Generation Y, 
innehållsmarknadsföring och om sociala medier. Syftet är att ge läsaren en djupare 
förståelse inom dessa ämnen då de är centrala för studiens problemställning.  
 

2.1 Generation Y 

2.1.1 Generell information 

Generationens demografiska intervall beskrivs av bland andra Aquino (2012), Morton 
(2002) och Williams & Page (2011) sträcka sig mellan människor födda mellan år 1977 och 
1994. Intervallet är dock svårt att exakt definiera eftersom åldersintervallen olika källor 
emellan varierar mellan botten år 1977 och 1982 till toppen mellan år 1994 och 2000 
(Hildebrandt, 2011; Hills, Ryan, Warren-Forward, & Smith, 2013; Williams & Page, 2011). 
Även generationens namn varierar stort och andra namn är: ”[...]Gen Y, Millennials, Echo 
Boomers, Why Generation, Net Generation, Gen Wired, We Generation, DotNet, Ne(x)t 
Generation, Nexters, First Globals, iPod Generation and iYGeneration” (Williams & Page, 
2011, s. 6). 
 

2.1.2 Kännetecken 

2.1.2.1 Intimitet 

Generation Y är den första generationen att ha växt upp med teknologi som internet och 
mobiltelefoni (Hills, Ryan, Warren-Forward, & Smith, 2013; Syrett & Lamminman 2004) 
vilket tillsammans med annan trådlös teknik påskyndat globaliseringen och krympt 
avstånden människor emellan (Williams & Page, 2011). Som en konsekvens av detta har 
Generation Y lättare att både behålla kontakter de en gång skapat (Crumpacker & 
Crumpacker, 2007) och enklare att knyta nya kontakter med människor de aldrig tidigare 
träffat (Syrett & Lamminman, 2004). Syrret & Lamminman (2004) menar att detta även 
gjort att Generation Y har lättare att snabbare knyta kontakter med nya människor överlag 
vilket kommer att påverka deras beteende i arbetslivet både teknikmässigt och socialt. 
 

2.1.2.2 Medvetenhet 

Jämfört med tidigare generationer är Generation Y mer medveten om traditionella 
marknadsföringstaktiker och är negativt inställd till dessa (Aquino, 2012). Generation Y är 
även mer skeptiska till vad som sägs i reklam och värdesätter ärlighet och det som anses 
vara äkta (Syrett & Lamminman, 2004). Denna skepticism existerar tack vare att Generation 
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Y genom sina uppväxtår konstant utsatts för ett kommersiellt tryck (Syrett & Lamminman, 
2004). Även Barbagallo (2003) menar att Generation Y har växt upp i ett samhälle med 
snabb tillgång till information och ständig teknologisk tillväxt, något som enligt Martin 
(2005) gjort dem otåliga. Detta ständiga flöde av information har gjort generationen 
krävande efter ständig förnyelse för inte bli uttråkade (Hawkins & Mothersbaugh, 2010). 
 

2.1.2.3 Konsumentbeteende 

Generation Y:s medvetenhet av traditionella marknadsföringsmetoder och dess negativa 
inställning till dessa har fått marknadsförare att tänka i nya banor när de ska nå generationen 
(Taken Smith, 2012; Syrret & Lamminman, 2004). Okazaki, Katsukura & Nishiyama (2007) 
menar att på grund av Generation Y:s höga grad av internetanvändande, är digital 
marknadsföring en metod som bör användas för att nå generationen och att word-of-mouth 
är en av de influenser som starkast påverkar Generation Y i deras beslutsprocess, något som 
bekräftas av Aquino (2012) och Hildebrandt (2011). Aquino (2012) menar att word-of-
mouths stora genomslagskraft beror på Generation Y:s skeptiska inställning till budskap 
formulerade av företag, att de istället litar på personer i deras omgivning. Generation Y 
kommer ofta i kontakt med word-of-mouth via nätet som då kallas e-word-of-mouth; 
elektronisk word-of-mouth och att individer ur generationen uttrycker sig angående företag 
och deras produkter via sociala medier blir allt vanligare (Taken Smith, 2012). 
 

2.2 Innehållsmarknadsföring 

2.2.1 Generell fakta 

Innehållsmarknadsföring handlar om att distribuera, för kunderna, värdefull information 
online och på detta sätt nå en roll som en pålitlig rådgivare istället för en påstridig försäljare 
(Lieb, 2011; Jefferson & Tanton, 2013). Harad (2013) förklarar liknande att 
kommunikationen från företaget till kunden inte ska vara säljande utan att den istället ska 
ske genom en distribution av värdefullt innehåll vilket resulterar i engagemang, eventuella 
kunder och förtroende. Innehållet får företaget att verka öppet, relevant och trovärdigt (Lieb, 
2011). Begreppet innehållsmarknadsföring beskrivs som en marknadsföringsteknik vilken 
går ut på att ”[...] distribuera relevant och värdefullt innehåll till syfte att attrahera, förvärva 
och engagera en klart definierad och förstådd målgrupp med målsättningen att driva 
lönsamma kundåtgärder” (Content Marketing Institute: What is Content Marketing?, 2012). 
 

2.2.2 Innehållsmarknadsföringens utveckling 

John Deere är företaget som officiellt fått erkännandet för det första 
innehållsmarknadsföringsinitiativet (Pulizzi, 2011). Deras kundtidning, The Furrow, tog det 
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första steget då bönderna år 1895 behövde utbildning i dåtidens nya tekniker och trender. 
Istället för att köpa sin uppmärksamhet skrev de eget tryckt material i utbildningssyfte. 
Sedan dess har flera företag i någon form använt sig av innehållsmarknadsföring men aldrig 
har marknadsförares fokus på strategin varit som det är idag (Pulizzi, 2011). Varför den 
plötsliga fokuseringen inträffat just på senare tid beskriver författaren som en följd av flera 
orsaker. Genom dagens teknologi tar konsumenter själva fram den största delen av 
inköpsinformationen själva vilket gör att de inte är bundna till företagens säljprocesser 
(Pulizzi, 2011). Konsumenter har dessutom en större tillit till informationskällor från 
företag, detta gäller dock inte säljande marknadsföring; informationen behöver inte längre 
komma från en stor dagstidning för att anses vara pålitlig. Vidare menar Pulizzi (2011) att 
dagens minskande marknadsföringsbudgetar ökar innehållsmarknadsföringens attraktivitet 
då egenpublicerad media är billigare än köpt. En annan underlättande faktor är att 
journalister vilka tidigare varit tveksamma till branschen nu i stor grad ändrat uppfattning 
och blivit mer öppna för jobb inom innehållsmarknadsföringen, en yrkesgrupp med stor 
expertis inom området (Pulizzi, 2011). 
 

2.2.3 Utformning 

För effektiv innehållsmarknadsföring bör informationen vara utbildande, underhållande eller 
redaktionellt skriven (Harad, 2013). Att utbildande förklara ett komplicerat koncept för 
målgruppen får den att återkomma efter mer. Genom att redovisa företagets perspektiv 
redaktionellt i frågor med en mängd olika åsikter hjälper det företaget att stå ut från 
mängden för konsumenter med samma attityder och om innehållet är underhållande får även 
det konsumenterna att komma tillbaka (Harad, 2013). Innehållets material får inte vara 
gammalt, innehållsmarknadsföring kräver kvalitét. Harad (2013) menar även på att 
innehållet måste vara så bra att konsumenten vill dela med sig av informationen till 
människor i dennes närhet. Harad (2013) framhäver även vikten av att inte generalisera sin 
målgrupp vid utformandet av innehållet utan att utformningen ska ske skräddarsytt för den 
målgrupp företaget vill nå ut till. 
 

2.3 Sociala medier 

2.3.1 Generell fakta och utveckling 

Vinerean et. al (2013) beskriver sociala mediekanaler som kommunikationsplatser på 
internet på vilka konsumenter socialiserar med andra. Enligt Trusov, Buckin och Pauwels 
(2008) börjar en social mediekanal att existera genom att en grupp upphovsmän bjuder in 
medlemmar till sina nätverk. Medlemmar bjuder in ytterligare människor till att vara en del 
av nätverket och detta sprids vidare genom word-of-mouth (Trusov et al., 2008). Användare 
skapar en unik profil och kan professionellt eller privat socialt interagera genom att bygga 
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och upprätthålla sitt sociala nätverk (Trusov et al., 2008). Sociala medier kräver till skillnad 
från andra internetföretag användargenererat innehåll för att kunna bibehålla sin existens 
(Trusov et al., 2008). Kommunikationen mellan marknadsförare och konsumenter har 
förändrats, tack vare internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet (Vinerean et al., 
2013). För företag fungerar sociala mediekanaler som plattformar att öppet kommunicera på 
med kunder för att skapa en starkare relation mellan kunderna och varumärket (Rezab, 
2012). Sociala mediers popularitet har ökat runt om i världen under de senaste åren 
(Vinerean et al., 2013) och beteendet på sociala medier förändras och utvecklas i snabb takt 
(Bolton, et al., 2013). Konsumentaktiviteter på sociala medier klassificeras av (Schlosser, 
2005) som antingen bidrag eller konsumtion av aktiviteter och Bolton et. al (2013) förklarar 
att fler användare av sociala medier konsumerar än bidrar med innehåll. 
 

2.3.2 Interaktion inom sociala medier 

Vikten av word-of-mouth ökar ständigt då användningen av sociala medier breder ut sig 
över hela världen och influerar köpbeslut och preferenser hos konsumenter (Kumar & 
Mirchandani, 2012). Enligt Kumar och Mirchandani (2012) görs det nu stora investeringar i 
sociala medier då företag marknadsför sitt varumärke genom konsument-engagerande 
aktiviteter som att sprida viralt innehåll genom tävlingar i sociala medier. Genom ett stort 
informationsutbyte så förmedlas ett budskap mellan konsumenter istället för mellan 
marknadsföraren och konsument (Salzman, Matathia, & O'reilly, 2003). Det stora 
informationsutbytet mellan användare av sociala medier är den främsta faktorn till att 
marknadsföring i sociala medier är möjlig (Salzman et. al., 2003). Det krävs en förståelse för 
hur sociala medier på ett effektivt och meningsfullt sätt kan sprida budskap genom att 
förminska det sociala universumet (Salzman et al., 2003). Författarna menar att det handlar 
om att välja ut individer som influerar andra istället för att trycka ut information till den 
breda massan. Detta bekräftas av Rezab (2012) som menar att viktigast är konsumenterna 
som aktivt interagerar på sociala medier då dessa kan ha stor betydelse för varumärket. 
Användare av sociala medier har blivit mer och mer intresserade av interaktion och att aktivt 
vara delaktiga och sprida innehåll (Cambria, Grassi, Hussain, & Havasi, 2011). Enligt 
Cambria et. al (2011) finner konsumenter tillfredsställelse i att recensera kommersiella 
produkter och tjänster på olika nätverk och för nya potentiella köpare är dessa recensioner 
ovärderlig information. Denna trend har inneburit möjligheter för uppsving av varumärken 
genom investeringar i positionering och reklam i sociala medier (Cambria et al., 2011). 
Enligt Verhoef, Reinartz och Krafft (2010) ökar möjligheterna att stärka ett varumärke 
genom konsumenters interaktion i sociala medier (Verhoef et al., 2010). Engagemang hos 
konsumenter kan höjas när ett varumärke uppmärksammas i media (van Doorn, et al., 2010). 
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2.3.3 Information i sociala medier 

Tack vare ständiga teknologiska framsteg stiger antal marknadsföringskanaler konstant 
(Musso, 2010) vilket försvårar marknadsföringens träffsäkerhet. 

Informationsflödet och kunskapen på internet blir bredare och mer komplett till följd av 
internets expansion men bland denna enorma mängd information blir det också desto svårare 
att fånga den relevanta information som eftersöks, menar Cambria et al. (2011). Den stora 
mängd ostrukturerad information om kommersiella produkter som finns på bland annat 
sociala medier kan vara en möjlighet för marknadsförare att skapa den identitet i 
konsumentens sinne som varumärket eftersträvar (Cambria et al. 2011). Möjligheten att för 
företag analysera sociala mediers räckvidd och påverkan kan underlättas med hjälp av 
sociala mediers egna statistikverktyg (Kumar & Mirchandani, 2012).  
 

2.3.4 Generation Y:s användande av sociala medier 

Uppväxten med teknologi och tillgången till det breda, snabba informationsflödet har lett till 
skepsis, otålighet och rättframhet hos generation Y (Bolton, et al., 2013). Unga människors 
identitet formas genom vad som delas och avslöjas i sociala medier, exempelvis på 
Facebook (Christofides, Muise, & Desmarais, 2011). Kumar & Lim (2008) menar att 
värdefullt innehåll är av stor vikt för Generation Y och att många inom generationen själva 
både skapar och distribuerar det. Även Bolton, et al. (2013) menar att Generation Y inte bara 
sköter arbete och får underhållning i sociala mediekanaler utan att generationen konsumerar-
, bidrar med-, delar-, sprider- och söker efter innehåll. Rowley (2008) menar att digitalt 
innehåll nästan alltid förstärks när det konsumeras och delas.   
       

2.3.5 Kostnader med sociala medier 

”It’s easy to bring in a million dollars; just sell two million one-dollar bills for 50 cents 
each” (Sterne, 2010, s. 7). Inkomster är viktiga men lägre kostnader för företagen generar en 
ännu större vinst. Sterne (2010) anser att marknadsförare vid strategiska beslut har olika 
vägar att gå; antingen med hjälp av enkla verktyg som miniräknare, kalkyler eller med 
avancerade hjälpmedel i form av olika datorsystem, servrar och sökmotorer. Dock gäller det 
att välja den metod som är tillräcklig för målet (Sterne, 2010). Om alla resurser spenderas 
för att öka försäljningen med en viss procent och om det räckt med hälften av resurserna för 
att nå samma försäljningsresultat, har beslutsfattaren fattat ett dåligt beslut. Därför är det för 
marknadsföraren viktigt att välja rätt kanaler för att inte onödiga resurser i form av tid och 
pengar spenderas; projektets investeringsavkastning, är av största vikt (Sterne, 2010). Detta 
är något som Powell, Groves & Dimos (2011) styrker med sitt resonemang om att en 
ledning alltid kräver att en investering, vare sig den är liten eller stor, genererar en högre 
ersättning än en ersättning för samma pengar utförd någon annanstans. Vidare menar Powel 
et. al. (2011) att det därför är viktigt att planera en strategi för sociala medier som använder 
företagens resurser på ett bra sätt. Vad det gäller distributionen av innehållsmarknadsföring 
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genom sociala medieplattformar menar Lieb (2011, s. 3) att: ”Although content marketing 
may be cheaper thanks to digital innovations, it certainly isn't free (even if your Facebook 
account is) […]”. Zmuda (2013) bekräftar kostnadsteorierna och menar att en av de 
vanligaste missuppfattningarna angående innehållsmarknadsföring är att den skulle vara 
gratis. Det föreligger kostnader med både produktion och distribution samt även 
personalkostnader (Zmuda, 2013). Att konsekvent producera bra innehåll till målgruppen 
kräver planering, arbete, egenhet, strategier och uthållighet (Lieb, 2011). Vidare menar Lieb 
(2011) att arbetet försvårats genom dagens konstant ökande valmöjligheter av 
distributionskanaler då marknadsförare alltid måste ta hänsyn till i vilken form innehållet 
ska distribueras och var någonstans.  
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3 METOD 

I metodkapitlet presenteras de metodval vilka gjort att studien mynnat ut i det arbete det 
kommit till att bli. I detta inkluderas val av problemställning, val av forskningsansats samt 
val av metod för datainsamling. Studiens giltighet redovisas och kritik för vissa 
tillvägagångssätt presenteras. 
 
 

3.1 Val av problemformulering 
Genom att välja en problemställning sker en avgränsning av ämnet som ska undersökas och 
denna avgränsning anger antingen tydligt vilket fokus studien ska beröra och kallas då 
explicit, eller är fokus omedvetet valt vilket då kallas implicit (Jacobsen, 2002). Denna 
studie har en explicit avgränsning där det gjordes ett medvetet val att studera ämnet 
innehållsmarknadsföring med hjälp av undersökningsenheten Generation Y och deras 
preferenser gällande mottaglighet i sociala mediekanaler. Jacobsen (2002) nämner två olika 
sorters problemställningar; beskrivande och förklarande. I en beskrivande studie är målet att 
se likheter eller skillnader och förklara dessa medan en förklarande studie istället beskriver 
orsakerna till en händelse (Jacobsen, 2002). Denna studie utgår ifrån en beskrivande 
problemställning där syftet är att beskriva på vilken social mediekanal Generation Y känner 
sig mest mottaglig för innehållsmarknadsföring.   
 

3.2 Val av forskningsansats 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika strategier att samla in data; den första kallas 
deduktiv strategi där teorier först skapar en verklighetsuppfattning varpå den empiriska 
datainsamlingen sker. I den induktiva strategin ska inga förväntningar forma eller begränsa 
vilken empirisk data som ska samlas in och teorier ska utvecklas utefter datainsamlingen 
(Jacobsen, 2002). Kvantitativa studier nästan tvingas till en deduktiv ansats då 
datainsamlingen begränsas av satta fasta frågor, givna svarsalternativ och redan 
kategoriserad information innan insamlingen påbörjas (Jacobsen, 2002). Dubois och Gadde 
(2002) påvisar dock en annan möjlighet som är lämplig att använda då målet med studien är 
att upptäcka något nytt, där en deduktiv och induktiv ansats kombineras till vad som kallas 
abduktiv ansats. I en abduktiv ansats förändras studiens ramverk längs processen till följd av 
exempelvis nya teoretiska infallsvinklar eller oförutsedda empiriska upptäckter som görs 
(Dubois & Gadde, 2002). I denna studie användes en abduktiv ansats då målet ursprungligen 
var att undersöka alternativa marknadsföringsmetoder mot Generation Y på grund av deras 
karaktäristiska särdrag om begränsad mottaglighet för traditionell marknadsföring. Teorier 
om innehållsmarknadsföringens lämplighet för Generation Y bidrog till att studiens fokus, 
under processen förändrades för att slutligen omfatta på vilken social medieplattform 
Generation Y är mest mottaglig för innehållsmarknadsföring. 
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3.3 Val av metod 

Enligt Jacobsen (2002) så finns det två olika metodansatser när det gäller forskningsmetod; 
kvalitativ och kvantitativ. Beslutet om val av metodansats ska grunda sig i vilken typ av 
information som ska samlas in och valet medför både för- och nackdelar (Jacobsen, 2002). 
Är målet med undersökningen att gå på djupet och undersöka ett objekt i dess kontext 
används en kvalitativ metodansats och med hjälp av den metodansatsen får undersökaren in 
data om hur respondenten tolkar verkligheten (Jacobsen, 2002). Den kvantitativa metoden är 
istället en numerisk metod där data samlas in via enkäter eller standardiserade 
besöksintervjuer (Jacobsen, 2002). Vi valde att samla in primärdata med hjälp av en 
kvantitativ metodansats; genom en digital enkät med fasta svarsalternativ för att undersöka 
på vilken social medieplattform Generation Y är mest mottagliga för 
innehållsmarknadsföring. Detta på grund av den relativt enkla frågeställningen som skulle 
besvaras; kvalitativa intervjuer skulle inte ge ett lika brett och generaliserbart underlag. 
Enligt Jacobsen (2002) är den vanligaste kvantitativa ansatsen, likt vår, genomförd med 
hjälp av frågeformulär med fasta svarsalternativ. 
 

3.4 Val av datainsamling 

3.4.1 Primärdata 

Primärdata är helt ny data som är insamlad för första gången från den primära 
informationskällan och insamlingen sker genom intervjuer, observationer eller frågeformulär 
(Jacobson, 2002). Jacobsen (2002) anser att en primärdatainsamling skräddarsys för att tjäna 
som underlag till en speciell problemställning. De primärdata vi samlade in tillförskaffades 
genom en kvantitativ undersökning vilken bestod av en digital enkät som skickades via 
digitala kanaler till den målgrupp som i förväg hade valt ut och definierats. Den digitala 
enkäten utformades strukturerat med relativt få, slutna frågor samt med en fråga med ett 
öppet svarsalternativ.  För att underlätta processen för både oss och svarsgruppen gjorde vi 
enkäten via ett undersökningsprogram, SurveyMonkey, vilket tillåter undersökaren att 
utforma enkäten för att passa undersökningens syften. Programmet användes för att utforma 
vår digitala enkät vilken sedan distribuerades via internetbaserade kanaler. Pathak (2008) 
beskriver enkätundersökning som en av flera undersökningsmetoder med syftet att 
tillhandahålla undersökaren en metod för att upptäcka, beskriva samt tolka det som finns i 
nuet.  
 
I en kvantitativ undersökning sätts siffror på undersökningsmaterialet som sedan används för 
att med hjälp av analytiska program, analysera det empiriska resultatet (Eliasson, 2013). 
Eliasson (2013) förklarar att svaren från en kvantitativ enkätundersökning kan användas för 
att generalisera från en grupp till en population. Genom systematiska frågor och en väl 
förberedd enkät försöker undersökarna att täcka in en stor del av det aktuella ämnet 
(Eliasson, 2013). Jacobsen (2002) presenterar minnesregler som ska tas i beaktning vid ett 
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skapande av en enkätundersökning och den gemensamma nämnaren för dessa minnesregler 
är enkelhet. Det stämmer överens med de kärnaspekter som Wärneryd (1993) förespråkar 
angående utformningen av enkätundersökning; enkäten ska vara lätt att förstå, lätt att fylla i 
samt att den ska väcka intresse hos respondenten. För att uppnå dessa kärnkriterier bör 
enkäten vara systematisk, överskådlig samt funktionell och tilltalande (Wärneryd, 1993). Att 
enkäten är lättförståelig och lätt att fylla i är särskilt viktigt när uppgiftslämnaren själv ska 
fylla i enkäten utan assistans från undersökarna (Jacobsen, 2002; Wärneryd, 1993). 
 
Enkäten inleddes med en kort introduktion angående begreppet innehållsmarknadsföring. I 
linje med vad Wärneryd (1993) säger om att en enkät vara lätt att förstå samt vara 
tilltalande, inkluderades ett underlättande exempel för att ge respondenterna en djupare 
förståelse för ämnet samt för att göra enkäten mer tilltalande. Med enkelhet som 
utgångspunkt begränsades enkäten till att bestå av endast åtta frågor och började med två 
grundläggande frågor angående ålder och kön. Jacobsen (2002) menar att en enkät borde 
börja med enklare frågor för att ge säkerhet till respondenten och på så sätt nå ett högre 
utfall genomförda enkäter.  

 
Genom att använda öppna svarsalternativ menar Jacobsen (2002) att det kan öppna upp en 
annars sluten datainsamlingsmetod, något som annars kännetecknar en kvantitativ 
enkätundersökning. Vi inkluderade ett öppet svarsalternativ vid frågan om varför 
respondenterna använder sociala medier för att minimera den risk som Jacobsen (2002) 
nämner kan uppstå vid kvantitativa undersökningar, om respondenten inte får uttrycka sig 
fritt. Innan vi distribuerade enkätundersökningen till målgruppen för studien testades 
enkätens hållbarhet genom att den skickades ut till en testgrupp; en viktig del i 
enkätutformningen, enligt Jacobsen (2002). Enkäten distribuerades sedan genom digitala 
kanaler så som LinkedIn, Facebook och Twitter och e-mail. Enligt Jacobsen (2002) är digital 
distribution en bra metod för att nå ut till en stor publik och vi nådde ut till ett stort 
geografiskt område i Sverige. I vår enkätundersökning valde vi att respondenterna skulle 
vara anonyma. Eliasson (2013) och Jacobsen (2002) menar att det finns flera positiva 
aspekter med att låta respondenter vara anonyma och att anonymitet underlättar 
svarsinsamlandet genom en säkrare process. Vi valde av dessa skäl att låta denna studies 
respondenter vara anonyma med hopp om att få in mer genuina svar. 

  

3.4.2  Sekundärdata 

Studiens sekundärdata består i huvuddel av vetenskapliga artiklar och böcker som behandlar 
de områden som problemställningen riktar sig mot, vilka vi har funnit i databaser på internet 
och i bibliotek. Enligt Jacobsen (2002) är sekundärdata ofta insamlad av någon annan än 
undersökaren och därför ofta för ett annat ändamål, det vill säga en annan 
problemformulering. Jacobsen (2002) uppmanar därför till en kritisk inställning till 
sekundärdata och belyser vikten av att granska och validera trovärdigheten av en sådan 
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källa. Sekundärdata existerar i både kvalitativ- och kvantitativ karaktär (Jacobsen, 2002). 
Med kvalitativ sekundärdata försöker undersökaren att tolka redan insamlade texter, 
exempelvis existerande historier eller berättelser (Jacobsen, 2002). Kvantitativ sekundärdata 
är data utformad av olika mätbara undersökningar som tidigare genomförts; det kan till 
exempel innefatta numeriskt baserad data som undersökningar i form av statistik, 
årsredovisningar, räkenskaper och liknande numeriska uträkningar (Jacobsen, 2002). 
Studien är till stor del utförd med Nykiels (2007) metod; där insamling av sekundärdata är 
ett bra sätt att lägga en grund innan undersökaren lägger fokus på att samla in primärdata. 
Det är genom sekundärdata som undersökaren bildar sig en uppfattning och får en generell 
kunskap om det valda ämnet (Nykiels, 2007). Genom sekundärdata kan undersökaren få en 
uppfattning om behövd primärdata och dess kommande riktning (Nykiel, 2007). Det var 
detta som tillsammans med den abduktiva ansatsen ledde till studiens problemställning och 
fokus på primärdata angående Generation Y:s mottaglighet för innehållsmarknadsföring i 
sociala mediekanaler. 
 
 

3.5 Validitet och Reliabilitet 
En studies empiri bör enligt Jacobsen (2002) uppfylla två krav. Det första kravet gäller 
validitet; empirin måste vara relevant och giltig och det andra kravet gäller reliabilitet; 
empirin ska vara trovärdig och den ska gå att lita på. Validitet och reliabilitet hör ihop då det 
som mäts måste vara pålitligt för att kunna bli giltigt; validitet förutsätter reliabilitet 
(Bryman, 2012). 

3.5.1 Validitet 

Att ha ett kritiskt förhållningssätt till insamlad data är viktigt dels för att undersöka om den 
eftersökta datan samlades in, vilket kallas intern giltighet (Jacobsen, 2002) och dels för att 
veta om det som undersöktes kan appliceras i andra sammanhang och då uppnå extern 
giltighet (Jacobsen, 2002). Genom avgränsning av ålder på respondenterna säkerhetsställdes 
den interna giltigheten då enkäten endast besvarades av människor tillhörande Generation Y. 
Genom att enkäten berörde på vilka sociala medieplattformar generationen är mest 
mottagliga för innehållsmarknadsföring försäkrades att studiens syfte mättes. Detta 
säkerställdes även genom en klar, beskrivande text om ämnet för att räta ut eventuella frågor 
innan respondenten besvarade enkäten. 
 

3.5.2 Reliabilitet 

Stabilitet, inter-observation och intern reliabilitet är tre faktorer som utgör reliabilitet vilket i 
sin tur indikerar konsistensen av mätningen (Bryman, 2012), faktorer som tagits i hänsyn i 
utformandet av denna studie. Stabilitet innebär att med samma metod och samma mått ska 
undersökningen kunna göras om för att uppnå liknande resultat, vilket även Jacobsen (2002) 
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har som förutsättning under kravet reliabilitet. Intern reliabilitet syftar till att använda 
konsistenta mätinstrument (Bryman, 2012) vilket ska hålla nere antalet mätfel i studien 
(Jacobsen, 2002). Observationen och tolkningen av data utifrån denna bör hållas objektiv för 
att hålla konsistens i svaren trots att olika respondenter observeras (Bryman, 2012).  

 

3.6 Metodkritik 

3.6.1 Sekundärdata 

Då sekundärdata ofta är insamlad av någon annan än undersökaren och ofta för ett annat 
ändamål uppmanar Jacobsen (2002) till en kritisk inställning till sekundärdata och 
granskning och validering av trovärdigheten i en sådan källa. Vi är medvetna om att 
insamlad sekundärdata i många fall geografiskt sätt skiljer sig från vårt 
undersökningsområde; Generation Y:s användning av sociala medier i Sverige. Flertalet 
källor baseras på studier runt om i världen, vilket vi ändå anser vara generaliserbart 
gentemot Generation Y:s användning av sociala medier i Sverige tack vare dagens digitala 
globalisering. 
 

3.6.2 Primärdata 

Denna studies primärdata samlades in genom en enkätundersökning med tjänsten 
SurveyMonkey och distribueras genom olika sociala mediekanaler; Facebook, LinkedIn, 
Twitter samt även via e-mail. En svårighet med att använda en enkät som insamlingsmetod 
av primärdatata är att respondenterna inte kan få någon övrig hjälp med eventuella 
oklarheter, utöver var som står i enkäten (Jacobsen, 2002). Eftersom respondenternas 
eventuellt begränsade kunskap inom ämnet innehållsmarknadsföring kunde riskera 
missvisande svar valde vi att tydliggöra begreppet innehållsmarknadsföring för dem. Detta 
gjorde vi genom att introducera respondenterna för ämnet i början av enkäten genom en 
beskrivning och två kortfattade exempel för att tydliggöra definitionen och skapa en 
förståelse för ämnet. På detta sätt minimerades risken att respondenternas svar skulle bli 
missvisande.  
 
Jacobsen (2002) menar att en kvantitativ metodansats svaghet är att det blir undersökarens 
tolkning av verkligheten som läsaren får ta del av och inte respondenternas då undersökaren 
i förväg bestämmer vad som är relevant att svara på. En annan svaghet är att resultatet 
tenderar att bli ytligt, då undersökarna försöker att nå ut till en stor massa vilket kräver en 
viss standardisering och förenkling av frågor vilket inte lämnar utrymme för att gå in på 
djupet (Jacobsen 2002).  
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Den interna giltigheten, vilken Jacobsen (2002) menar är viktig för att kunna bedöma hur 
goda studiens slutsatser är, kritiseras i två av svarsalternativen på frågan om varför 
respondenterna valde dessa sociala mediekanaler. Frågan fokuserar på vilka attribut hos 
sociala mediekanaler som påverkar respondenten till att känna sig mottaglig för 
innehållsmarknadsföring i den valda kanalen. De två svarsalternativen, mest pålitlig 
information och information istället för reklam, handlar inte om kanalerna utan istället om 
innehållsmarknadsföringens egenskaper; med dessa svarsalternativ mäter vi alltså inte det vi 
hade för avsikt att mäta. Vi valde att inte analysera empirin kring dessa teorier. Att 
Generation Y är negativt inställda till traditionell reklam och värdesätter trovärdigt innehåll 
är redan bevisat enligt flera teorier, däribland Aquino (2012) och Syrett & Lamminman 
(2004) varför vi inte anser detta fel som något betydande i sammanhanget.  
 
Jacobsen (2002) och Wärneryd et al. (1993) nämner ledande frågor som ett av problemen 
med frågeformulärs utformning. Då ett svarsalternativ uppfattas som mycket positivt eller 
negativt leder detta uppgiftslämnaren att svara på ett visst sätt (Jacobsen, 2002). Frågan 
gällde vilken källa av information som väger tyngst vid köpbeslut hos Generation Y. 
Frågans två svarsalternativ var rekommendationer från vänner/familj/bekanta eller reklam 
från företaget; respondenterna skulle välja det alternativ som påverkar mest vid köp av en 
vara. Det finns en svårighet i att få ett rättvisande svar genom att fråga människor vad de 
påverkas av och då människor generellt sätt inte vill erkänna sig påverkade av 
marknadsföring, bedömdes denna fråga som ogiltig och uteslöts från analysen.  
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det problem med urvalet vid frågeformulärsundersökningar på 
internet, då endast besökarna av den aktuella sidan har möjlighet att svara på enkäten. Detta 
har vi dock försökt minimera genom att undersökningen distribuerades på Facebook, 
LinkedIn, Twitter och via e-mail.  
 
Det grundläggande syftet med en kvantitativ undersökning är att urvalsgruppen ska 
representera hela målgruppen och därigenom göra resultaten generaliserbara. Vi nöjde oss 
med en konfidensgrad på 95 %, vilket innebär att vi med 95 % sannolikhet mätte det riktiga 
värdet generaliserbart på hela populationen. Antalet respondenter i denna studie nådde 301 
stycken, vilket är för få för att studien kan klassificeras som statistiskt säkerställd enligt 
Creative Research Systems (2014), vilket innebär en risk att denna respondentgrupp inte 
räcker för att vara representativa för hela Generation Y och ge en fullständigt sanningsenlig 
bild av verkligheten. 
 
Bland våra respondenter råder det en snedvridning i könsfördelning, vilket gör att 
urvalsgruppen inte är korrekt överensstämmande i jämförelse med hela Generation Y. Vi 
räknade på den statistiska skillnaden och vad det gäller de olika könens preferenser skiljer 
det sig ibland könen emellan och ibland inte, vilket finns tydligt beskrivet i studiens 
analyskapitel. Tack vare att skillnaderna redovisades tydligt kan företag med produkter som 
riktas mot enbart män eller enbart kvinnor, ta del av denna information. 
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4 EMPIRI 

Detta avsnitt presenterar vad det insamlade empiriska materialet, i form av en digital enkät, 
har givit. En översikt presenteras över Generation Y:s användning av sociala medier och i 
vilka kanaler generationen är mest mottaglig för innehållsmarknadsföring, detta genom  
kortfattad text, diagram och tabeller. 

4.1 Kön 
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4.2 Ålder 
 

  



	  

	  
	  

18	  

4.3 Användning av social medier  
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4.4 De sociala mediekanaler Generation Y känner sig mest mottagliga på 
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4.5 Anledning till valet av social mediekanal 
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4.6 Anledning till användning av sociala medier 
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På frågan om anledningen till varför respondenterna använder sociala medier gjordes ett val 
att ha även ett öppet svarsalternativ, vilket utnyttjades av ett fåtal av de svarande. Detta 
resulterade i utfyllnad av alternativ i form av kommentarer: inspiration, tittat på 
inspirationsbilder för lägenhet, spel, hålla mig uppdaterad, tvång. En av respondenterna 
ansåg att de som inte använder Facebook finns inte, rent socialt.  
 

4.7 Frekvens av användning av sociala medier 
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5 ANALYS 

I detta kapitel analyseras den insamlade empiriska data vilken samlades in genom en enkät 
för att sedan jämföras med den teoretiska referensramen. För att kunna genomföra djupare 
analyser jämförs även teori med teori och empiri med empiri. Detta med målet att besvara 
studiens problemformulering och uppfylla studiens syfte. 
 
 
Analysen presenteras i två delar; först analyseras studiens huvudsakliga fråga för att senare 
gå vidare till de beskrivande faktorer som kan ligga till grund för huvudfrågans utfall. Vi 
kommer att använda oss av en analysmodell, se figur 1. I analysen av studiens huvudsakliga 
fråga fördjupar vi oss i på vilka sociala mediekanaler som Generation Y känner sig mest 
mottagliga för innehållsmarknadsföring. För att kunna analysera varför Generation Y är som 
mest mottagliga på de kanaler de valt, analyseras det vilka egenskaper hos dessa kanaler de 
värdesätter högst. Sekundärt kommer även sociala mediers lämplighet som 
distributionskanal för innehållsmarknadsföring undersökas. Genom att sätta detta emot teori 
gällande Generation Y och generationens användningsvanor av sociala medier förklaras 
varför valen gjorts. Slutligen görs även en analys av det empiriska materialet med hänsyn till 
könsskillnader med syfte att belysa eventuella skillnader då denna skillnad kan ha påverkat 
utfallet. Analysen av skillnaden i genus olika preferenser kan även bidra med värdefull 
kunskap vid marknadsföring av produkter riktade mot endast kvinnor eller män. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
   
 
Figur 1. Analysmodell 
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5.1 Statistiska test 
Test som används i studiens analys är olika varianter av Chi-två-test. Testets syfte är 
hypotestestande där den undersökande testar en hypotes för att se om det råder en 
samvariation mellan två variabler i en population (Jacobsen, 2002). Vid Chi-två-test sätts 
nollhypotesen till att det inte råder någon skillnad mellan det observerade och förväntade 
värdet vilken senare accepteras eller förkastas beroende på om signifikansnivån under- eller 
överskrider det kritiska värdet på konfidensintervallet. Vanligast är användandet av en 
konfidensgrad om 95 %. Om testet överskrider konfidensintervallet om 0,05 förkastas 
nollhypotesen och vi kan med 95 % säkerhet säga att det observerade värdet inte 
överensstämmer med det förväntade (Jacobsen, 2002). Alla statistiska test redovisas inte i 
analysen, detta för att hålla innehållet relevant och lättöverskådligt, men alla genomförda 
test återfinns bland bilagorna. 
 

5.2 Analys av studiens huvudfråga 
Det är viktigt för företag att veta hur resurser ska spenderas för att nå en hög avkastning på 
investeringar och därför är det även relevant att veta vilka sociala mediekanaler som borde 
användas samt vilka som är mindre nödvändiga (Sterne, 2010). Då Generation Y i hög grad 
konsumerar, bidrar, delar och söker innehåll i sociala mediekanaler (Bolton et al., 2013) och 
då digitalt innehåll nästan alltid förstärks när det konsumeras och delas (Rowley, 2008) är 
sociala medier ett lämpligt verktyg för innehållsmarknadsföring. Det stora antalet sociala 
mediekanaler gör det svårt för dagens marknadsförare att veta vilka plattformar som borde 
prioriteras (Rowley, 2008). Eftersom målet är högsta möjliga försäljning med lägsta möjliga 
kostnad är därför vikten av kanalval stor (Sterne, 2010). Denna studies forskningslucka 
gäller just på vilka sociala medieplattformar som Generation Y är mest mottagliga för 
innehållsmarknadsföring och denna fråga besvarades genom en enkätundersökning. 
Undersökningen visade att Facebook var den kanal där flest respondenter ansåg sig själva 
vara mest mottagliga för innehållsmarknadsföring.  
 

 
 
 
 

 
 Första- och andrahandsval i procent 
 
För att säkerställa förstahands- respektive andrahandsalternativens signifikans utfördes ett 
Chi-två-test med ett urval. Med en signifikans på 0,000 vilket är under 0,05 kan hypotesen 
att alla val skulle bli valda i lika stor utsträckning förkastas. Det finns därmed en signifikant 
skillnad mellan utfallet och slumpen. Individuella signifikanstester gjordes även för att 
statistiskt kunna säkerställa skillnaderna mellan utfallen i de olika valen, se bilaga 5. 
Statistiskt säkerställda skillnader existerar mellan Facebook och YouTube med en 
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signifikans på 0,000 vilket gör skillnaden statistiskt signifikant. En statistiskt säkerställd 
skillnad råder även mellan YouTube och Instagram, Instagram och LinkedIn, LinkedIn och 
Twitter med exakta värden, se bilaga 5. Övriga valda kanaler fick antingen utfall för nära 
varandra, skillnaden var därmed inte signifikant, eller var för få för att räkna på. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chi-två-test förstaval 
 

 
 
 
 
 

Chi-två-test andraval 

 

 
 
 
 
 

Chi-två-test totalt 
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5.3 Sekundär analys 

5.3.1 Användande av sociala medier 

För att kunna nå en förklaring bakom de kanalval vilka respondenterna angav som de 
kanaler de känner sig mest mottagliga för innehållsmarknadsföring på ställde frågade vi 
vilka kanaler respondenterna använder minst en gång i månaden. I toppen kan vi utläsa 
samma kanaler som valdes mest i huvudfrågan; Facebook och YouTube tillsammans med 
Instagram. För tabeller över de individuella testen på skillnaderna i användande av de olika 
kanalerna, se bilaga 4. Rent statistiskt kan dock inte några skillnader säkerställas mellan 
varken Facebook och YouTube eller YouTube och Instagram som uppvisar signifikanser på 
0,221 samt 0,166 vilka väl överskrider signifikansnivån på 0,05, se bilaga 4. Att Facebook 
används mer än Instagram kan dock statistiskt säkerställas med en signifikans på 0,009, se 
bilaga 4. 
 
Från det empiriska resultatet kan det också utläsas att det finns fyra kanaler som inte 
används i någon större utsträckning bland de tillfrågade vilka hade mindre än 3 % aktiva 
användare. Dessa fyra sociala mediekanaler är StumbleUpon, Flickr, Slideshare och 
Foursquare. Av de fem personer som använder Slideshare har dock fyra av dem valt kanalen 
som en av de två de känner sig mest mottaglig på. Detta resulterar i den högsta 
lämplighetsprocenten av alla sociala mediekanaler med en lämplighetsprocent på 80 %, följt 
av Facebook på 74 %. Detta betyder dock inte att det är i Slideshare företagen ska lägga sina 
innehållsmarknadsföringsresurser, men det tyder på att kanalens format är tilltalande för 
innehållsmarknadsföring för de som använder den. 
 
Det kan också utläsas att respondenterna använder i snitt 4,04 sociala mediekanaler varje 
månad och att 92 % av alla tillfrågade uppgav att de använder sociala medier flera gånger 
dagligen vilket visar att respondenterna generationen är högfrekventa användare. Detta är i 
linje med vad Okazaki, Katsukura & Nishiyama (2007) säger angående digital 
marknadsföring; att det är en bra metod att använda för att nå ut till Generation Y då 
generationen är frekventa användare av internet. 
 
Det utfördes ett Chi-två-test och ett Cochran’s Q-test på frågan angående frekvensen om 
användandet av sociala medier bland respondenterna, som båda visade en signifikansnivån 
av ett värde på 0,000 vilket därmed visar att det finns en signifikant skillnad mellan svarens 
fördelning och slumpen. Nollhypotesen om att alla svaren har en lika stor chans att bli valda 
kan därmed förkastas.  
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Fördelning av val    Cochran’s Q-test 

 

5.3.2 Anledning till valet av föredragen kanal  

Mer än hälften av respondenterna i denna undersökning, 56 %, svarade att de känner sig 
mest mottagliga för innehållsmarknadsföring på valda kanaler på grund av att det är på dessa 
kanaler de spenderar mest tid. En tredjedel av respondenterna i undersökningen valde 
kanalerna då dessa kanaler levererade information snabbast. Dessa två motiv kan grundas i 
att Generation Y är otåliga (Martin, 2005). Otåligheten kan i sin tur förklaras av 
generationens uppväxt i ett samhälle under ständig teknologisk tillväxt med snabb, 
lättillgänglig information (Barbagallo, 2003). Även Bolton et al. (2013) belyser att skepsis, 
otålighet och rättframhet har växt fram hos Generation Y till följd av generationens uppväxt 
med brett, snabbt informationsflöde och teknologisk tillväxt. 35 % av respondenterna ansåg 
sig vara mest mottagliga för innehållsmarknadsföring på den kanal de valt då kanalen 
erbjuder ett enkelt sätt att vara delaktig och sprida information. Dessa 35 % stödjer Bolton et 
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al. (2013) teori angående Generation Y:s vikt vid att konsumera, bidra, dela, sprida samt 
söka innehåll i sociala mediekanaler.  
 
Aquino (2012) och Hildebrandt (2011) nämner båda att word-of-mouth är en av de starkaste 
influenserna i Generation Y:s beslutsprocess. Aquino (2012) menar vidare att Generation Y 
har en skeptisk inställning till företags budskap och att generationen istället litar på personer 
i deras omgivning vilket ska ha lett till word-of-mouths stora genomslagskraft. Även den 
insamlade empirin visar ett visst stöd för denna teori då 28 % av respondenterna i studien 
nämnde att de smidigt kan ta del av rekommendationer från andra som en anledning till att 
de kände sig mest mottagliga för innehållsmarknadsföring på de kanaler de valt. 24 % 
svarade att anledningen var att innehållet är anpassat efter dem. Detta kan styrkas av Harad’s 
(2013) teori angående om att innehållet bör vara skräddarsytt för den målgrupp som vill nås 
och att det är viktigt att inte generalisera målgruppen.  
 
Skillnader i val av anledningarna till kanalvalen respondenterna gjort kan med undantag för 
det mest valda alternativet inte statistiskt bevisas. De tre efterföljande alternativen; ett enkelt 
sätt att vara delaktig och sprida information, snabbast tillgång till information och smidigt 
rekommendationer från andra kan inte statistiskt säkerställt hållas isär varandra. De har alla 
jämfört med varandra en signifikansnivå på över 0,05. Det sista alternativet, anpassat 
innehåll, är inte ett statistiskt säkerställt mindre valt alternativ än smidigt rekommendationer 
från andra men mot övriga är alternativet med säkerhet minst valt. För tabeller över de 
individuella testen på kanalernas skillnad mot varandra, se bilaga 6. 

Snittet i antal valda anledningar är 2,06 och genom det kan vi konstatera att anledningen att 
det är dessa kanaler respondenterna spenderar mest tid och därför vill ha de där är mest 
påverkande. Däremot kan vi inte säkert säga vad som är den näst mest påverkande 
anledningen. De tre nästkommande anledningarna; ett enkelt sätt att vara delaktig och sprida 
information, snabbast tillgång till information och smidigt rekommendationer från andra kan 
inte statistiskt säkerställt hållas isär varandra och får därför anses vara lika påverkande alla 
tre, se bilaga 6.  
 
För att testa signifikansnivån användes ett Cochran’s Q-test vilket resulterade i ett 
signifikansvärde på 0,000 vilket betyder att svaren, med mer än 95 % säkerhet, signifikant 
skiljer sig i sin fördelning från slumpen. Nollhypotesen att svaren skulle bli lika fördelade 
kan förkastas.  
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 Fördelning av val    Cochran’s Q-test 

5.3.3 Anledning till användning av sociala medier 

Enligt Williams & Page (2011) har dagens trådlösa teknik bidragit till att krympa det 
geografiska avståndet mellan människor. Trusov et al. (2008) anser att en social mediekanal 
är ihopsatt av inbjudna medlemmar i vilken användarna skapar sig en unik profil och socialt 
interagerar inom sitt sociala nätverk. Den tolkningen styrks av Vinerean et al. (2013) som 
anser att sociala mediekanaler huvudsakligen är internetbaserade kommunikationsplatser där 
användarna socialiserar med varandra. Att Generation Y använder sociala medier av den 
huvudsakliga anledningen styrks av det empiriska resultatet där 80 % av respondenterna 
angav de socialiserar med vänner via sociala medier. Denna skillnad ner till övriga 
anledningar är statistiskt säkerställd med en signifikansnivå på 0,000. 
 
Mer än hälften av respondenterna, 56 %, har svarat att de använder sociala medier som ett 
tidsfördriv. Generation Y har alltid haft snabb tillgång till information (Barbagallo, 2003) 
och har växt upp med teknologi som internet och mobiltelefoni (Hills, Ryan, Warren-
Forward, & Smith, 2013; Syrett & Lamminman 2004). Även Martins (2005) teori blir här 
styrkt: den snabba tillgången av information har gjort Generation Y otåliga. Enligt Taken 
Smith (2012) kommer Generation Y ofta i kontakt med e-word-of-mouth och det blir allt 
vanligare att generationen uttrycker sig angående företag och deras produkter via sociala 
medier. Generation Y bidrar med innehåll, delar och söker efter innehåll i sociala 
mediekanaler (Bolton et al., 2013) vilket även kan avläsas ur de 53 % av respondenterna 
som använder social medier för just den här anledningen, det vill säga att ta del av och 
sprida information. Detta stämmer överens med vad Cambria et al. (2011) anser angående 
om att användare av sociala medier är intresserade av att av interaktion samt att aktivt sprida 
innehåll. Skillnaden mellan dessa två anledningar går inte att statistiskt säkerställa då 
signifikansvärdet ligger på 0,619 vilket är högt över den kritiska nivån på 0,05. Detta gör att 
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bägge dessa alternativ får räknas som de näst mest valda. För tabeller över de individuella 
testen på skillnaderna mellan anledningar till att använda sociala medier, se bilaga 7. 
 
Enligt Crumpacker & Crumpacker (2007) har Generation Y lättare att behålla kontakter de 
en gång skapat. Empirisk data visar att 41 % av respondenterna använder sociala medier för 
detta ändamål, att hålla kontakten. Pulizzi (2011) menar att konsumenter med dagens 
teknologi själva kan ta fram värdefull information för att underlätta val av produkt eller 
tjänst. Bolton, et al. (2013) anser att Generation Y använder sociala medier som 
informationssökare och enligt våra respondenter var det 39 % som använde sociala medier 
för just detta. Skillnaden mellan dessa två anledningar går inte att statistiskt säkerställa då 
signifikansvärdet ligger på 0,606 vilket är högt över den kritiska nivån på 0,05, se bilaga 7. 
Detta gör att bägge dessa alternativ får räknas som de tredje mest valda. 
 
Ovan listade anledningar till användande av sociala medier får anses vara 
huvudanledningarna hos studies respondenter då dessa anledningar kan förklara 
användandet i 39 % eller fler av fallen. Övriga alternativ fick ett för litet utfall för att kunna 
anses vara förklarande i större utsträckning. 
 
Syrett & Lamminman (2004) anser att Generation Y lätt knyter nya kontakter med 
människor de aldrig tidigare träffat. Denna studie visar att respondenterna inte använder 
sociala medier för detta ändamål i någon större utsträckning då endast 11 % valde detta 
svarsalternativ. Vårt empiriska resultat visar på att våra respondenter inte i någon större 
utsträckning använder sociala medier för att recensera produkter då endast 1 % av 
respondenterna använder sociala medier för detta ändamål. Även här skiljer sig verkligheten 
från teorin då utfallet av respondenternas svar inte motsvarar vad Taken Smith (2012) menar 
angående om att Generation Y gärna använder sociala medier för att uttrycka sig om företag 
och deras produkter samt att detta blir allt vanligare. 
 
Cochran’s Q-test på denna fråga resulterade i signifikansvärdet 0,000, ett värde som är under 
0,05 vilket gör svarens fördelning signifikant skilt från slumpen. Nollhypotesen att svaren 
skulle bli lika fördelade kan förkastas.  
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Fördelning av val       Cochran’s Q-test 

 

5.3.4 Könsskillnader 

5.3.4.1 Generella skillnader 

Det råder en statistisk säkerställd skillnad i könsfördelningen, vilken är bekräftad med en 
signifikansnivå på 0,002. I studiens analytiska data går det att se en skillnad i attityden 
mellan den kvinnliga och manliga delen av respondenterna angående på vilken kanal som 
respondenterna är som mest mottagliga för innehållsmarknadsföring totalt sett. Här kan vi 
utläsa att det finns en generell statistiskt signifikant skillnad på vilka kanaler män respektive 
kvinnor är mest mottagliga för innehållsmarknadsföring på. Signifikansen uppgår till 0,000 
vilket är klart under 0,05 vilket gör att nollyhypotesen om att kanalerna skulle bli 
procentuellt lika mycket valda mellan kvinnor och män utifrån hur många av respektive kön 
som ingick i mätningen kan förkastas. Könens preferenser är statistiskt signifikant skilda 
varandra. Det ska noteras att vissa kanaler valdes av för få respondenter för ett Chi-två-test 
och därför är dessa exkluderade. 
 
 

 

 

 

Chi-två-test mellan män och kvinnor 
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5.3.4.2 Skillnader i mest de valda kanalerna 

Enligt det empiriska resultatet anser både den kvinnliga och manliga delen av 
respondenterna sig mest mottagliga för innehållsmarknadsföring på Facebook. Ett Chi-två-
test visade att skillnaden könen emellan inte var statistiskt signifikant då testets 
signifikansvärde hade ett värde på 0,128 och därmed överstiger den kritiska nivån på 0,05. 
Även om skillnaden inte är statistiskt signifikant visar undersökningen ändå en lite högre 
procentuell andel kvinnor än män som valde Facebook som första- eller 
andrahandsalternativ; 76 % mot 68 %. Vidare genomfördes en jämförelse mellan könen av 
de två sociala mediekanaler som hade blivit näst mest valda av respondenterna. När det 
gällde mottaglighet av innehållsmarknadsföring i sociala mediekanalen YouTube valdes den 
65 % av männen och 36 % av kvinnorna. Attityden angående innehållsmarknadsföring i den 
sociala mediekanalen Instagram visade sig istället vara mer positiv bland kvinnor än män. 
Den kvinnliga andelen av respondenterna valde Instagram i 46 % av deras totala val och av 
den manliga delen av respondenterna valdes Instagram i enbart 17 % av deras. De båda 
statistiska testen för dessa två kanaler hade ett signifikansvärde på 0,000 för respektive 
resultat vilket visar på en statistisk signifikant skillnad i val av sociala mediekanaler mellan 
de olika könen. 
 

Chi-två-test Facebook 

 
Chi-två-test YouTube 

Chi-två-test Instagram  
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6 SLUTSATS 

Detta sista kapitel knyter ihop studiens analyserade data och presenterar resultat, slutsatser 
och svaret på studiens problemformulering. Efter detta ges även förslag till vidare forskning 
inom innehållsmarknadsföring mot Generation Y. 
 

Vårt huvudsakliga syfte med denna studie är att ta reda på Generation Y:s preferenser vad 
det gäller mottaglighet av innehållsmarknadsföring i sociala mediekanaler. Vi har uppfyllt 
detta syfte genom en kvantitativ ansats där vi samlat in svarsdata från respondenter via en 
enkät. Med hjälp av denna enkät kan vi nu ge svar på vår problemställning: På vilken social 
medieplattform känner sig Generation Y som mest mottaglig för innehållsmarknadsföring? 
 

 

 
 
 

 
Första- och andrahandsval i procent 
 
Något som dock bör tas i beaktning är att urvalet består av 301 respondenter och därmed 
saknas det 83 stycken svaranden för att undersökningen ska vara statistiskt säkerställd. En 
annan anledning till att svaret inte är helt säkerställt är en snedvridning i urvalet vad det 
gäller variabeln kön; av respondenterna är 58,8 % kvinnor och 41,2 % män. Det råder vissa 
skillnader i valda sociala medieplattformar könen emellan, något vi statistiskt kunnat 
säkerhetsställa har påverkat utfallet i undersökningen. Facebook håller en klar majoritet av 
respondenternas röster och där råder det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen. 
Däremot är YouTube populärare bland män än kvinnor, 65 % av männen valde kanalen som 
första- eller andrahandsval jämfört med 36 % av kvinnorna. Likaså var det stora skillnader i 
undersökningens tredjeplats, Instagram, där 46 % av kvinnorna valde kanalen som första- 
eller andrahandsval jämfört med 17 % av männen. Dock behöver inte skillnaden, könens 
preferenser emellan, vara lika stor som det skulle kunna se ut vid en första anblick, mer 
finns att läsa i förslag till vidare forskning nedan. 
 
Det sekundära syftet med studien var att ta reda på varför Generation Y känner sig mest 
mottagliga på en viss kanal och även hur frekvent generationen använder sociala medier, för 
att till en viss grad kunna styrka sociala mediers lämplighet som distributionskanal för 
innehållsmarknadsföring. Den absoluta majoriteten av de tillfrågade, 92 %, svarade att de 
använder sociala medier flera gånger dagligen, vilket följaktligen möjliggör flera 
kontaktpunkter dagligen. Dessutom svarade 35 % av respondenterna att anledningen till 
deras val av kanal är på grund av den enkla möjligheten att vara delaktig och sprida 
information; något som möjliggör en viral spridning av innehållsmarknadsföring. Tidigare 
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bekräftade teorier har slagit fast att en av de starkast påverkande influenserna i Generation 
Y:s beslutsprocess är word-of-mouth, vilket i stor grad möjliggörs via en spridning i sociala 
medier. Våra empiriska data visar att 80 % av generationen använder sociala medier för att 
socialisera med vänner öppnar många möjligheter för rekommendationer genom just word-
of-mouth. Det visade sig dessutom att generationen använder sociala medier för att söka 
efter intressant information då 39 % uppgav att de använder sociala medier för det 
ändamålet. Detta betyder att sociala medier med stor sannolikhet är en bra lämpad 
distributionskanal för innehållsmarknadsföring. 
 
En viktig poäng går att utläsa ur frågan gällande varför respondenterna valde just de kanaler 
de gjorde där en klar majoritet på 56 % svarar att anledningen är att det är i dessa kanaler 
respondenterna befinner sig mest och därför vill ha informationen där. Detta stämmer i sin 
tur även överens med 33 % av urvalet som också valt den kanal de valt på grund av att den 
erbjuder snabbast tillgång till information; generationen vill ha informationen snabbt och 
enkelt dock förklarar inte dessa data allt. Att Facebook hålls före YouTube i val av kanal för 
innehållsmarknadsföring är, enligt denna studie, statistiskt säkerställt bevisat. Dock kan inte 
skillnaderna i användandet av kanalen bekräftas med statistisk säkerhet vilket innebär att 
även andra preferenser spelar in vid valet av kanal. Det är mer komplicerat än ren 
användningsdata. Ett liknande utfall kan också utläsas mellan kanalerna LinkedIn och 
Twitter där skillnaden i användning inte kan statistiskt säkerställas men användarnas 
preferenser vad det gäller mottaglighet i kanalerna kan statistiskt bevisas med fördel 
LinkedIn. Detta betyder att kanalen innehar egenskaper som av användarna uppfattas som 
mer passande för innehållsmarknadsföring än Twitter.  
 
Då innehållsmarknadsföring som marknadsföringsmetod går ut på att driva lönsamma 
kundåtgärder genom spridning, interaktion, engagemang och på detta sätt få potentiella nya 
kunder, krävs en effektiv distribution genom rätt kanaler för att lyckas. Vårt resultat leder 
fram till slutsatsen att Facebook är den kanal i vilken Generation Y känner sig som mest 
mottaglig för innehållsmarknadsföring och att den största anledningen till detta är att det är i 
den kanal där generationen befinner sig mest. Detta är information som är av stor betydelse 
ur marknadsföringsperspektiv. Denna studies resultat innebär att dagens marknadsförare kan 
effektivisera innehållsmarknadsföring mot Generation Y. Företag med produkter eller 
tjänster som marknadsförs mot Generation Y kan istället fokusera sina resurser till 
innehållsmarknadsföring på Facebook och i andra hand på YouTube för att nå en högre 
investeringsavkastning. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Med ovanstående information kan vi ytterligare dra några slutsatser angående de eventuella 
skillnaderna i preferenser vad det gäller de olika könen. Det behöver inte nödvändigtvis 
existera några skillnader om i vilken kanal män och kvinnor anser sig mest mottagliga för 
innehållsmarknadsföring vad det gäller kanalens utformning ur 
innehållsmarknadsföringspunkt i sig. Det skulle snarare kunna handla om deras olika 
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preferenser vad det gäller kanalerna överhuvudtaget. Till exempel är det en betydande 
mängd fler män än kvinnor som använder kanalen YouTube 96 % mot 83 %. Av dessa 96 % 
män är det 68 % som valde kanalen som en av de två kanaler de känner sig mest mottaglig 
för innehållsmarknadsföring medan det av de 83 % kvinnorna bara är 44 %. Detta tyder på 
en skillnad i preferenser ur genusperspektiv men det behöver inte vara så. Eftersom den 
vanligaste motiveringen bakom sitt val var att det är där individen spenderar mest tid kan det 
helt enkelt betyda att män spenderar mer tid på YouTube än kvinnor, något 
användningsprocenten indikerar. Detta är något som är ett intressant föremål för vidare 
forskning, finns det genusskillnader i sina preferenser vid val av kanal ur 
innehållsmarknadsföringspunkt eller ligger dessa skillnader i de olika könens tycke för 
kanalerna i stort? 
 
En del i det sekundära syftet med studien var att ta reda på varför Generation Y var mest 
mottagliga för innehållsmarknadsföring i en viss kanal. En statistiskt säkerställd majoritet av 
urvalsgruppen valde alternativet att det är där de spenderar mest tid och därför vill ha det där 
men detta förklarar inte allt. Enligt resonemang i studiens slutsats kan inte användningsdata 
för vissa kanaler statistiskt säkerställas jämfört med andra, trots detta är vissa av dessa 
kanaler statistiskt säkerställt mer valda än andra med samma användningsdata. Detta betyder 
att det finns andra faktorer som spelar roll i generationens preferenser vad det gäller val av 
kanal. En ny undersökning med ett fokus på denna studies sekundära syfte skulle behövas 
för att till fullo förklara vilka faktorer som avgör en kanals lämplighet för 
innehållsmarknadsföring enligt generationen. 
 
Ett annat förslag på vidare forskning är kring eventuella skillnader mellan generationer. Vi 
undersökte Generation Y då ett brett stöd finns kring flera viktiga punkter vilka gör 
generationen lämplig som målgrupp för innehållsmarknadsföring som till exempel deras 
skepticism till traditionell marknadsföring och deras utvecklade sinne för att avgöra om 
något inte är äkta. Däremot har vi inte undersökt om det finns några skillnader mot andra 
generationer vilket skulle vara intressant att undersöka. 
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