
   

Institutionen för kommunikation och design

Gerillamarknadsföring
En studie av PR-byråers sätt att skaffa medieuppmärksamhet.

Text: Grubbström Linn
Handledare: Tjernström Sune
Publikationsort: Högskolan i Kalmar, Institutionen för kommunikation och design
Typ av publikation: Examensarbete 15 hp, Journalistik (C-nivå)
Programbeteckning: Programmet för medieproduktion och journalistik 180 hp
Höstterminen 2008



2

Author: Linn Grubbström
Title: Gerilla marketing
Level: BA Thesis in Journalism
Location: University of Kalmar
Language: Swedish
Number of pages: 40

Abstract

This study focused on new types of advertising campaigns that are a part of the new 

marketing approach called ‘guerilla marketing’. Four Swedish campaigns were analyzed, two 

using ‘word-of-mouth’ and two mainly using ‘viral marketing’. The research questions were: 

how important did the people behind the campaigns find media attention and how did they 

work to get it. This is a vital issue in journalism research because journalists are part of the 

campaign plan, sometimes without being aware of their role. They are no longer outside 

observers. 

I used both a case studying technique and qualitative interviews to get to know more about 

these four campaigns. In the analysis, observations were made with reference to a model of 

what gets media attention. I also put the campaigns in theoretical categories according to what 

kind of marketing technique they had used. 

The campaigns getting most media attention had some common features. The campaigns 

addressing a wider target group seemed to get more media attention. The campaigns that the 

media were able to write about from many different angles were more frequently mentioned 

in the press. The results also indicated that the campaigns with one or more easily identifiable 

persons to interview were also more often mentioned in the media.

Key words: 

Guerilla marketing, word-of-mouth, buzz marketing, viral marketing, advertising campaigns, 

Public Relations, media attention
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1. Inledning

Man kan väcka folks uppmärksamhet på många olika sätt. Genom att tala till deras känslor, 

deras förstånd eller kanske deras mediekåta sida. Alternativen är flera. Men oavsett vilket man 

väljer som pr-byrå på väg mot den perfekta kampanjen, så kan man nästan räkna med att det 

redan är gjort en gång tidigare. I en teknikens tid när nästan vem som helst kan starta en blogg 

och göra sig själv till Internets största attraktion är inte tidningsannonser lika effektivt längre. 

Nyare metoder ska till – och det är här word-of-mouth-kampanjer och viral marketing 

kommer in i bilden. När en stor matkedja skulle etablera sig i min hemkommun Höör hängde 

de en färdig matkasse på hundratals dörrhandtag runt om i kommunen, för att både visa upp 

sitt sortiment och sin gästfrihet. Det fungerade och dagarna när de öppnade var köerna längre 

än längst. Det här är ett mycket konkret exempel på en ny sorts marknadsföring, som jag 

tycker är väldigt intressant. För hur vet man egentligen om en sådan här kampanj är lyckad? 

Vill man få stora feta tidningsrubriker som egentligen är en form av gratisreklam, eller är 

medieuppmärksamheten helt likgiltig? Vad är det egentligen som pr-byråerna jobbar för? Jag 

tycker att det här är intressant att undersöka, inte minst för att kunna utveckla 

kommunikationen och göra än mer framgångsrika kampanjer i framtiden. Dessutom är det 

väldigt intressant från ett rent journalistiskt perspektiv – eftersom journalisterna plötsligt blir 

en del i en marknadsstrategi som de kanske inte alltid är medvetna om (Kirby i Kirby och 

Marsden, 2006). För att en kampanj ska kunna lyckas krävs det att pr-byråerna känner till hur 

medievärlden fungerar och hur man väcker en journalists intresse. Att mer konkret se exempel 

på hur pr-byråerna gör detta kan eventuellt få journalisterna att ”se igenom” kampanjerna 

lättare nästa gång de stöter på något liknande.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att genom fallstudier undersöka hur ett antal pr-byråer resonerat och 

arbetat kring varsin gerillamarknadsföringskampanj, framförallt gällande 

medieuppmärksamhet. Jag vill undersöka hur kampanjerna varit uppbyggda och på vilket sätt 

dessa anpassats för att få så mycket medieuppmärksamhet som möjligt. Jag vill även ta reda 

på pr-byråernas egna åsikter om medieuppmärksamheten i efterhand. För att klara av detta har 

jag formulerat två frågor.

1. Hur utformades kampanjen?

Underfråga: Vilka delar av kampanjen utformades enbart med medieuppmärksamhet i åtanke?

2. Vad har pr-byrån för uppfattning om medieuppmärksamheten i efterhand?

Underfråga: Vad anser de om mängden?
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Underfråga: Vad anser de om formen?

1.2 Avgränsningar

Gerillamarknadsförings genomslagskraft i medierna är ett intressant ämne som med fördel 

hade kunnat studeras ur fler aspekter. Jag hade till exempel kunnat studera det även 

internationellt. Men på grund av den begränsade tidsramen som jag blivit tilldelad till den här 

studien har jag valt att enbart fokusera på svenska kampanjer och därmed svenska pr-byråer.

1.3 Begreppsdefinition

Uttrycket ”gerillamarknadsföring” kommer från reklambranschen och används som ett 

samlingsnamn för olika sorters alternativ marknadsföring. I den här uppsatsen räknar jag in 

word-of-mouth, buzz- och viral marketing under det här samlingsnamnet.

2. Bakgrund

I det här kapitlet tar jag lite kortfattat upp hur marknadsföringen har förändrats de senaste 

åren. Jag tycker även att det är viktigt att man som läsare är medveten om reglerna för 

textreklam, eftersom dessa kan påverka hur journalisterna tänker och ser på kampanjerna.

2.1 Marknadsföringens nya kläder

Informationen i samhället har förändrats. I takt med att tekniken utvecklats och det kommit 

både fler tv-kanaler och nya fenomen som bloggar så har kunderna blivit allt kräsnare. Detta 

påverkar även marknadsföringen. Samtidigt som kunderna vet mer och borde vara lättare att 

nå i någon form, så blir det svårare att fånga upp dem i mediebruset. Detta har bland annat lett 

till att vanlig reklam fungerar sämre nu än tidigare (Jedbratt, 1999). Det är en av 

anledningarna till att företag har blivit tvungna att hitta nya metoder såsom word-of-mouth, 

buzz- och viral marketing för att nå ut till sin målgrupp. Alla dessa former av marknadsföring 

har även andra fördelar, som till exempel att de är kostnadseffektiva och

uppmärksamhetsväckande. (Kirby i Kirby och Marsden, 2006)

2.2 Regler för textreklam

PressensSamarbetsnämnd och TidningsUtgivarna har 2006 publicerat en checklista för att 

undvika textreklam i medierna. De konstaterar att man på tidningar måste vara vaksamma så 
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att läsarna inte kan få uppfattningen om att det som publiceras kan gynna någon utomstående 

aktör. De pekar vidare på några punkter som är viktiga för denna undersökning:

- När olika events äger rum och man i tidningens text nämner vem som står bakom eventet, 

gäller det att noga överväga om detta enbart är av positiv form för företaget, vilket inte är 

tillåtet, eller om det faktiskt är relevant för den journalistiska produkten.

- När varumärken använder sig av produktplacering för att väcka uppmärksamhet.

(Publikationen ”Riktlinjer mot textreklam” från www.tu.se, publicerad 2006)

3. Tidigare forskning

Det har tidigare bedrivits forskning både om marknadsföring och om medieuppmärksamhet, 

men jag har inte hittat något där de två hänger samman på det sättet som är aktuellt för min 

undersökning. Istället fokuserar mycket tidigare forskning på antingen eller. I det här kapitlet 

har jag använt mig av relativt nya undersökningar, på C-nivå från universitetet. Eftersom 

gerillamarknadsföring är ett relativt nytt begrepp, har jag när jag sökt upptäckt att det inte 

finns så mycket tyngre tidigare forskning att tillgå.

3.1 Tidigare forskning

Anders Petersson och Petri Tavasti har tidigare gjort en liknande undersökning, men där de 

enbart fokuserade på relationen mellan reklambyrå och uppdragsgivare, och inte på 

medieuppmärksamheten som i den här undersökningens fall. I deras rapport ”Kommunikation 

mellan reklambyråer och deras uppdragsgivare” har de använt sig av hermeneutiskt inriktade 

kvalitativa intervjuer för att få fram följande resultat:

- Det är viktigt att uppdragsgivaren/beställaren av kampanjen redan i starten är mycket tydlig i 

sin kommunikation till byrån om vad slutbudskapet till kunderna ska vara.

- Reklambyråerna tyckte i större utsträckning än uppdragsgivaren att det var viktigt att få 

”positiv uppmärksamhet” i media, allra helst inom branschen. Exakt i vilken form sådan 

uppmärksamhet kunde komma nämns inte i rapporten. Däremot nämns priser i nationella PR-

tävlingar som en annan form av ”positiv uppmärksamhet” som är önskvärd.

- Reklambyråerna tyckte ofta att uppdragsgivarna hoppas och tror att kampanjen ska mynna ut 

i mer än vad en kampanj vanligtvis gör. De anser alltså att uppdragsgivaren vill för mycket, 

något man bör diskutera i starten på ett samarbete för att få ett optimalt resultat. Många tycker 

att den här sortens samtal är jobbiga att ta med sin uppdragsgivare.
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- Reklambyråerna anser i stor utsträckning att både de själva och uppdragsgivaren i stor 

utsträckning blir nöjda om uppdragsgivarens ”brief” av kampanjen i början är så tydlig som 

möjligt. (Petersson och Tavasti, 2005)

Alia Jassim och Sara Källberg har under 2008 i sin rapport ”Word of mouth – ur ett 

konsumentperspektiv” undersökt hur konsumenter som är 20-25 år uppfattar word-of-mouth 

som marknadsföringsmetod. De har i första hand samlat in sin information genom 

fokusgrupper. Jassim och Källberg har i första hand kommit fram till att det inte är kändisar 

och andra elitpersoner som påverkar ungdomarna vid konsumtion utan snarare jämbördiga 

såsom kompisar och klasskamrater. De antog att detta berodde på att vänner i det här fallet var 

mer lika personerna som gjort dessa uttalanden. Greg Nyilasi har kommit till samma slutsats. 

Enligt honom sker den största spridningen av word-of-mouth inom familjen och den närmsta 

vänskapskretsen. Dock nämner Nyilasi att det även finns undantag, nämligen personer som 

förmedlar budskap mellan olika sociala grupper. Dessa är ovanligare men självklart 

nödvändiga för att budskapet ska spridas längre. (Nyilasy i Kirby och Marden, 2006)

4. Teori

I teorin tar jag avstamp både i ett område som berör medieuppmärksamhet och ett bredare 

område som berör marknadsföring och marknadskommunikation. Jag tar först upp några 

punkter som McQuail i sin bok ”Mass Communication Theory” pekar på krävs för att få 

medieuppmärksamhet. När det sedan gäller marknadsföring tar den här rapporten egentligen 

avstamp i två olika teoretiska föreställningar, dels transmissionsmodellen och dels 

meningsskapande kommunikation. Det är viktigt att förstå och vara klar över hur 

kommunikationen till medier fungerar, eftersom det som undersöks är vikten av just 

medieuppmärksamhet. Det andra som är viktigt är att förstå de olika ansatserna av 

marknadsföring, och hur dessa fungerar. För att kunna läsa om och analysera olika pr-byråers 

kampanjer gäller det att förstå varför företag och byråer rent generellt gärna vill använda sig 

av den här sortens kampanjer och vilka fördelarna teoretiskt sett är. Därför presenteras den 

teoretiska bilden av några olika modeller här, nämligen word-of-mouth, buzz- och viral 

marketing.
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4.1 Vad krävs för att få medieuppmärksamhet?

För att få medieuppmärksamhet krävs olika saker. McQuail tar upp dessa i sin bok ”Mass 

Communication Theory” (2005).

Nyhetslogiken är det som definierar nyheter som genre och konstaterar vad som krävs för att 

något ska bli en nyhet och komma i tidningen. McQuail (2005, s. 310) pekar på några punkter 

som kan definiera och sammanfatta vad som krävs för att något ska bli en nyhet:

- Det ska vara geografiskt, tidsmässigt och kulturellt nära. Det här betyder att det gärna ska 

hända inom en geografisk radie som ligger nära dig. Detta är dock något som delvis har 

förändrats i takt med den teknologiska utvecklingen. I takt med att Internet blir större och mer 

lättillgängligt och till exempel bloggar och forum poppar upp kan det som sker i ett annat land 

ibland vara mer geografiskt nära än det som händer i grannstaden. Att något ska vara 

tidsmässigt nära betyder att det nyligen ska ha hänt och att det ska vara kulturellt nära betyder 

att målgruppen gärna får ha samma kulturella grund att stå på.

- Det ska vara möjligt för konsumenten att identifiera sig i någon form.

- Det får gärna innehålla inslag av skandaler, elitpersoner, krig, sex och annat som kan skapa 

någon form av rubriker.

(McQuail, 2005)

4.2 Kommunikationsmodeller

Redan 1968 gjorde Edward J. Robinson en kartläggning från marknadsföringsperspektiv på 

en kommunikationsteoretisk modell, för att kunna förstå public relations inom sociala och 

beteendevetenskapliga ramar. Enligt honom så finns det främst tre stadier i den här 

kommunikationsmodellen – kommunikatorn, meddelandestadiet och kanalstadiet. Delar av 

det här perspektivet tar även Jesper Falkheimer och Mats Heide upp i sin bok ”Reflexiv 

kommunikation” (2003). De tillför även nya, mer moderna tankegångar till Robinsons 

resonemang. Enligt Falkheimer och Heide är delar av Robinsons resonemang aningen 

gammalmodiga, eftersom information av honom tas upp som något enkelspårigt, alltså något 

som kommuniceras ut och som man tar för givet att människor tar emot. Robinson förklarar 

hur kommunikation ser ut från sändarens perspektiv, utan att ta hänsyn till så kallade 

störningsmoment som kan uppstå på vägen. Dessutom väljer han att i ytterst liten omfattning 

nämna det faktum att budskapet som når fram till den tänkta kunden/konsumenten kanske inte 

alls uppfattas på det sättet som sändaren tänkt från början. McQuail talar om två paradigm 
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inom kommunikationsforskningen, vilket bygger på liknande tankegångar om 

transmissionsmodellen och ett alternativt paradigm som bland annat framhäver mottagarens 

roll (McQuail 2005).

Falkheimer och Heide kallar Robinsons modell för transmissionsmodellen och nämner några 

av dess nackdelar. De tycker framförallt att det är negativt att man ser mottagarna som 

passiva. I transmissionsmodellen lämnas mottagarna själva att ta emot och bearbeta 

informationen. Detta är inte alltid tillräckligt, speciellt med tanke på att all information inte 

enbart behöver vara positiv, något man heller inte tar hänsyn till i den här modellen.

Falkheimer och Heide anser istället att man med fördel kan använda sig av meningsskapande 

kommunikation. De beskriver två olika sorters verkligheter som människor har, en objektiv 

och en subjektiv. Den objektiva verkligheten är den vi kan se, höra, lukta och ta till oss med 

våra olika sinnen. (Vi kan alltså se att ett hus är ett hus och att en bil är en bil och lukta om 

något är bränt.) Den subjektiva verkligheten är sådant vi kan förstå, med hjälp av till exempel 

texter vi läst, upplevelser vi varit med eller fått höra om. Här skapas sammanhangen och 

väver samman de olika delarna vi känner till. Det är ur den här verkligheten som den 

meningsskapande kommunikationen främst härstammar. Den ser även dialogen som en 

central del, eftersom det är dialogen som gör kommunikationen möjlig. Enligt Falkheimer och 

Heide bör man ”se andra som likställda kommunikationspartners” (Falkheimer och Heide, 

2003, s. 82). Vi pratar, och därigenom sker kommunikationen.

Skillnaden mellan transmissionsmodellen och meningsskapande kommunikation är alltså 

tydlig. I den första förmedlas informationen från en ett företag eller en organisation till 

konsumenten och i den andra kommuniceras ingen direkt information ut, utan folk diskuterar 

med (och kan därmed indirekt informera) varandra fram och tillbaka istället. Detta har vissa 

likheter med word-of-mouth, som diskuteras i nästa del av teorin. Man kan säga att 

transmissionsmodellen ser mottagaren som passiv, medan den meningsskapande 

kommunikationen ser mottagaren som aktiv (Falkheimer och Heide, 2003).

Dock pekar Falkheimer och Heide på att dialogen och meningsskapande kommunikation inte 

alltid måste vara den mest effektiva metoden för att nå ut till folk i marknadsföringssyfte.
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”Det finns situationer då transmission av information är helt rätt metod. Dialog innebär ett visst 

mått av tillit, risk och sårbarhet, och publiken kan bli manipulerad. I ett kortsiktigt perspektiv kan en 

mer oetisk asymmetrisk kommunikation vara det effektivaste sättet att uppnå ett visst mål för 

organisationen. Men på lång sikt lönar det sig – i det flesta fall – att agera etiskt och föra en 

kontinuerlig dialog med organisationens olika publiker.”

Falkheimer och Heide (2003), s. 83

4.2.1 Reflektion

Jag anser att det är viktigt att känna till de här olika modellerna. Vissa saker har förändrats 

avsevärt sedan 60-talet då Robinson tog fram sin modell, något Falkheimer och Heide 

uppmärksammar när de beskriver transmissionsmodellen. Men både transmissionsmodellen 

och meningsskapande kommunikation är viktiga perspektiv i den här undersökningen. Som 

man kan läsa längre fram i teorin så är word-of-mouth en viktig del i gerillamarknadsföring, 

något jag anser att meningsskapande kommunikation delvis är byggd på. Samtidigt handlar 

den här uppsatsen om att pr-byråerna vill ha medieuppmärksamhet i samband med sina 

kampanjer, något transmissionsmodellen tar upp. Ett av de enklaste sätten att få ut sina 

budskap om man ser mottagaren som mer passiv, är genom massmediala kanaler (Falkheimer 

och Heide, 2003).

4.3 Tre marknadsföringsteorier

Word-of-mouth, buzz-marketing och viral marketing har många likheter och kan ibland vara 

svåra att särskilja. Genomgående i den här uppsatsen använder jag begreppet 

gerillamarknadsföring där jag medvetet slår samman de tre. Trots det anser jag att det ur ett 

teoretiskt perspektiv även är viktigt att beskriva dem var för sig.

4.3.1 Word-of-mouth

Enligt Greg Nyilasy (i Kirby och Marsden, 2006) har det länge funnits en skillnad mellan de 

som studerar word-of-mouth i teorin och de som gör det i praktiken;

De som studerar word-of-mouth i teorin säger att utövarna inte utnyttjar all kunskap man kan 

utnyttja och heller inte är konsekventa i sitt genomförande. De som genomför det i praktiken 

säger att teoretikerna är för teoretisk inriktade i sina resonemang, gammalmodiga och att vissa 

delar av deras synpunkter är irrelevanta. Oavsett vilket så är begreppet inte nytt utan har 

funnits i lång tid, och studerats aktivt i ungefär 50 år.
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Tittar man i vanliga svenska och engelska lexikon hittar man ingen direkt översättning av 

uttrycket word-of-mouth. Men enligt Greg Nyilasy (I Kirby och Marsden, 2006) kan det 

översättas med ”muntlig kommunikation eller ”muntlig publicitet”. Definitionen av word-of-

mouth är indelad i tre olika delar, som alla är lika viktiga.

1. ”Interpersonal communication”, som betyder att för att något ska falla inom word-of-

mouth-kategorin så måste det ske muntligt genom en mediekanal som företaget inte betalar 

för. Därför går kanaler som annonser och konsumenttidningar som till exempel ”Råd & Rön” 

i Sverige bort (Nyilasy i Kirby och Marsden, 2006).

2. När det gäller marknadsföring i någon form, behandlar begreppet word-of-mouth alltid 

marknadsföring, marknaden, varumärket eller något annat inom närliggande kategorier. Det är 

viktigt att göra skillnad på vanlig informationsspridning i vardagslivet, som också kan kallas 

word-of-mouth. Skillnaden här är att den sortens ”vardagsinformation” inte har en avspark i 

något som rör ett företagets varumärke (Nyilasy i Kirby och Marsden, 2006).

3. Kampanjerna eller snacket, det vill säga, själva word-of-mouth-delen, ska vara frivillig 

eller åtminstone verka frivillig. Konsumenterna eller personerna som pratar om ett varumärke 

ska göra det av sin egen fria vilja. Om det verkar som att en person får betalt för att prata eller 

nämna ett varumärke eller ett företags kampanj, så försvinner effekten som man vill uppnå. 

Däremot är det ingen fara om någon får betalt för att prata om varumärket som en ”vanlig 

konsument” så länge denna gör en bra skådespelarinsats. Men word-of-mouth kan även 

uppstå utan att någon som jobbar för varumärket står bakom det. Ett sådant exempel kan vara 

om en person är först med att testa en tjänst eller en produkt i sin omgivningskrets. Om den 

här personen då anser att det den testar är ovanligt bra eller dåligt, är sannolikheten att 

personen kommer att berätta för andra den känner, som ännu inte testat, extra hög (Nyilasy i 

Kirby och Marsden, 2006).

Ur den sista punkten kan man enligt Nyilasy (i Kirby och Marsden, 2006) också hitta 

anledningen till att word-of-mouth anses vara en så stark kanal till konsumenterna. 

Undersökningar har visat att konsumenter lägger större vikt vid ett uttalande eller dylikt som 

varken har en ekonomisk eller kommersiell bakgrund. Eftersom konsumenterna vid word-of-

mouth sällan är medvetna om att en sådan bakgrund kan finnas fungerar detta bra och 

konsumenten lägger större vikt i uttalandet den fått höra. Vid till exempel annonsering är 
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konsumenten redan från starten medveten om att den får ett budskap från en köpt kanal – och 

lägger mindre vikt vid det eftersom trovärdigheten sjunker. Man kan alltså sammanfatta detta 

genom att säga att ju oskyldigare kanalen något förmedlas genom är, och ju mindre baktankar 

det förefaller finnas, desto större blir trovärdigheten och därmed också effekten.

Greg Nyilasi sammanfattar de här tre delarna av word-of-mouth som en okommersiell 

marknadsföringskanal, men konstaterar samtidigt att huvudtanken med genomförandet är 

kommersiellt.

Det finns ytterligare sätt att se på word-of-mouth, enligt Nyilasy (i Kirby och Marsden, 2006).

Ett perspektiv är att se fenomenet i en avsändare- och mottagaredel. Avsändaren står i det här 

fallet för ”input” och mottagaren står för ”output”. Dessa har olika uppgifter. Dessa två är 

givetvis ömsesidigt beroende av varandra, eftersom varken budskapet eller mottagandet kan 

fungera om den andra parten inte finns med. 

Vissa säger dock att all word-of-mouth är medvetet skapad av olika företag. Detta behöver 

inte vara fallet. Word-of-mouth kan lika gärna uppstå av sig själv, både i positiv och negativ 

form för företaget.

Det finns några sammanfattande punkter om word-of-mouth som även bör nämnas. Även 

dessa är framtagna av Nyilasi (i Kirby och Marsden, 2006):

- Negativ word-of-mouth existerar också, och är nästan värre än positiv sådan eftersom den 

sprids betydligt fortare. Den här delen påverkar dessutom varumärket mer negativt, än vad 

positiv word-of-mouth påverkar det positivt.

- Folk lyssnar och tar åt sig word-of-mouth för att det är en vanlig del av deras 

konsumtionsmönster att prata med nära och kära. Det här beteendet i sig kan man inte påverka 

eller förändra.

- Om produkten eller tjänsten är dyr eller innebär en stor förändring för kunden, betyder det 

också att risken med köpet ökar. Ju högre risken är, desto mer lyssnar människor på word-of-

mouth. Detta betyder alltså (åtminstone i teorin) att ett bilmärke kan påverkas mer av word-

of-mouth än ett skomärke.

- Word-of-mouth kan eventuellt, men bör inte enligt de som forskat inom området, ersätta 

vanlig traditionell marknadsföring helt. Detta av flera anledningar, men bland annat eftersom 

man inte säkert kan veta effekten. Däremot påpekar många forskare att det är ultimat att 

kombinera olika sorters marknadsföring för ett optimalt resultat.
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(Nyilasi i Kirby och Marsden, 2006)

4.3.2 Buzz-marketing

Skillnaden mellan word-of-mouth och buzz-marketing är egentligen inte så stor. Det man kan 

säga är att det handlar om att word-of-mouth som tidigare beskrevs i första hand uppkommer 

av sig själv, medan buzz-marketing skapas mer aktivt av ett företag eller en organisation. 

Buzz är alltså allt snacket som går just nu, om en viss produkt, tjänst eller person (Rosen, 

2000). Till skillnad från word-of-mouth som beskrevs i kapitel 4.2.1 som uppstod av att en 

kund ur hjälpande syfte delade med sig av sin information till någon annan, så kan man säga 

att buzz är word-of-mouth på beställning, det vill säga att företaget medvetet gjort något för 

att få folk att prata om deras varumärke (Nyilasy i Kirby och Marsden, 2006). Det kan handla 

om privatpersoner som får betalt för att vara avsändaren inom ramarna för word-of-mouth. 

Det kan även handla om mer utbildade personer, vars jobb är att på ett så förtroendeingivande 

sätt som möjligt sprida ett budskap om ett varumärke eller dylikt vidare (Nyilasi i Kirby och 

Marsden, 2006).

Inom buzz-marketing säger man att det främst finns tre olika tekniker att använda sig av, som 

alla ger olika bra resultat. Foxton kallar dem secret live buzz marketing, disclosed buzz 

marketing och overt live buzz marketing (i Kirby och Marsden, 2006).

1. Secret live buzz marketing

Den här tekniken går ut på att någon eller några får ett budskap att förmedla på platser där 

målgruppen befinner sig. Utan att avslöja att de kommer från företaget kan de till exempel 

prata om positiva saker som berör varumärket de vill marknadsföra. Styrkan med den här 

tekniken, där målgruppen inte vet att det finns en aktiv avsändare är att förtroendet höjs. Är 

man inte medveten om att det finns en baktanke med det man hör eller upplever blir 

förtroendegraden nästan alltid högre. Om målgruppen däremot upptäcker att det är en del av 

en buzz-marketing-kampanj kan effekten avta. Det kan skapa en negativ känsla för 

varumärket, eftersom målgruppen känner sig lurad. Men det måste inte innebära något 

negativt. Undersökningar har visat på att många människor fortfarande föredrar buzz-

marketing eftersom det sticker ut ur mängden.

En svaghet som ”secret live buzz marketing” dock har är att den inte når ut till en så stor 

mängd personer (Foxton i Kirby och Marsden, 2006).
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2. Disclosed live buzz marketing

Till skillnad från ”secret live buzz marketing” där målgruppen aldrig ska vara medveten om 

att budskapet de får kommer från ett företag eller en organisation, så handlar ”disclosed live 

buzz marketing” om att avslöja avsändaren vid rätt tillfälle. Det handlar om att målgruppen 

först får höra människor prata om något, får se något uppseendeväckande som är inövat i 

förväg eller något liknande som väcker mycket uppmärksamhet och känslor, för att sedan få 

reda på att budskapet kommer från ett företag eller en organisation. En av tankarna med detta 

är självklart att skapa word-of-mouth – att målgruppen ska berätta om det här för sina nära 

och kära eftersom de bland annat blir överraskade av det som hänt.

En av de största fördelarna med den här tekniken är att den kan väcka mycket 

uppmärksamhet, både hos målgruppen och hos pressen om kampanjen lyckas. En av de 

negativa sidorna kan däremot vara att människor känner sig lurade – när de till exempel tror 

att de just bevittnat något ”äkta” men inser att det bara var skådespelarinsatser, och att man 

därmed skapar negativ word-of-mouth istället (Foxton i Kirby och Marsden, 2006).

3. Overt live buzz marketing

Vid den här tekniken så är målgruppen hela tiden medveten om att det finns en avsändare för 

det som pågår. Istället för anonymt skådespeleri för att föra vidare ett budskap så vet man på 

en gång vem som kommer från företaget och förmedlar budskapet. Det kan innehålla sång, 

teater och annat som väcker uppmärksamhet – och avsändaren är alltid synlig. Anledningen 

till att den här sortens marknadsföring fungerar bra är att det är något utöver det vanliga, 

vilket fortfarande kan skapa word-of-mouth även om avsändaren inte längre är anonym. 

Fördelarna med den här metoden är att kampanjerna ofta väcker mycket uppmärksamhet och 

man skapar en mer personlig kontakt med de uttänkta kunderna. En nackdel som ofta pekas ut 

är om man gör en felsatsning och till exempel genomför en kampanj i en miljö där den inte 

passar in. Då kan detta istället skapa negativ word-of-mouth (Foxton i Kirby och Marsden, 

2006).

4.3.3 Viral marketing

Enligt Kirby (i Kirby och Marsden, 2006) finns det framförallt två nyckeluttryck som 

omnämns när man pratar om viral marketing. Det är ”snabb tillväxtpotential” och ”skicka 

vidare”. Viral marketing skiljer sig mot word-of-mouth och buzz-marketing eftersom det 

utspelar sig på Internet. Dock är vissa väsentliga delar uppbyggda på samma sätt, man gör 
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något för att skapa en så kallad ”snackis”, det vill säga word-of-mouth. Men taktiken för att 

uppnå det målet ser annorlunda ut.

Viral marketing kan genomföras på olika sätt. Man kan bifoga något i ett mail, man kan lägga 

ut en video på YouTube eller göra annat som får folk att se, läsa eller uppleva något på 

Internet som de anser vara intressant eller roligt. Därefter, för att en viral marketing-kampanj 

ska lyckas, bör målgruppen antingen muntligt eller digitalt vidareförmedla budskapet. Ett 

exempel på det här är Hotmail. På 18 månader gick Hotmail från att ha noll användare till 12

miljoner. Deras enda marknadsföringskanal var en avslutande mening i varje mail om att även 

mottagaren kunde få en gratis mailadress med Hotmail. Det här är ett typexempel på väl 

fungerande viral marketing. Dock finns det risker med viral marketing. Budskapet kan till 

exempel lätt bli förvanskat. Det hade räckt att några stycken bytt ut den sista meningen om 

Hotmail till en negativ mening, för att ett helt annat budskap hade spridits istället (Kirby i 

Kirby och Marsden, 2006).

Viral marketing finns i två olika metoder, som är desamma som vid buzz-marketing. Dessa 

kallas ”peer-to-peer” och ”performer-to-peer”. ”Peer-to-peer” betyder att vanliga människor 

för vidare ett budskap, medan ”performer-to-peer” betyder att budskapet medvetet förs vidare 

av någon som är expert på ändamålet och med all sannolikhet får betalt för att göra det 

(Foxton i Kirby och Marsden, 2006). Dock pekar många på att det redan innan kampanjen 

lanseras är viktigt att en extra gång överväga de etiska aspekterna som kampanjen bygger på, 

eftersom viral marketing ibland har en förmåga att gå över dessa gränser. En annan aspekt 

som man även behöver ta hänsyn till är huruvida kampanjen följer lagen eller ej (Woerndl, 

Papagiannidis, Bourlakis, Li, 2008).

Dr. Ralph F. Wilson (2000) liknar viral marketing med virus, eftersom det sprids så otroligt 

snabbt mellan människor. Internet är en ännu snabbare plattform för word-of-mouth än 

verkligheten är, där människor faktiskt måste träffas för att utbyta information. Dock pekar 

han på sex olika råd som bör tillämpas för att den här sortens kampanjer ska bli så lyckade 

som möjligt.

1. Låt vissa tjänster/produkter vara kostnadsfria enbart för att väcka uppmärksamhet. När en 

kunds intresse har väckts, så fortsätter kunden att vara intresserad.

2. Använd själv de enklaste digitala metoderna som finns, så att det blir så lätt som möjligt för 

användaren att skicka vidare budskapet. Sörj även för att budskapet är så enkelt som möjligt.
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3. Använd dig av en modell som klarar av att växa. Räkna med de effekter som eventuellt 

uppstår när ditt budskap når och kommuniceras ut av flera.

4. Utnyttja människors vanliga beteende. Man kan aldrig förändra en persons beteende för att 

de ska passa ens kampanj, däremot kan man utnyttja det man vet om det.

5. De flesta människor har befintliga nätverk som består av 8-12 personer. Därefter har de 

många fler ytliga kontakter. Placera om möjligt ditt budskap mellan nätverk för att få maximal 

spridning.

6. Få andra föra ut ditt budskap.

(Dr. Ralph F. Wilson, 2000)

4.3.4 Reflektion

För en person som inte är insatt kan det vara svårt att se någon större skillnad på de här tre 

teorierna. Men skillnaderna finns, även om alla tre teorierna lämnar lite utrymme för egna 

tolkningar. Den synvinkeln som jag ser det från i min uppsats är följande:

Word-of-mouth finns som en grundläggande byggsten i allt som har med den här sortens 

marknadsföring att göra. Det är även en del i viral marketing, som egentligen är helt digitalt 

och på sätt och vis Internets motsvarighet till vad buzz-marketing är ”in real life”. Kirby (i 

Kirby och Marsden, 2006) ger i sin text om viral marketing exempel på tankegångar som 

härstammar från buzz-marketing, på samma sätt som Foxton (i Kirby och Marsden, 2006) 

som skriver om buzz-marketing ger exempel på tankegångar som härstammar från word-of-

mouth.

5. Undersökningens genomförande

5.1 Metod

Eftersom jag vill studera ett antal pr-byråers jobb lite närmare så lämpar sig kvalitativa 

intervjuer bäst för att få svar på mina frågeställningar i intervjusammanhangen. Denna typ av 

intervjuer kan med fördel användas i fallstudier. Jan Trost (2005) skriver att man i största 

möjliga mån ska undvika att ha för detaljerade frågeschema vid kvalitativa intervjuer, utan 

snarare ett antal större teman som man ställer frågor inom. Det samma hävdar Merriam B. 

Sharan (1988). Eftersom jag vill ha samma slags information från alla intervjupersoner, har 

jag valt att använda mig av strukturerade intervjuer. Dock spelar det för slutresultatet ingen 

roll i vilken ordning intervjupersonerna berättar de olika delarna som jag vill ha svar på. Inför 

intervjuerna är det viktigt att kunna komma ihåg de olika teman man har bestämt i huvudet. 
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Jag har valt att skriva ner både teman och underfrågor (se bilaga 5). Vid intervjutillfällena har 

jag enbart använt mig av mina teman. Frågorna skrev jag dock ner för att i förväg göra det 

tydligare för mig själv exakt vad jag ville ha svar på. Man kan alltså säga att de till största del 

var en checklista för mig själv och att jag lät intervjupersonerna själva prata på i stor 

omfattning. Enligt Merriam B. Sharan (1988) kan det vara bra att formulera tydligare frågor 

innan intervjutillfället, eftersom det gör undersökningsmaterialet mer konkret och lättare att 

mäta i efterhand. Hon pekar också på olika sorters frågor som kan förekomma. De jag har valt 

att fokusera på här är frågor som rör erfarenheter, beteende, åsikter och värderingar hos 

intervjupersonerna.

Jag har även försökt följa intervjuundersökningens sju stadier (Kvale, 1997) för att få ett så 

strukturerat uppsatsarbete som möjligt. Det här betyder att jag genom hela uppsatsprocessen 

varit medveten om vad nästa steg är. De sju stegen är tematisering, planering av intervjun, 

analysering av intervjusituationen, dokumentation av intervjun, analys av den gjorda 

intervjun, verifiering och rapportering (Kvale, 1997).

5.2 Urval och presentation av intervjupersoner

Jag valde att intervjua personer från fyra olika PR-byråer. Två av kampanjerna jag valt fick 

pris i 2008 års upplaga av Guldägget. Guldägget är Svensk Reklams branschtävling för att 

utse de bästa kampanjerna, bland annat inom PR. Jag har även valt en kampanj som kommer 

från en mycket prisad byrå i Stockholm, men som inte belönades med något Guldägg 2008. 

Eftersom jag gärna vill se om det är några direkta skillnader i tankesätten för en stor och liten 

byrå har jag även valt att intervjua och granska en kampanj gjord av en byrå i Umeå, som 

enbart har två anställda. Eftersom jag i resultatdelen i rapporten enbart kommer att fokusera 

på kampanjerna presenterar jag här mycket kort vilka jag valt att intervjua.

5.2.1 Erik Yström

Erik Yström, ansvarig projektledare för kampanjen ”Minimize Me”. Kampanjen gjordes 2007 

för Max Hamburgerrestauranger av pr-byrån Cohn & Wolfe, då GCI. Kampanjen vann första 

pris i PR-kategorin i Guldägget 2008.

5.2.2 Anna Magnusson

Anna Magnusson, ansvarig projektledare för kampanjen ”Reklam på djupet”. Kampanjen 

gjordes 2007 för Ving av pr-byrån King. Kampanjen fick ett bonuspris i PR-kategorin i 

Guldägget 2008.
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5.2.3 Viktor Hillebjörk

Victor Hillebjörk, ansvarig projektledare för kampanjen ”Apberget i Sundsvall1”. Kampanjen 

gjordes 2007 för Apberget av pr-byrån Glad Reklam i Umeå. Glad Reklam har enbart två 

anställda och verkar mestadels i Västerbotten med omnejd.

5.2.4 Simon Strand

Simon Strand, projektledare och kreatör för kampanjen ”Black in heart”. Kampanjen gjordes 

2008 för Adidas (mot AIK) av pr-byrån Prime PR. Kampanjen har bland annat nominerats till 

Spinn-priset 2008, ett välkänt pris i PR-branschen.

5.3 Metodkritik

Eftersom jag har valt att genomföra fallstudier med kvalitativa intervjuer så kan man inte dra 

några direkta generella slutsatser av mina studier. Självklart kan man se samband och 

konstatera att ytterligare personer troligen resonerar på samma sätt, om jag till exempel 

kommer fram till att alla pr-byråer i min undersökning ger samma svar på samma typ av 

fråga. Men det är fortfarande viktigt att komma ihåg att resultatet ska ses som en djupare 

studie av den här typen av kampanjer. Det är bland annat därför jag valt att arbeta med 

fallstudier. Fallstudier ger snarare situationer ett större sammanhang än löser några 

världsproblem (B. Sharan, 1988).

Av ekonomiska anledningar har jag även valt att genomföra mina intervjuer på telefon och 

löper därmed risken att inte kunna uppfatta intervjupersonens kroppsspråk och andra viktiga 

delar. Detta är också viktigt att ha i åtanke.

Enligt Merriam B. Sharan så kan och bör man vid fallstudier ta hänsyn till allt material som 

man kommer åt om fenomenet man studerar. Därför har jag även sökt på kampanjerna jag 

skriver om på Internet, på sidor som till exempel Google, YouTube och diverse bloggar. Detta 

har jag bland annat gjort för att ha större bakgrundskunskap när jag ska genomföra 

intervjuerna. Jag har trots detta bett intervjupersonerna berätta om kampanjerna de har 

producerat. Eftersom jag lättare vill kunna snappa upp detaljer i deras beskrivningar anser jag 

att detta har varit viktigt.

Det är också viktigt att vara medveten att man som forskare har en viss makt i sättet man 

ställer frågorna på och sättet man väljer ut vilka citat som senare ska presenteras i sin 
                                               
1 Namnet Apberget kommer av en samlingsplats, en trappa framför Rådhuset i Umeå. Den framgångsrika 
virtuella samlingsplatsen på Internet fick namnet Apberget som ungdomar i staden associerar med en plats där 
man kan träffa andra ungdomar. 
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undersökning. Är man inte noga vid det här urvalet finns det en risk att hela undersökningen 

kan komma att peka i någon speciell riktning. Mitt mål har givetvis varit att inte själv komma 

att påverka resultatet i någon riktning utan använda de citat som bäst besvarar mina 

frågeställningar.

5.4 Validitet och reliabilitet

Man kan enligt Jan Trost (2005) inte mäta validitet och reliabilitet på samma sätt i kvalitativa 

intervjuer som i kvantitativa. Men några av punkterna han nämner som viktiga för att 

reliabiliteten ska bli hög gäller även i kvalitativa intervjusammanhang och dessa har jag i 

största möjliga mån försökt efterfölja. Av de punkterna han anser är viktiga har jag främst 

använt mig av följande i den här rapporten:

- Att ställa liknande frågor.

- Att ställa frågorna på ungefär samma tidpunkt.

- Att registrera svaren på ungefär samma sätt.

När det gäller den inre validiteten konstaterar Merriam B. Sharan (1988) att man som forskare 

måste vara medveten om i vilken mån det verkligen är verkligheten som man observerar. Det 

här är extra viktigt när jag i mina studier grundar resultatet på en intervjupersons svar istället 

för enbart på mina egna iakttagelser. Då är det först en första persons tolkning av verkligheten 

som framkommer, och sedan min, det vill säga forskarens, tolkning av svaren. Därför är det 

enligt Merriam B. Sharan som forskare viktigt att ställa sig frågan ”studerar eller mäter 

forskaren verkligen det han eller hon tror sig mäta?”(B. Sharan, 1988, s. 177). Det här betyder 

alltså att materialet som man senare analyserar också är en del av någons uppfattning snarare 

än av verkligheten i sig.

En annan viktig del när det gäller reliabilitet är huruvida intervjupersonerna är ärliga i sina 

svar eller inte. En rimlig gissning kan vara att en PR-byrå hellre ger svar som framställer dem 

själva i positiv än negativ dager vid den här typen av intervjuer. För vill man erkänna ett 

misslyckande som PR-byrå? Min fråga har därmed varit, hur kan jag bedöma om det 

intervjupersonerna säger är sant eller om de mörkar sina motgångar? Jag har arbetat med att 

följa upp deras svar med ytterligare frågor för att försäkra mig om att de kan motivera sina 

åsikter. Jag har även upplevt att flera av intervjupersonerna kritiserade sina egna kampanjer 

och var öppna med vad som gått mindre bra. Detta tycker jag höjer trovärdigheten hos 

personerna.
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5.5 Forskningsetiska överväganden

Jag har i största möjliga mån försökt att anpassa mitt arbete efter Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska huvudprinciper inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Här finns 

fyra huvudpunkter att ta hänsyn vid all forskning som utmynnar i en publikation.

- Informationskravet: Det här betyder att forskaren ska göra de medverkande medvetna om

vad forskningen handlar om och ska utmynna i och också förklara övriga villkor för de 

medverkande. Sådant som eventuellt kan påverka deras villighet att medverka måste också 

berättas.

- Samtyckeskravet: Det här betyder att det är frivilligt att medverka i en studie.

- Konfidentialitetskravet: Det här hänger samman med offentlighet och sekretess. Obehöriga 

ska inte ha tillgång till materialet i studien eller uppgifter om de medverkande. Ett kontrakt 

mellan de medverkande och de som genomför studien kan upprättas angående detta om det 

anses nödvändigt av en eller båda parter.

- Nyttjandekravet: De uppgifter man samlar in ska endast användas till denna forskning.

(www.vr.se, 2008-10-23)

5.6 Genomförande

Jag har efter varje genomförd intervju noggrant skrivit ner allt som sades, i den ordningen det 

sades. Jag har sedan valt att sammanfatta intervjuerna, för att det viktiga, mest informativa 

och det som kan ge svar på mina frågeställningar blir tillgängligt för läsarna av denna rapport. 

Jag har ställt frågor för att få svar på mina inledande frågeställningar, och letat svar på dessa 

frågor i intervjupersonernas svar. Jag har valt att inte bifoga de nerskrivna intervjuerna i 

någon bilaga, eftersom en av intervjupersonerna undanbedde sig detta. Dock anser jag inte att 

dessa hade tillfört något ytterligare till undersökningen som försvunnit i och med att jag 

sammanfattat svaren.

6. Resultat och analys

I följande kapitel presenterar jag resultatet och analysen av min undersökning. Först har jag 

valt att sammanfatta de olika pr-byråernas svar i fyra olika delar. Anledningen till att 

kampanjerna först presenteras var för sig, är för att medieuppmärksamheten i vissa fall är 

knuten till hur kampanjen är utformad. Längre fram i kapitlet sammanfattar jag svaren utifrån 

frågorna. Där kommer jag inte alltid att ta hänsyn till vilken kampanjledare som svarat med 

vilket svar.
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6.1 Sammanfattning av kampanjledarnas svar

Jag har valt att sammanfatta svaren från de olika kampanjledarna under de fyra teman som jag 

också ställt frågorna under.

6.1.1 Kampanjen Minimize Me

- Bakgrund (information om kampanjen)

Kampanjen handlade om att föra ut budskapet att Max har nya nyttiga måltider som är 

hälsomärkta. Det gjorde vi genom kampanjen ”Minimize Me”, som gick ut på att Johan, en 

helt vanlig kille, enbart käkade mat från Max i tre månader. Hans mål var att gå ner i vikt och 

man kunde följa hans försök på en blogg, både på svenska och engelska (se bilaga 1). Han 

gjorde även en krympningsfilm som las ut på YouTube. Det var en lyckad kampanj för att 

journalisterna fick mycket tid på sig att skriva om det här, eftersom den pågick under en så 

lång period2. Det var också bra att utgå från en blogg eftersom många kunde länka vidare till 

den bloggen från sina egna bloggar.

- Medieuppmärksamheten

Medieuppmärksamhet var viktigt i den här kampanjen. För att öka medieuppmärksamheten 

så använde man sig bland annat av ett namn på kampanjen som skulle locka ytterligare 

läsare och som man delvis kunde åka snålskjuts på, nämligen Minimize Me3. I takt med att 

Johan, huvudpersonen i kampanjen, gick ned mer i vikt ökade också satsningen på kampanjen 

och vi på byrån och kunden diskuterade vidare hur man kunde uppmärksamma det här 

ytterligare. Det var viktigt att från starten ha ett bra kampanjnamn som man kunde bygga 

vidare på och som kunde stå på två egna ben.

Kampanjen utformades så att media kunde hitta olika vinklar till artiklar, så att hälsomagasin 

till exempel kunde skriva om hälsoperspektivet, att vissa tidningar kunde göra en mer 

personlig text om Johan och hans kamp mot övervikten och så vidare. Den utformades även 

så att det kunde bli en snackis i bloggvärlden. Därför fick utvalda bloggare ibland ta del av 

material som inte de traditionella medierna fick ta del av. Vi ville skapa en effekt där 1+1=3, 

att uppmärksamheten på Internet i sin tur ledde till uppmärksamhet i de traditionella 

medierna istället för uppmärksamhet i köpta kanaler från början.

                                               
2 3 månader
3 2004 kom filmen Supersize Me ut och handlade om en kille som enbart åt mat från McDonalds för att visa på 
hur skadligt det var, eftersom han gick upp så mycket i vikt. Filmen fick mycket uppmärksamhet i hela världen.
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- Byråns åsikter om medieuppmärksamheten

Majoriteten av uppmärksamheten för den här kampanjen var positiv. Uppmärksamheten i 

traditionella medier var nästan uteslutande positiv och den enda negativa responsen kom från 

andra bloggare. Traditionella medier såg det här som en osannolik och rolig berättelse om en 

trebarnsfar som var tvungen att gå ner i vikt för att få se sina barn växa upp. På det sättet var 

det många olika människor som nåddes. Det var både de som gillar hamburgare, de som är 

intresserade av att gå ner i vikt, och de som tycker att det är coolt med udda saker på 

Internet. Eftersom hela kampanjen byggde på en sann historia så ökade det trovärdigheten 

och intresset.

- Önskvärda effekter (som kom eller uteblev)

Det fanns inga önskvärda effekter som uteblev av den här kampanjen. De positiva effekterna 

som kom som vi inte hade räknat med handlade främst om spridningen av budskapet. 

Eftersom kampanjen även genomfördes på engelska, så nådde vi ut till en stor internationell 

målgrupp, vilket är positivt om företaget vill expandera internationellt. Man har även skapat 

ett koncept, nämligen ”Minimize Me”. Om man söker på ”Minimize Me” nu så kan man få 

betydligt fler träffar och liknande bloggar än tidigare. Andra personer i Sverige och 

utomlands som inte har någon relation till Max Hamburgerrestauranger driver liknande 

bloggar.

6.1.2 Kampanjen Reklam på djupet

- Bakgrund (information om kampanjen)

Kampanjen för Ving handlade om att göra något helt nytt, som kunde uppmärksammas just 

för att det var nytt. Vi fick ingen brief av kunden utan våra kreatörer satt och spånade. Vi var 

överens om att det antingen skulle vara en kampanj där man placerade ett ovanligt budskap i 

en vanlig miljö eller ett vanligt budskap i en ovanlig miljö. Det handlade om dykarresor och 

då tänkte vi på platser där man inte hade gjort marknadsföring tidigare. De flesta ställen har 

man redan gjort något på men under vattnet var nytt. Men det var lite krångligt trots allt, vi 

var tvungna att gå många olika vägar för att få tillstånd och få ordning på allt, så visst hade 

det varit lättare att bara smälla upp en skylt någonstans på en fast plats. Det krävdes mycket 

research. Vi byggde egna utomhusskyltar för vattenbruk. Vi gjorde bara en skylt med budskap 

på båda sidorna. Den var belyst under vattnet och vi sänkte ner den med ett sådant där 

bärgningsfartyg (se bilaga 2). Sedan fick den sitta i vattnet 1-2 veckor. Vi skickade även 

pressreleaser till ett antal olika tidningar.
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Målet med kampanjen var helt enkelt att få uppmärksamhet. Vi trodde ju inte att Ving skulle 

sälja fler resor. Vi fick mycket PR, många tyckte att det kändes helt nytt. Vi fick lite dålig PR 

också. Vi fick bra feedback från dykare. Det fanns en del som sett skylten under vattnet och 

skrev på sina bloggar om det och så fick det ringar på vattnet.

Det var en väldigt lyckad kampanj för det gav så mycket uppmärksamhet.

- Medieuppmärksamheten

Vi och kunden hade inte i förväg diskuterat vad för slags medieuppmärksamhet vi ville ha. 

Däremot hade vi på byrån, självklart, diskuterat hur vi skulle gå tillväga. Hela den här 

kampanjen bygger ju på att medier skulle uppmärksamma den. Därför utformade vi en 

pressrelease som vi skickade till olika tidningar, där det bland annat fanns bilder på 

bärgningsbåten när skylten sänktes ner under vattnet och på dykare som såg skylten under 

vattnet. Man kan egentligen säga att hela kampanjen var utformad som den var för att få så 

mycket medieuppmärksamhet som möjligt.

I det här fallet så ville vi ha tidningsuppmärksamhet i första hand, och inte 

blogguppmärksamhet. Visserligen var det många dykare som skrev om kampanjen i sina

bloggar, men nackdelen med bloggar är att användaren själv aktivt måste leta upp dem på 

Internet. I tidningar behöver användaren inte göra lika mycket själv så därför ansåg vi att det 

var viktigast.

- Deras åsikter om medieuppmärksamheten

Det mesta som skrevs i tidningarna var positivt. Det som skrevs i tidningarna handlade om 

kampanjen i sig, att den var nytänkande, rolig och att det var smart med ett budskap i rätt 

miljö. Det som hände i den här kampanjen gällande medieuppmärksamhet är egentligen det 

man som byrå vill uppnå i alla kampanjer. Det fanns tyvärr negativ medieuppmärksamhet 

också. Det handlade om att vi inte hade tillstånd för att genomföra det vi gjorde, vilket vi 

faktiskt hade. Det som tyvärr händer med medier är att de ofta blåser upp det som är negativt 

och skriver och säljer på det. Så var det även i det här fallet. 

- Önskvärda effekter (som kom eller uteblev)

Det fanns inga direkta önskvärda effekter som uteblev. Vi hade inte skylten nersänkt så länge, 

bara drygt en vecka. Det hade förmodligen kunnat utmynna i mer medieuppmärksamhet om 

skylten varit nersänkt tio veckor istället. Vi trodde nog att det skulle bli lite mer skriverier. 
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När kampanjen fick negativ PR när tidningarna skrev negativa saker var det bara dåligt att 

ha kvar skylten eftersom vi självklart inte var ute efter någon negativ PR.

6.1.3 Kampanjen Apberget i Sundsvall

- Bakgrund (information om kampanjen)

Jag, tillsammans med min kollega Filip, stod bakom kampanjen. Vi skulle göra en kampanj 

för Apberget, som är ett lokalt avgränsat Internetcommunity för ungdomar. Det hade tidigare 

startat i Umeå, och fått en del negativa skriverier i tidningarna. Detta hade otippat nog bara 

gjort att antalet användare ökat. När Apberget skulle lanseras i Sundsvall anspelade vi på de 

negativa skriverierna. En del av den ursprungliga kampanjen, som främst bestod av att sätta 

upp affischer, dela ut stickers och att sätta ut datorskärmar med bilder av sajten på 

gymnasieskolor, blev polisanmäld. När datorskärmarna blev polisanmälda gjorde vi en 

spontan kampanj. Jag och Filip ringde till SundsvallsTidning och spelade 17-åringar som var 

nykterister. Vi sa att Apberget inte bara hade satt ut datorskärmar, utan även erbjudit oss att 

köpa sprit av dem. SundsvallsTidning nappade på det här och kom och intervjuade oss. 

Historien hamnade på förstasidan av tidningen dagen därpå och Apbergets adress nämndes 

flera gånger i artikeln. Dagen efter gick vi ut med en dementi, att allt hade varit en bluff. Då 

hamnade Apberget åter igen på förstasidan av SundsvallsTidning och dessutom skrev massor 

av andra tidningar också om bluffen eftersom vi lyckats lura just SundsvallsTidning.

Kampanjen var minst sagt lyckad, eftersom vi både lyckades lura SundsvallsTidning och få ett 

så stort mediepådrag efteråt. Dessutom uppnådde vi just det vi ville uppnå, nämligen att få 

skandalskriverier om sajten (se bilaga 3).

- Medieuppmärksamheten

Apberget hade precis innan den här kampanjen blivit uppköpta av Västerbottens-Kuriren, 

som är en konkurrent till SundsvallsTidning. Så när vi föreslog att vi skulle göra den här 

spontana kampanjen där jag och Filip skulle spela 17-åringarna, så var de med på det på en 

gång. Men annars har det såklart påverkats att Apberget har en ny ägare, man kan inte riktigt 

göra lika vågade kampanjer. Men nu tyckte Västerbottens-Kuriren bara att det var kul att 

driva lite med en av sina konkurrenter. 

Annars var det en väldigt speciell kampanj, eftersom vi ville ha negativ medieuppmärksamhet. 

Positiv uppmärksamhet, eller positiva kampanjer för den här sajten ansåg vi inte hade 

tillräckligt stor chans att komma med i tidningen. Det var just tidningsuppmärksamhet som vi 

satsade på, det var ju en spontan kampanj där vi ringde upp just tidningen. All 
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uppmärksamhet i andra tidningar, radio och tv därefter var bara en bonus. Bloggar fanns 

inte med i vår räkning då, det här hände i mars 2007 och bloggar var inte riktigt lika 

etablerade då.

- Deras åsikter om medieuppmärksamheten

När vi kontaktade SundsvallsTidning var det en chansning. I efterhand kan man tycka att 

tidningen gjorde dålig research, det hade inte krävts så mycket för att avslöja att jag och Filip 

inte var 17-åriga killar. Men annars kan man säga att det var först när vi gick ut med 

dementin som vi fick mycket medieuppmärksamhet. Då berörde artiklarna mest att vi lyckats 

lura SundsvallsTidning, med diverse olika inriktningar. Någon artikel handlade till exempel 

om hur långt man får gå i reklamskapandet. Men totalt sett är vi nöjda, vi fick mer 

medieuppmärksamhet än förväntat. Vi fick 15-20 tidningsartiklar, två tv-inslag och tre 

radioinslag.

- Önskvärda effekter (som kom eller uteblev)

Vi hade inte så höga förväntningar, eftersom det var en spontan insats i en större kampanj. 

Men generellt sett kan man säga att allt gick bättre och blev större än förväntat.

6.1.4 Kampanjen Black at heart

- Bakgrund (information om kampanjen)

Jag var kreatör och projektledare för kampanjen. Kampanjen hette Black at Heart. Adidas 

sponsrar fotbollslaget AIK och målgruppen för kampanjen var främst AIK:s supportrar. Vi 

ville dels förändra attityden och dels öka försäljningen av bland annat matchtröjor. 

Kampanjen har pågått från försäsongen i mars till november 2008. Kampanjen har till stor 

del varit webbaserad eller handlat om olika events och exponering i verkliga livet (se bilaga

4). Den har handlat mycket om att ha ambassadörer för AIK som gjort uttalanden eller 

deltagit i olika aktiviteter som är positiva. Den har även innehållit inslag som fått 

supportrarna att känna sig mer exklusiva i olika sammanhang. Den har varit lyckad eftersom 

vi lyckats skapa just de här ambassadörerna på ett bra sätt, till exempel när spelarna har haft 

kampanjens symbol hjärtemblemet på sina spelardräkter. Dessutom har den stimulerat AIK:s 

försäljning av till exempel matchtröjor. 

- Medieuppmärksamheten
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Kampanjen handlade i grund och botten om kommunikation som så många andra kampanjer 

också gör, men den var inte enbart utformad för att få medieuppmärksamhet. I varje fall inte 

medieuppmärksamhet i traditionella medier. Den var utformad så att den i stora delar var 

webbaserad och använde mer otraditionella medier. Ju större kanalen för en viss målgrupp 

är, desto bättre är det. 

- Deras åsikter om medieuppmärksamheten

Kampanjen fick ganska mycket medieuppmärksamhet i de relevanta kanalerna. Det är webb-

tv internt, forum på Internet där AIK diskuteras, officiella hemsidor, supporterklubbars 

hemsidor, bloggar som supportrar skriver, folk i Solna med omnejd och allmän 

uppmärksamhet i det området. Men nu till exempel så kunde man läsa på Marcus Birros 

blogg för ett tag sedan att han hade uppmärksammat symbolen och det är kul. Det primära 

med kampanjen var ju inte att komma i DN eller andra traditionella medier, det blev mer som 

en extra effekt. Det finns inte någon anledning att ha det som målet.

Men självklart skapar det mer dignitet för kampanjen om den är med i till exempel DN, 

eftersom målgruppen då får en bild av att den är mycket större än vad den egentligen är.

Det var enbart positiv medieuppmärksamhet, men jag hade i slutändan önskat att vi fått ännu

mer. Jag är inte helt nöjd, åtminstone inte med hur mycket dagstidningarna 

uppmärksammade det.

- Önskvärda effekter (som kom eller uteblev)

Det fanns inga önskvärda effekter som uteblev. Däremot lyckades vi bättre med att öka 

försäljningen än att förändra attityden. Men vi har jobbat med sådana här projekt tre år i rad 

nu så vi vet ganska bra vad som händer. Det är sällan det kommer positiva saker som vi inte 

har räknat med vid den här sortens kampanjer.

6.2 Analys

Inledande i den här delen av kapitlet kommer jag att analysera de olika svaren som jag fått om 

de olika kampanjerna. Jag kommer att dela upp frågorna jag ställde i början för att försöka 

svara på dem en och en utifrån de olika kampanjerna. Jag kommer även att återknyta till 

teorier och nyhetslogiken som jag tog upp under bakgrunden, för att se vad som kan 

appliceras på vilken kampanj och om kampanjerna har några övergripande gemensamma 

nämnare. 
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6.2.1 Viktiga frågor och svar

I början ställde jag följande övergripande frågor. 

1. Hur utformades kampanjen?

Underfråga: Vilka delar av kampanjen utformades enbart med medieuppmärksamhet i åtanke?

2. Vad har pr-byrån för uppfattning om medieuppmärksamheten i efterhand?

Underfråga: Vad anser de om mängden?

Underfråga: Vad anser de om formen?

Nedan kommer jag att försöka besvara dessa frågor en och en för att kunna ge en tydligare 

samlad bild. Jag har även lagt till ytterligare frågor som jag anser viktiga för en tydlig bild av 

pr-byråernas upplägg. Jag har valt att sammanfatta intervjupersonernas svar under de här 

frågorna, istället för att citera dem rakt av, eftersom jag anser att det ger en tydligare och mer 

övergripande bild.

6.2.1.1 Kampanjernas utformning

Vilka delar av kampanjerna utformades enbart med medieuppmärksamhet i åtanke?

Minimize Me: 

- Den utformades så att journalisterna kunde skriva om den när de passade dem, eftersom den 

löpte över en så lång tidsperiod.

- Den utformades med en ”David och Goliat”-situation, som gjorde att journalisterna gärna 

skrev om den.

- Den utformades så att journalisterna kunde skriva om den ur många olika perspektiv, precis 

som bloggarna. Det vill säga – den var intressant ur hälsoperspektiv, galenskapsperspektiv 

och snabbmatsperspektiv.

- Den innehöll ett självklart intervjuobjekt i form av killen som gick ner i vikt.

Reklam på djupet:

- Den använde sig av pressmeddelande.

- Den var extremt nytänkande och innehöll saker som inte gjorts tidigare.

- Den innehöll tänkbara intervjuobjekt i form av dykarna.
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Apberget i Sundsvall:

- Den utformades enbart för att få medieuppmärksamhet. Första steget var när Victor och 

Filip ringde in till SundsvallsTidning och spelade 17-åringar.

- Den erbjöd villiga intervjuobjekt.

- Den innehöll skandaler.

Black at heart:

- Den utformades så att bloggarna kunde skriva om den och så att de otraditionella medierna 

kunde skriva om den.

- Den innehöll saker som fick vissa supportrar att känna sig speciellt utvalda. 

- Den innehöll överraskningsmoment, som till exempel nedräkning på hemsidan som folk 

undrade över.

- Den innehöll uppseendeväckande aktiviteter, som till exempel hjärtat på planen och 

hjärtljud som hördes ut över arenan.

- Den innehöll ambassadörer, vilket innebar utpekade intervjuobjekt om medierna ville.

- Den sträckte sig över en lång tidsperiod så att medierna kunde skriva om den i mån av plats.

Gemensamma nämnare för flera av eller alla kampanjerna:

- De erbjuder intervjuobjekt i någon form. Kampanjen ”Minimize Me” har ett självklart 

intervjuobjekt, ”Reklam på djupet” har flera tänkbara, ”Apberget i Sundsvall” har 

intervjuobjekt som själva hör av sig till pressen och ”Black at heart” har ambassadörer som 

även kan fungera som tacksamma intervjuobjekt.

- De innehöll någon sorts överraskningsmoment. Kampanjen ”Minimize Me” för att den gick 

mot det vedertagna och erbjöd viktnedgång trots ”fel” kostvanor. ”Reklam på djupet” för 

platsen kampanjen utfördes på. ”Apberget i Sundsvall” eftersom de lurade en tidning och 

”Black at heart” eftersom de bland annat räknade ner till något hemligt på sin hemsida.

Detta passar bra till nyhetslogiken, som McQuail (2003) presenterat och som nämnts under 

teorin.

6.2.1.2 Kampanjernas baktanke

Hur stor del av kampanjerna skapades enbart för att få medieuppmärksamhet?

Minimize Me:
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- En stor del av kampanjen utformades enbart för att kunna få medieuppmärksamhet. Det 

skapades medvetet olika vinklar som kunde förmedlas ut till medierna. Dessutom fanns text, 

fakta och bilder klara på hemsidan/bloggen som medierna kunde använda om de ville.

Reklam på djupet:

- Hela kampanjen skapades för att få medieuppmärksamhet. PR-byrån trodde egentligen inte 

att kampanjen skulle sälja något mer, utan det var endast uppmärksamheten man ville åt.

Apberget i Sundsvall:

- Den ursprungliga kampanjen skapades inte enbart med medieuppmärksamhet i åtanke, men 

den ”spontana delen” som innehöll intervjuerna med SundsvallsTidning skapades endast för 

att få medieuppmärksamhet. Målet med den delen av kampanjen var endast att få 

skandalskriverier, eftersom just skandalskriverier påverkat antalet användare positivt i Umeå 

tidigare.

Black at heart:

- Kampanjen skapades framförallt för att öka försäljningen och ändra attityderna, men man 

behövde webbaserade medier till hjälp för att uppnå det. Den skapades över huvud taget inte 

för att få medieuppmärksamhet i traditionella medier.

6.2.1.3 Medieuppmärksamhetens mängd

Underfråga: Vad anser de om mängden?

Följdfråga: Varför tror man att mängden blev så stor som den blev?

Minimize Me: 

- Mängden var över förväntan, eftersom man även nådde ut internationellt, något man inte 

hade räknat med.

- Det var tillfredsställande att man även lyckades nå ut till så många bloggare och därmed 

även skapa en så kallad ”snackis”.

Varför: Framförallt för att det fanns mycket material tillgängligt för medierna att använda, 

man gav journalisterna ett självklart intervjuobjekt, man gav journalisterna flera olika 

vinklar, man gav bloggare med olika intresseområden något av intresse och framförallt för 

att kampanjen var igång under en så pass lång tidsperiod (tre månader) som den var.

Reklam på djupet:
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- Mängden var inte helt tillfredsställande. Man hade hoppats på lite mer skriverier i tidningar 

än vad som skedde.

- De negativa skriverierna blev uppförstorade vilket inte var bra.

Varför: För att skylten togs upp så pass snabbt, och var bara i vattnet i drygt en vecka. På pr-

byrån tror man att det eventuellt hade kunnat bli mer skriverier om den varit i vattnet under 

en längre period.

Apberget i Sundsvall:

- Mängden var över all förväntan. Man nådde ut i flera olika sorters medier och även i andra 

länder.

- Man nådde även ut i två omgångar, både med inledande skandalskriverier och sedan 

ytterligare efter att man gått ut och berättat att det som orsakade skandalskriverierna bara 

var en bluff.

Varför: För att man lyckades lura den första tidningen. Skriverierna handlade ju först och 

främst om att en reklamkampanj lyckats bluffa sig in i en tidning, snarare än om själva 

kampanjen i sig. Andra tidningar verkade dessutom tycka att det var kul att skriva om det 

etiska dilemmat och att en annan tidning blivit lurad.

Black at heart:

- Mängden i webbaserade kanaler var tillfredsställande. Man nådde ut till många och 

lyckades till exempel få oplanerade personer att nämna kampanjen på sina bloggar.

- Mängden i traditionella medier var inte helt tillfredsställande.

Varför: För att nästan hela kampanjen var webbaserad och var utformad så att bloggar till 

exempel kunde skriva om den. Det fanns både webbaserade saker som kunde väcka intressen 

och händelser under matcherna. Enligt Simon Strand skapades inte kampanjen för att få 

uppmärksamhet i traditionella medier vilket kan vara förklaringen till att den heller inte fick 

det.

6.2.1.4 Medieuppmärksamhetens form

Underfråga: Vad anser de om formen?

Följdfråga: Varför tror man att formen var som den var?

Minimize me:

- De tycker att formen var precis så bra som man hade kunnat hoppas på.
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- De fick uppmärksamhet både i bloggform och i olika sorters tidningar. Både magasin som 

till exempel ”Må Bra” och dagstidningar skrev om kampanjen från olika perspektiv.

- Johans ”livshistoria” berättades.

Varför: För att det löpte under så lång tid så att även magasin kunde skriva om det. Att det 

löpte under så lång tid gav även dagstidningar möjlighet att skriva om det när de hade tomma 

sidor istället för på en gång. Det fanns dessutom många olika perspektiv som de olika 

tidningarna och medierna kunde ta upp.

Reklam på djupet:

- De tyckte att formen i stor omfattning var positiv, men att de negativa skriverierna dessvärre 

blåstes upp lite för stort.

- De tyckte att medieuppmärksamheten i första hand fokuserade på kampanjen, att den var 

nytänkande, rolig och med rätt budskap i rätt miljö.

Varför: Det negativa uppstod på grund av att privatpersoner trodde att man inte hade 

tillstånd att genomföra det som genomfördes. Kampanjen var helt ny och man skickade även 

ut pressmeddelanden, som gjorde att medieuppmärksamheten främst fokuserades på detta.

Apberget i Sundsvall:

- De tyckte att formen var riktigt bra, framförallt eftersom man först fick skandalskriverier 

(vilket man ville uppnå) och sedan fick många andra tidningar att skriva om kampanjen.

- Namnet på kunden, det vill säga Apberget, nämndes om och om igen i artiklarna.

- Budskapet man ville förmedla ut förmedlades ut.

Varför: För att första delen av kampanjen fungerat så bra och skapade en medievåg. Att man 

gjorde något mer av polisanmälan när den kom in.

Black at heart:

- De tyckte att formen var bra. Allt som skrevs, oavsett medium, var enbart positivt.

- Det mesta som skrevs var innanför målgruppens kretsar.

Varför: För att kampanjen främst riktade sig till en målgrupp som redan från början har en 

positiv inställning till något som hänger samman med varumärket.

6.3 Vilka olika kampanjmetoder har tillämpats?

Tidigare har jag konstaterat att jag använder mig av begreppet gerillamarknadsföring som ett 

samlingsnamn för flera olika marknadsföringsstrategier som bygger på word-of-mouth. Detta 
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mest för att kunna skriva en så tydlig uppsats som möjligt. Trots det tror jag att det är viktigt 

att kartlägga om kampanjerna jag har studerat går att placera in i olika teoretiska fack.

Minimize Me:

- Använde sig av viral marketing, eftersom hela kampanjen var webbaserad.

Reklam på djupet:

- Använde sig av word-of-mouth.

Apberget i Sundsvall:

- Använde sig delvis av word-of-mouth och buzz-marketing.

Black at heart:

- Använde sig av viral marketing, eftersom hela kampanjen var webbaserad.

6.4 Kampanjerna och nyhetslogiken

I teorikapitlet pekade jag på några punkter som McQuail tar upp för att något ska bli en nyhet, 

det vill säga få någon form av medieuppmärksamhet. Oavsett om PR-byråer säger att de 

eventuellt inte jobbat aktivt för att få medieuppmärksamhet är det ju fullt möjligt att de 

omedvetet formulerat sin kampanj efter nyhetslogikens principer. Här väljer jag att granska 

varje kampanj utifrån nyhetslogiken.

Minimize Me:

Den här kampanjen var kulturellt och geografiskt nära. Eftersom den var webbaserad så 

kunde man följa den oavsett var man befann sig, vilket gör den geografiskt nära. Vi lever i en 

tid som är full av snabbmat, stress, bantning och information om vikten – vilket gör att den är 

både tidsmässigt passande och kulturellt nära. Huruvida den är tidsmässigt nära är en svår 

fråga, eftersom den konstant är aktuell under tiden den är igång, även om det inte är något 

som hänt ”just nu”. Att den utformades från bantarens perspektiv, som dessutom är en 

förtvivlad småbarnspappa, gör att identifieringsgraden är relativt hög. Kampanjen anspelar 

dessutom en aning på namnet och filmen ”Supersize Me”, vilket gör den mer intressant. Man 

kan alltså dra slutsatsen att den här kampanjen till stor del stämmer överens med 

nyhetslogiken.
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Reklam på djupet:

Den här kampanjen var tidsmässigt nära, eftersom den plötsligt hände. Däremot var den inte 

geografiskt nära för fler människor än de som befann sig i (vatten)området där skylten sänktes 

ner. Dock var kampanjens tanke inte att människor i första hand skulle se skylten, utan läsa 

om den i tidningen, vilket gör att den här punkten inte kan räknas med i samma utsträckning. 

Detta kan verka konstigt, eftersom målgruppen som är dykare helt klart kunde se skylten. 

Men enligt intervjupersonen var tanken inte att sälja fler dykarresor utan att få 

uppmärksamhet. Kampanjen kan heller inte påstås ha varit så kulturellt nära för andra än 

dykare eller eventuellt nyfikna reklammakare. Eftersom kampanjen inte fokuserades runt 

någon person, kan man inte påstå att det fanns någon för konsumenten att identifiera sig med. 

Den innehöll heller inte inslag av elitpersoner, krig, sex eller liknande. Det enda man kan säga 

att den lever upp till i den sista punkten av nyhetslogiken är skandaler – men främst för att 

man fick negativa skriverier om att kampanjen inte hade tillräckligt med tillstånd för att 

genomföra det som genomfördes. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att den här 

kampanjen inte levde upp till nyhetslogiken alltför väl.

Apberget i Sundsvall:

Den här kampanjen var definitivt tidsmässigt nära, den hände på en speciell tidpunkt och var 

just då mycket aktuell. Den var även kulturellt nära, eftersom den tog upp något som många 

unga och oroliga föräldrar kan beröras av. Den var geografiskt nära för målgruppen, nämligen 

i Sundsvall. Det fanns en hög grad av identifieringsmöjligheter för unga, om de inte själva var 

av samma åsikter som de Victor och Filip framförde i intervjun med SundsvallsTidning så 

känner de åtminstone till begreppen spritlangning och Internetcommunity. Om de inte kan 

identifiera sig med åsikterna som Victor och Filip framförde kan de eventuellt istället känna 

ett ”vi mot dom”-perspektiv när det avslöjades att allt varit en bluff som SundsvallsTidning 

gått på. Kampanjen innehöll även skandaler, framförallt i form av spritlangningen. Att 

tidningen lurades kan även räknas in som en punkt i sig, även om det kanske inte kan klassas 

som en renodlad skandal. Men det var förmodligen från detta perspektiv som andra tidningar 

sedan skrev om historien. Den här kampanjen levde alltså väl upp till nyhetslogikens olika 

punkter.

Black at heart:

För målgruppen, AIK:s supportrar, var den här kampanjen både geografiskt, tidsmässigt och 

kulturellt nära. Tidsmässigt, för att den inträffade löpande under säsongen, ibland under 
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matchtillfällena, vilket helt klart måste klassas som nära. Geografiskt, eftersom de delar som 

inte var webbaserade inträffade där supportrarna befann sig. Geografiskt även, för att den var 

webbaserad och därmed kan vara nära den som är intresserad oavsett var den befinner sig. 

Och kulturellt, eftersom den tog supportrarnas kärlek till laget på allvar och gjorde något mer 

av det. När det kommer till identifiering så är den återigen hög, för supportrarna som är 

målgruppen. Däremot är den inte så hög för någon utanför AIK:s kretsar. Kampanjen innehöll 

några överraskningsmoment, men annars inga inslag av skandaler eller resterande punkter 

innanför nyhetslogiken. Således kan man säga att kampanjen uppfyllde många punkter på 

nyhetslogiken sett från ett ”lokalt” perspektiv men inte speciellt många sett från något annat 

perspektiv.

6.5 Stor eller liten byrå – spelar det roll?

Jag tog med kampanjen ”Apberget i Sundsvall” eftersom den producerades av en liten byrå 

utanför Stockholm, med ovanligt unga reklammakare (21 år). Deras kampanj fick mycket 

medieuppmärksamhet, mer än några av de andra. Slutsatsen man kan dra av det är alltså att 

byråns storlek och geografiska placering i de här fallen inte påverkade mängden 

medieuppmärksamhet. I slutresultatet är det faktum att byrån är mindre heller inget jag tycker 

att man behövt ta hänsyn till, annat än i den här punkten.

7. Slutsatser och slutdiskussion

7.1 Slutsatser

Det löper en röd tråd genom alla de här kampanjerna och hur mycket medieuppmärksamhet 

de fick som jag tycker att man ganska tydligt kan se, trots att man inte kan göra några 

generaliseringar från den här sortens undersökningar (B. Sharan, 1988). Vid två av 

kampanjerna, ”Minimize Me” och ”Apberget i Sundsvall” framförde intervjupersonen att 

mängden medieuppmärksamhet varit mycket tillfredsställande, mer än vad de förväntat och 

att formen nästan uteslutande hade varit positiv. Vid kampanjerna ”Reklam på djupet” och

”Black at heart” framförde intervjupersonerna att de inte var helt nöjda med mängden, och i 

ett av fallen att även formen varit negativ till viss del. Det är också i de två sistnämnda 

kampanjerna som nyhetslogiken McQuail (2005) nämner inte stämmer lika väl överens som i 

de två förstnämnda.

De punkter som man faktiskt kan peka på, där de två förstnämnda kampanjerna hade mer 

gemensamt, är följande:
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- ”Minimize Me” bjöd medierna på flera olika perspektiv att ta upp kampanjen på och 

”Apberget i Sundsvall” bjöd medierna på ett stort allmänintresse. Både dessa saker gör att 

medierna har större anledning att ta upp kampanjerna, eftersom de antagligen tror att fler 

läsare är intresserade. Både ”Reklam på djupet” och ”Black at heart” hade betydligt snävare 

målgrupper, vilket inte gör det lika intressant för medierna att skriva om.

- Både ”Minimize Me” och ”Apberget i Sundsvall” hade mycket tydliga, utpekade 

intervjuobjekt för journalisterna. I ”Apberget i Sundsvalls” fall tog intervjupersonerna till och 

med den första kontakten med media själva. ”Reklam på djupet” och ”Black at heart” hade 

båda många olika alternativ på intervjuperson, men ingen helt självklar. Varken som är 

klockren att intervjua, eller som är ovanligt lätt att få tag på för en stressad journalist.

- ”Minimize Me” och ”Apberget i Sundsvall” omskrevs också på grund av en sorts 

allmänintresse för något innehåll i kampanjen, som till exempel viktnedgång eller 

spritlangning. Det var alltså inte kampanjen i sig som i första hand togs upp. ”Reklam på 

djupets” positiva medieuppmärksamhet handlade mest om att kampanjen i sig varit 

nytänkande. ”Black at heart” nämndes främst i sina egna kanaler, ett av få ställen där 

allmänintresset är högt.

Man kan även peka på ett antal punkter som inte verkar ha någon betydelse.

- Oavsett om kampanjen har utspelat sig över en längre period, som i ”Minimize Me:s” och 

”Black at hearts” fall eller under två eller tio dagar som i de andra kampanjernas fall, så har 

man fått medieuppmärksamhet. Här finns inga gemensamma nämnare.

- De här fyra kampanjerna ryms alla under begreppet gerillamarknadsföring, men har varit en 

blandning av word-of-mouth, over live buzz-marketing och viral marketing. Vilken av dessa 

verkar inte heller ha inverkat på mängden medieuppmärksamhet man fått.

Det är även viktigt att ta hänsyn till målet med kampanjerna. ”Black at heart” konstaterade att 

de inte fick så mycket medieuppmärksamhet utanför de egna kanalerna och otraditionella 

kanaler. Trots att målet med kampanjen inte var att få medieuppmärksamhet utanför de här 

kanalerna så framförde intervjupersonen att mängden uppmärksamhet utanför de här 

kanalerna inte varit tillfredsställande. ”Reklam på djupet” å andra sidan, hade enbart som 

syfte att få medieuppmärksamhet, och därför är det kanske mer intressant att intervjupersonen 

för den kampanjen inte var tillfredsställd med mängden i efterhand.
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7.2 Slutdiskussion

Under kapitlet metodkritik tog jag upp frågan huruvida PR-byråerna varit uppriktiga i sina 

svar, eller valt att mörka sina motgångar. Detta är alltid värt att reflektera ytterligare över. En 

annan detalj som jag tänkt mycket på under uppsatsarbetet är vilken form av 

medieuppmärksamhet som PR-byråerna egentligen vill ha. I kampanjen ”Reklam på djupet” 

handlade uppmärksamheten om vilken nytänkande kampanj det var, och inte kampanjens 

budskap i sig. Det var positiv uppmärksamhet för PR-byrån i första hand, och för kunden i 

andra hand. Det väckte ytterligare frågor för mig – som ”kan kunden verkligen lita på att PR-

byrån gör allt den kan för att kunden ska få positiv uppmärksamhet, eller är det några gånger 

bara show off från byråns sida”? Frågor som inte lämpade sig att ställa i den här 

undersökningen eftersom den primärt inte handlade om det och dessutom var tvungen att 

avgränsas, men som fortfarande är viktiga att reflektera över.

7.3 Förslag till vidare studier

Det hade varit intressant att göra en betydligt större liknande undersökning för att försöka dra 

generella slutsatser. Jag tycker mig se ett mönster som är logiskt bara i de här resultaten, och 

hade tyckt att det vore lärorikt att forska vidare för att se om detta kan stämma även när man 

undersöker kampanjer inom gerillamarknadsföring från ett större perspektiv. I den här 

undersökningen visade sig nyhetslogiken spela en relativt stor roll – men gör den även det i en 

större undersökning?

Gerillamarknadsföring hade med fördel även kunnat studeras från journalisters perspektiv. 

Hur ser journalister på sin roll som tilltänkta medverkande i moderna reklamkampanjer? Hur 

vaksamma är de mot denna typ av PR-aktiviteter? Är det numera accepterat att bli utnyttjad 

som länk i en genomtänkt gerillakampanj? Några inom medievärlden kan säkert fråga sig vad 

gerillamarknadsföring har med journalistik att göra, men om sanningen ska fram så tycker jag 

nästan att man kan säga att den här sortens kampanjer är den del av den nya moderna 

journalistiska vardagen. Journalisterna på SundsvallsTidning gjorde inte tillräckligt med 

research när Victor och Filip ringde in och berättade om att man kunde köpa sprit via 

Apberget.se. Det ledde till en genant artikel på förstasidan dagen efter, och en otroligt lyckad 

kampanj för just Apberget. Kanske borde man på journalistutbildningen till och med ha kurser 

i hur man kritiskt granskar sådana här nyheter och hur man bär sig åt för att inte skriva om 

kampanjer – om det nu är det man vill. Oavsett vilket hade det varit intressant att se vad olika 

journalister säger och hur de ställer sig till att omnämna den här sortens kampanjer i tidningar 

och andra medier.
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Om man för en stund går bort från det rent journalistiska perspektivet så tycker jag att det 

finns ytterligare två idéer till vidare forskning på det här temat. Dels tycker jag att det var 

intressant att kampanjer som ”enbart” innehöll word-of-mouth verkade vara lika 

framgångsrika som kampanjer baserade på viral marketing. Kors och tvärs snackas det om 

den digitala framtiden vi går till mötes, och fördelarna med denna. En undersökning om det 

faktiskt är viral marketing och inte word-of-mouth som är den självklara framtiden för den här 

sortens kampanjer hade med fördel kunnat genomföras i någon form. Avslutningsvis är det 

alltid intressant med det etiska perspektivet vid sådana här kampanjer. Är det okej att ringa in 

och säga till en tidning att man är en 17-årig nykterist bara för att få uppmärksamhet?

7.4 Egna lärdomar

Jag startade den här uppsatsen med begränsade kunskaper inom både vanlig och alternativ 

marknadsföring. Den har definitivt växt. Dessutom såg jag journalistik ur ett mycket 

enkelspårigt perspektiv. Efter att ha sett hur vissa kampanjer nästan utnyttjar journalisters 

ibland naiva synsätt tycker jag att jag har fått betydligt mer skinn på näsan även inom 

medievärlden. Jag förstår samspelet mellan olika branscher betydligt bättre. Jag tror med 

fördel att man kan studera journalistik och medievärlden från ett nytt och lite annorlunda 

perspektiv, för att få fram nya spännande resultat. Dessutom pratar många om vikten av att 

vara extra insatt i olika intresseområden som journalist i dagens samhälle, något jag tycker att 

den här sortens studier definitivt hjälper till med. Dock tror jag att det är viktigt att komma 

ihåg varför den här sortens studie är viktig, ur ett bredare perspektiv. För journalister är det 

viktigt, eftersom det är intressant att veta hur PR-byråerna bär sig åt för att komma med i 

tidningarna. För PR-byråerna är det intressant, för att det eventuellt kan innebära ytterligare 

sätt att komma i tidningarna. För journalisterna handlar det om kunskap. För reklammakarna 

handlar det om handling. Och den skillnaden anser jag vara gigantisk.
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Bilaga 4

AKTIVITETER BLACK IN HEART

FÖRE SÄSONGEN
- Heart Pin Limited Edition. Ett litet svart hjärta som pin som först delades ut till en snäv krets av 
spelare, supportrar och AIK-profiler.
- Nedräkning på blackatheart.se som fick supportrar att fantisera och förundras om vad som skulle 
komma.
- Lansering 14 feb på alla hjärtans dag med annons i Aftonbladet.
- Banners i AIKs egna kanaler
- VIP-lansering på Råsunda med inbjudna spelare, supportrar och samarbetspartners
- Black Box Limited Edition. Numrerade boxar med 11st inbjudningar till en heldag med spelarna.
- Lansering av nya tröjan på blackatheart.se
- Tröjan säljs och presenteras genom filmer med AIK-spelaren Mats Rubarth
- På hemsidan finns även en film som visar en ljudupptagning av AIK-profilen Johan Mjällbys hjärtljud. 
- Black at heart-grupp på facebook
- Samarbete med Hjärt-Lungfonden
- Merchandise i AIK Shop.
- Svarta T-shirts med tryck och Black at heart hangtags på alla produkter i butiken.

UNDER SÄSONGEN
- Ett svart hjärta placeras på vänstra armen på spelarnas matchtröja under hela säsongen.
- Ett stort svart hjärta placeras över mittcirkeln innan hemmapremiären.
- Black at Heart-t-shirts framtagna och har sålt slut vid ett par tillfällen. Hittills ca. 500 sålda t-shirtar.
- AIK-profilen Johan Mjällbys hjärtljud pumpas ut i högtalarna på Råsunda inför alla hemmamatcher.
- Brev till AIK-profiler i hela landet med uppmaning att skriva krönika på temat "mitt svarta hjärta". 
Black Army-ledare, Lars Adaktusson, AIKs VD m. fl. ställde upp och beskrev sin relation till AIK ur 
olika vinklar.
- Relansering av Blackatheart.se - nu som community helt producerad och styrd av supportrar
- Exklusiv införsäljning till Fotbollskanalen på temat positiv supporterkultur
- Affischer och flyers med AIK-citat som hyllar kärleken till klubben. Citaten lyfts även fram på 
hemsidan, ett nytt varje dag.
- Mittcirkelhjärtat från premiären överlämnas till Norra läktaren under derbyt mot Djurgården för att 
användas som tifo på AIK-Örebro.
- Ett test med 100 frågor på nya blackatheart.se där man kan pröva sina kunskaper om klubben.
- Tidigare opublicerade, historiska bilder upplagda på kampanjsiten. Togs av fotografen P-O Sännås 
när han fotade för boken Black Army (1998). Bilderna läggs upp på siten kontinuerligt. Totalt över 
1000 stycken.
- Tidigare opublicerade bilder på Råsunda upplagda på kampanjsiten. Både gamla foton och foton 
från innandöme ger AIKare en guide till klubbens hem sedan 71 år.
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Bilaga 5

- Bakgrund (information om kampanjen)
1. Vad har du för roll i företaget och kampanjprocessen? 
2. Hur skulle du vilja beskriva kampanjen?
3. Vad var målet med kampanjen?
4. På vilka sätt anser du att det varit en lyckad kampanj?
5. På vilka sätt tror du att kunden ansett att det varit en lyckad kampanj?

- Medieuppmärksamheten
6. På vilket sätt hade ni och kunden i förväg diskuterat vad för slags medieuppmärksamhet 
som var önskvärd?
7. På vilket sätt hade ni inom byrån i förväg diskuterat vad för slags medieuppmärksamhet 
som var önskvärd?
8. Hade ni utformat delar av kampanjen enbart för att få medieuppmärksamhet?
9. Är det lika framgångsrikt om kampanjen får uppmärksamhet i tidningar jämfört med radio, 
tv, bloggar och så vidare?
10. Hur avväger man vad som är bäst – uppmärksamhet i bloggar eller i mer traditionella 
medier?
11. Tror du att ni och uppdragsgivaren anser att medieuppmärksamhet är lika viktigt för en 
lyckad kampanj?

- Deras åsikter om medieuppmärksamheten
12. Kunde ni se någon tydlig trend i medieuppmärksamheten ni fick?
13. Vad tycker du om mängden medieuppmärksamhet ni fick?
14. Vad tycker du om formen på medieuppmärksamheten ni fick?
15. Hur framgångsrik tycker ni själva att den här kampanjen var?
     Hur stor del av den framgången beror på bra medieeffekt?
16. Hur upplever du att kontakten med media har varit generellt i den här kampanjen?

- Önskvärda effekter (som kom eller uteblev)
17. Fanns det önskvärda effekter som uteblev?
18. Fanns det positiva effekter som kom som ni inte hade räknat med?
19. Hur viktigt var det med medieuppmärksamhet på det stora hela?
20. Har ni på något sätt i efterhand utvärderat eller undersökt medieuppmärksamheten ni 
fick?


