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VI HAR FIRE 
FORRETNINGSOMRÅDER… 

INNSIKT OG  
MERKEVARE- 

BYGGING 

MARKEDS- OG 
MEDIE-STRATEGI 

FORHANDLING OG 
IMPLEMEN- TERING 

ROMI 



 

DE NESTE 40 MINUTTENE… 

• Viktige grunnprinsipper ved kommunikasjon 

 

• Generasjon Z – hvem er de egentlig ? 

 

• Hvordan bruker dagens ungdommer media ? 

 

• Hvordan skal vi nå frem til dem ? 

 

 

 

 

 

 



 

# VIKTIGE 
GRUNNPRINSIPPER 
 

 



 

STRATEGI SKAL KUNNE BESKRIVES… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor er vi ? Hvor skal vi ? 

Hvordan kommer 
vi dit ? 

Hvordan vet vi at vi 
har lykkes ? 



 

DAGENS GRUNNPRINSIPPER 

• Kommunikasjon skal alltid skape målbar verdi / effekt 
• Sett tydelige mål for alle aktiviteter 

 
• «Vi» er svært sjelden den riktige målgruppen 

• Viktig med tydelig definering om hvem som skal nåes 
 

• Alt nytt er ikke effektivt og alt gammelt er ikke verdiløst 
• Innovasjon er bra men ikke uten solid innsikt 

 
• Kommunikasjon kan ikke løse alle problem 

• Fakta/løsninger og opplevelse er kjernen 
 

 
 
 
 
 
 



 

HVORDAN LYKKES ? 



 

1) HVA VIL VI OPPNÅ OG FOR HVEM ? 



 

2) INNOVASJON GIR BEDRE EFFEKT 

“It is not the strongest of the species that 
survive, nor the most intelligent, but the 
one most responsive to change.” 
 
– Charles Darwin 



 

3) KOMMUNIKASJONEN MÅ HENGE 
SAMMEN I ET ØKOSYSTEM… 
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4) GODE ANALYSER GIR SVAR 



 

# GENERASJON Z 
- HVEM ER DE EGENTLIG ? 

 
 



 

DE ER UTÅLMODIGE, DIGITALE OG FØDT 
PÅ 1990-TALLET… 

• En klar overvekt av gruppa ser på seg selv som fremadstormende og 
ambisiøse, og de forventer en lys fremtid for seg selv.  

 

• De er utålmodige, ønsker seg resultater med en gang, internett tar 
de forgitt og de tror ikke på det å personlig møte venner og utvikle 
relasjoner…. 

 

• De liker ikke store forsamlinger og er ofte dårlige til å «ta plass» eller 
snakke i offentlige sammenhenger. 

 

• Foreldrene er hovedsakelig fra x generasjonen (60-tallet), ingen 
andre foreldre for de har brukt så mye tid, ressurser og ambisjoner i 
barna sine. Det er ingen som har lest mer i bøker og tidsskrifter om 
hvordan å skape det kompetente barn, der har kjøpt pedagogiske 
leker, læringsprogrammer på pc og dyre fritidsaktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

Kilde Fremtidens Svar – Generasjon Z 
v/Ann-Helen Troppen 



 

DE ER STRUKTURERTE OG 
INTERNETTAVHENGIGE… 
• De lever et mye mer strukturert liv enn sine foreldre 

og besteforeldre, de skal være ansvarlige voksne med 
høye samfunnsmessige verdier. De fleste startet med 
flere aktiviteter når de var små, og der starter det.  

 

• De har mye de skal rekke i løpet av de neste årene 
før de skal begynne å tenke på familie og barn. De 
skal utdanne seg og satse på karriere og jobb, men 
samtidig skal de også reise mest mulig og oppleve 
nye ting og steder. De har hele tiden mange baller i 
luften. 

 

• Det blir sagt at de ikke er gode lyttere, og har alvorlig 
mangel på mellommenneskelige ferdigheter. Siden 
de bruker internett så mye, er det mange som tviler 
på hvordan de er i sosiale samlinger. Det sies at de 
kommer til å bruke internett så mye at en knapt kan 
sees i et kontor. 
 

 

 

 

Kilde Fremtidens Svar – Generasjon Z 
v/Ann-Helen Troppen 



 

DE HAR NÆRHET TIL KUNNSKAP, ER GODT 
UTDANNET OG KAN MULTITASKING 
• Generasjon Z er den aller første som vokser opp til et 

trådløst, hyperlinket og brukertilpasset 
informasjonssamfunn. De er aldri mer en noen tastetrykk 
fra enhver form for kunnskap.  

 

• Det hevdes at generasjon Z blir oppdratt til å være små 
voksne, at barndommen forsvinner i alt maset om 
kunnskap, men det blir også sagt at de vil bli den hittil 
beste og mest utdannede generasjonen i historien.  

 

• Kultur og lokalmiljø er mindre viktig for disse, og 
sammenlignet med resten av befolkningen er det færre 
som gjør litt ekstra for miljøet. De er stort sett 
bekymringsløse og ser lyst på fremtiden.  

 

• Det spekuleres mer enn noen gang tidligere i generasjon 
Z’s undertitler. Alt fra generasjon sex, facebook, tankeløs 
og multitasking.  

 

 

Kilde Fremtidens Svar – Generasjon Z 
v/Ann-Helen Troppen 



 

CLICK TO ADD TITLE …OG HVA SIER VIRKELIGHETEN ? 

 Oppvokst med at man har 
alle muligheter, og at man 
er spesiell. 

 
 Derfor har «alle» skyhøye 

forventninger til hvordan 
livet skal og vil bli. 

 
 De forventer også at disse 

forventningene vil bli 
innfridd så snart alle ser 
hvor unik man er. 

 
 

 Virkeligheten er imidlertid en 
annen, og det å lykkes tar mye 
lengre tid enn det de opprinnelig 
har forventet. 

 
 Imidlertid så blir de hele tiden 

eksponert for likesinnedes 
vellykkethet gjennom sosiale 
medier, noe som bidrar til at de 
føler seg mer nedtrykt, og som 
øker behovet for å fremstå 
vellykket selv. 



 

…DE «HARDE» VERDIENE ? 



 

DE STUDERER, ER SINGLE OG HAR 
LITE PENGER ? 

Demografisk profil – (15-25 ÅR – 14% av 15-74) 

67% studerer fortsatt, 15% jobber fulltid, 9% jobber deltid og 
4% er arbeidsledige 

47% oppgir at de har en personlig inntekt på under 100 000 i året 

44% har videregående som høyeste utdannelse, 
45% har 3-5 års universitet/høyskole utdannelse 
 

37% bor fortsatt sammen med foreldrene sine, 18% bor i kollektiv eller sammen 
med venner og 17% bor alene 
57% av målgruppen er single 
87% har ikke barn, 8% har 1 barn 
 

Kilde - CCS Study Carat 
 



 

DE TRENER, SLAPPER OG HØRER MUSIKK ? 

Kilde - CCS Study Carat 
 



 

JENTER = KLÆR….GUTTER = ELEKTRO 

Kilde - CCS Study Carat 
 



 

CLICK TO ADD TITLE 

• Generasjon Z (fødd på 90-tallet) 
 

• Er utålmodige, optimistiske og «pedagogisk oppdratt» 

• Er strukturerte, svært digitale og «sosialt usikre»  

• Har nærhet til all kunnskap, er godt utdannet og trygge i multitasking 

• De er lite interessert i lokalmiljøet – og blir alt mer globale 

 

• De fleste studerer (67%), har lav inntekt (50% -100’) og bor i de store byene (45%) 

 I de fire største byene bor 45% av målgruppa (indeks 131) 

 I de 20 største byene bor 61% av målgruppa (indeks 115) 

 

HVA TAR VI MED OSS ? 

Kilde - CCS Study Carat 
 

Kilde Fremtidens Svar – Generasjon Z 
v/Ann-Helen Troppen 



 

# GENERASJON Z…. 
- HVORDAN BRUKER DE MEDIA ? 

 
 



 

VI SER 5 TYDELIGE GENERELLE 
KOMMUNIKASJONSTRENDER 

• Fortsatt sterk digital vekst – alt fler bruker mange plattformer 

 

• TV blir mye mer enn ”Lineær TV” – total screen øker – web-TV forsterkes 

 

• Mye større muligheter på målgrupper og presisjon – effektive kjøp mot spesifikke grupper 

 

• ”Always On – strategier” blir en naturlig del i kommunikasjonsmiksen 

 

• Økt effektfokus 

 



 

NORGE ER LANGT FREMME ! 

• Kilde: Forbruker & Media, 4. kvartal  2014 

Kilde – Gallup Interbuss Q4 2014 



 

MEDIEATFERDEN ER I ENDRING ! 
Målgruppe 15-25 år 

… hvis går glipp av noe på TV, så 
ser de det på nett (160) 
 
… foretrekker interaktiv TV hvor 
man kan stoppe og spole (166) 

68% 

51% 

… har venner online som de aldri har 
møtt på ordentlig (127) 
 

35% 

… synes daglige aviser er mindre 
viktig pga nyheter leses online (120) 
 
… føler seg fortapt uten sin daglige 
avis (28) 

59% 

6% 

… pleier å lytte til radio på 
mobilen (149) 
 
… har radioen på i bakgrunnen 
(77) 

16% 

44% 

… prøver ofte apper vennene 
anbefaler (182) 
 
… bruker mobilen som en bærbar PC 
(138) 

48% 

31% 

Kilde - CCS Study Carat 
 



 

Interbuss Q4 2014
© TNS 

Alder
Gjennomsnitt antall

minutter

15-29 år 187

30-44 år 159

45-59 år 96

60+ år 77

«Z» BRUKER MER ENN 3 DIGITALE TIMER PER DAG !

Base: n=1036

11
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DE ER DIGITALE GJENNOM HELE 
DAGEN ! 
BÆRBAR  PC, MOBILT NETT, MOBIL OG TV – GJENNOM HELE DAGEN 

Kilde - CCS Study Carat 
 



 

NESTEN 100% ER «SOSIALE» OG DET 
BLIR BRUKT MYE «MEDIATID» 
 

TV; 17 

Magasin; 4 

Nasjonal/lokal avis; 7 

Internett på PC; 43 

Internett på mobilen; 12 

Sosiale nettverk; 15 

Radio; 7 

Spill på spillkonsoll; 12 
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CCS Study Carat 
 



 

”MULTITASKING” ER NATURLIG – HVA 
SKJER MED OPPMERKSOMHETEN ? 

47% 
 

 
47% 

 

36% 

45% 

Kilde - CCS Study Carat 
 



 

Interbuss Q4 2014
© TNS 

Antall nettsamfunn blant alle

Base: 1044.
Tallene gjelder hele internettbefolkningen. Enkelte ekstremverdier er fjernet fra snittet.

NORDMENN ER I GJENNOMSNITT MED I

2,4 
NETTSAMFUNN

Alder Gjennomsnitt 
antall nettsamfunn

15-29 år 3,6

30-44 år 2,5

45-59 år 1,7

60+ år 1,1

Spørsmål: Hvor mange sosiale nettsamfunn er du registrert bruker av totalt?

36

IKKE BARE 
FACEBOOK, MEN 

FACEBOOK ER 
KLART STØRST 

Kilde – Gallup Interbuss Q4 2014 



 

90% I ALDEREN 15-25 ÅR BRUKER 
FACEBOOK HVER DAG… 

Facebook 
78% ukentlig 

SnapChat 
36% ukentlig  

Instagram 
30% ukentlig 

LinkedIN 
10% ukentlig 

Twitter 
14% ukentlig 

90% 
Av alle nordmenn i 

alderen 15-25 år bruker 
Facebook hver dag 

 

95% har 
profil Pinterest 

3% ukentlig  
Kilde – Gallup Interbuss Q4 2014 



 

DE FLESTE (70%) «FØLGER BARE 
MED» I SOSIALE MEDIER… 

10% 
(162) 

18% 
(109) 

67% 
(128) 

5% 
(50) 

Kilde - CCS Study Carat 
 



 

NB !  

Medier som brukes «regelmessig» 

 

Målgruppen vesentlig 
overrepresentert i… 
 
• Facebook 

• Google 

• YouTube 

• TV3 

• Spotify 

• Viasat 4 

• NRK P3 

• Instagram 

• FEM 

• Twitter 

• Netflix 

• Itunes 
15 

25 

26 

15 

13 

32 

22 

24 

31 

12 

32 

23 

38 

24 

54 

45 

74 

53 

25 

43 

63 

61 

57 

70 

57 

71 

70 

23 

23 

25 

25 

26 

27 

27 

28 

28 

29 

31 

33 

35 

37 

43 

46 

50 

51 

51 

52 

52 

58 

60 

62 

78 

81 

88 

Siten/appen Itunes

Radiostasjonen Radio Norge

Siten/appen Tv2.no

Siten/appen Netflix

Siten/appen Twitter

Radiostasjonen P4osen

TV-kanalen FEM

TV-kanalen MAX

Avisa Aftenposten

Siten/appen Instagram

Avisa Dagbladet

Radiostasjonen NRK P3

Siten/appen Aftenposten

TV-kanalen Viasat 4

Siten/appen NRK

Avisa VGosen

TV-kanalen NRK1

Siten/appen Dagbladet

Siten/appen Spotify

TV-kanalen TV3

Siten/appen Finn.no

Siten/appen Vg Nett

TV-kanalen TVNORGE

TV-kanalen TV 2

Siten/appen Youtube

Siten/appen Google

Siten/appen Facebook

Generasjon 1990

Totalt

Kilde - CCS Study Carat 
 



 

# GENERASJON Z…. 
- HVORDAN SKAL VI NÅ DEM ? 

 
 



 

HOLDNINGSKAMPANJER MÅ APPELLERE 
TIL «SJELEN» FOR Å FÅ EFFEKT… 

Frykt  
(redsel, sosial aksept) 

Personlig fordel 
(penger, tid, enkelhet) 

Identifisering 
(vise rett atferd) Muligheter / personlige drømmer 



 

CLICK TO ADD TITLE 

Budskap: 
Vise personlige fordeler / muligheter / identifisering 

 
• Bedre utdannelsesmuligheter 
• Sterkere karrieremuligheter 
• Gode boligmuligheter 
• Rikere fritidstilbud, kan dyre egne hobbyer 

 

Format: 
Velge medier som skaper engasjement 

 
• Sosiale medier  
• Mindre diskusjonsfora / involvering 
• Film på ulike nivåer er meget viktig 
• Kommunikasjonen bør ha høy underholdningsfaktor 
• Kan ikke forvente høy involvering – men bør legge opp deling engasjement / deling 

 

PERSONLIGE FORDELER ER VIKTIG  



 

CLICK TO ADD TITLE 4 STEG FOR AT DERE SKAL LYKKES… 



 

CLICK TO ADD TITLE 1) TA STOR HENSYN TIL INDIVIDET 

INNSIKT:  
Målgruppen er meget individorientert, 
dette gjør dem lite opptatt av det 
fellesskapet en kommune er. 

IMPLIKASJON:  
Skal de være positive til et beslutt er dere 
nødt til å fokusere/kommunisere hvilke 
individuelle muligheter besluttet gir 
målgruppen.  



 

CLICK TO ADD TITLE 2) BENYTT SOSIALE KANALER OG 
MINDRE DISKUSJONSFORUM 
INNSIKT:  
Generasjon Z er svært digital, alle bruker 
sosiale medier kontinuerlig og den sosiale 
identifikasjonsfaktoren er høy. De er ofte 
utrygge i større fora og foretrekker 
mindre arenaer. 

IMPLIKASJON:  
Sosiale medier er diskusjonsforum til dagens 
ungdom, her kan det skapes holdninger som 
er viktige for å ta et fremtidig beslutt. 
Personlig dialog bør skje i trygge omgivelser 



 

CLICK TO ADD TITLE 3) VÆR ENGASJERENDE OG BRUK VISUELLE 
HJELPEMIDLER TIL Å OVERBEVISE… 

INNSIKT:  
Målgruppen liker underholdning, 
forventer engasjerende innhold og 
foretrekker å konsumere videoinnhold. 

IMPLIKASJON: 
Det vil være viktig å engasjere, ikke belære, 
disse ungdommer for at de skal se verdien i å 

velge for eller mot. De må også se en 

emosjonell verdi av valg   
 



 

CLICK TO ADD TITLE 4) BRUK «OPINIONSLEDERE» 

INNSIKT:  
Målgruppen har høy identifikasjonsfaktor 
ønsker å være engasjert i det samme som 
deres opinionsledere er engasjert i. 

IMPLIKASJON: 
Talspersonene i kampanjen er minst like 
viktige som budskapet. Man må ta 
utgangspunkt i de ulike interessene 
målgruppen har, og velge talspersoner fra 
disse. 
 



 

CLICK TO ADD TITLE KAMPANJER MÅ SKAPE SYNERGIER 



 

Avsender: 
Kommune 

Kanaler: Youtube, 
Facebook, Klasserom 

Avsender: Opinionsledere 

Kanaler: Deres sosiale kanaler 

Avsender: Opinionslederens følgere 

Kanaler: Målgruppen selv, på sosiale medier og i én til én 
samtaler med venner, familie og bekjente 

KAMPANJEOPPBYGGING 



 

HVA SKAL DERE TENKE PÅ ? 

• Målgruppen 
• Er utålmodig, optimistisk, individorientert og har globalt fokus 
• Er godt utdannet, svært digitalt, sosialt «usikre» og liker ikke å bli belært. 

 
 

• Medievanene 
• De er «digitale heavy usere», alle er på sosiale nettverk og de har enkel tilgang til all info 
• De er gode i multitasking, liker videoinnhold og forventer engasjement og underholdning 

 
 

• Kommunikasjonen bør.. 
• Inneholde «troverdige» sosiale aktiviteter som viser personlige fordeler / muligheter 
• Foregå på mindre arenaer der det kan føres trygge diskusjoner 
• Hjelp til å skape identifikasjon gjennom «tydelige opinionsledere»  

 
  



 

TAKK  

 

 

 

Pelle Stensson 

pelle.stensson@carat.com 

M +47 98 23 59 04 
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