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Background: Swedish consumers are daily bombarded with 1500 advertising messages. 22 percent 
of the Swedish people are avoiding all advertising 
research. To master this problem innovative methods are a necessity to reach consumers. Guerrilla 
marketing is such a method. 
  
Purpose: The purpose of this dissertation is to describe the components and the activities that a 
successful guerrilla campaign consists of.  He purpose is also to examine the motives behind these 
activities, why they were chosen and what objectives they were supposed to accomplish.  The 
ambition is to find success factors for guerrilla marketing that result in publicity and increased 
recognition.  
 
Limitations: The Swedish market where a collaboration between two companies, Miami Guerrilla 
Marketing (Miami) and Stena Line, has been examined in a case study. The case study focuses on 
two successful guerrilla campaigns, 2008 and 2009, which resulted in publicity and increased 
recognition.  
 
Method: Case study 
 
Conclusion: A number of factors that lead to successful guerilla marketing, which gains publicity 
and increased recognition, have been identified in this dissertation. These are to: chose a new 
marketing communications strategy, chock and surprise the customers, use the novelty effect, 
generate strong emotions, match the media selection with the target audience and use uncon-
ventional media.  
 
Suggestion for further research: Experiment of guerrilla marketing in combination with traditional 
marketing and also studies of the effectiveness of the method.  
 
Key words: guerrilla marketing, recognition, publicity, positive attitudes, creativity, media noise, 
image, positioning, media selection, stealth marketing  
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B I L D E R PÅ RU L L T R APPST E G  som avbildar människor som åker bergochdalbana. De vita 

linjerna på övergångsstället formade till fängelsegaller. Gatubrunnar formade till kaffekoppar och 

barbecuegrillar. Bilder runt avgasrör formade till människor som röker. Förtöjda båtar, där repen 

blir pasta som slinker in i någons mun. Sorgsna barn från u-länder i varukorgar som sträcker ut en 

hand för att be om mat. Sittplaster på tunnelbanan där det ser ut som den sittande passageraren 

har handfängsel. En man i papp som står och kissar mot husväggar i New York. Allt detta är 

exempel på gerillamarknadsföring: en metod som används för att sticka ut.   

Svenska konsumenter bombarderas dagligen av cirka 1500 reklambudskap (Callius, 2008). Enligt 

en SIFO-undersökning (2008) undviker 22 procent av svenska befolkningen reklam i alla 

traditionella medi sätter upp Reklam-nej-tack-skyltar 

utanför brevlådorna, anmäler sig till NIX-registret för att slippa störande telefonförsäljare, 

aktiverar spamfilter och köper digitala hårddiskinspelare för att kunna välja bort och slippa se 

reklamen resultatlös. Dock 

krävs mer av både marknadsförare och den marknadskommunikation de skapar (Callius, 2008). 

Dahlén och Edenius (2007) har upptäckt liknande tendenser. De hävdar att vi människor skapat 

schema som 

hjälper oss att tolka reklambudskap som ett försök att övertyga oss något. Därför är folk något 

skeptiska till reklam och reklamens påverkan. Konsumenters attityder till reklam blir allt mer 

negativ på grund av ökat brus (se 2.1), vilket har gett traditionella medier en negativ stämpel. För 

att nå konsumenter krävs därför innovativa metoder (Dahlén & Edenius, 2007).  

Gerillamarknadsföring (se 1.1) är en sådan metod. Enligt en studie av Granlund och Grenros 

(2007) anser svenska konsumenter att gerillamarknadsföring är mer trovärdig. Det beror på att 

gerillamarknadsföring smiter igenom reklamfiltret och det mentala schemat tillämpas inte. 

Gerillamarknadsföring uppfattas dessutom som mer kreativ, mer intressant och levererar sitt 

budskap bättre än traditionell marknadskommunikation. Utöver detta leder gerillamarknadsföring 

till att fler konsumenter berättar för anhöriga om både reklamen och varumärket (Granlund & 

Grenros, 2007).  
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1 BAKGRUNDSKAPITEL. 

1.1 Gerillamarknadsföring. 

G E RI L L A M A R K N A DSF Ö RIN G  definieras i The New Oxford American Dictionary 

som: innovative, unconventional, and low-cost marketing techniques aimed at obtaining maximum 

(oxfordreference.com). Rydelius, grundare av Miami Guerrilla Agency 

(Miami, Miami.se) hade däremot följande definition:  

ramarna. Det handlar om att möta folk genom nya kanaler och att de inte ser budskapet 

som reklam. Det blir en överraskning, en upplevelse. Man kan också förklara Ge-

rillamarknadsföring med två punkter: att man inte betalar för mediautrymmet och att med 

liten budget sticka ut i mediabruset med hjälp av kreativitet  

 (Rydelius, intervju, 2010a) 

Levinson (2007) står för en tredje definition där gerillamarknadsföring handlar om att investera 

tid, energi, fantasi och information istället för pengar. Metoden baseras på psykologi och 

beteendevetenskap. Kunden och kunderbjudandet ligger i fokus och därför är relationer och inter-

aktivitet mycket viktigt. Gerillamarknadsföring ger utövaren fler kanalval, samtidigt som alla 

aktiviteter inom och utanför organisationen ska ses som marknadskommunikation (Levinson, 

2007).  

Eftersom det finns ett antal olika definitioner av gerillamarknadsföring har vi beslutat att 

sammanställa en egen definition. Den egna definitionen kommer de mest relevanta delarna av 

gerillamarknadsföring att belysas. Vår definition lyder: 

Gerillamarknadsföring är en otraditionell marknadskommunikationsmetod som 

använder kreativitet och överraskande medieval för att skapa uppmärksamhet. Vid 

användandet av gerillamarknadsföring investerar marknadsföraren inte stora summor 

  

Det finns olika gerillamarknadsföringsmetoder som företag kan använda sig av. På bloggar, 

forum och sociala plattformar beskrivs gerillamarknadsföring som högljutt, nyskapande men 

framförallt ett roligare sätt att marknadsföra sig på (blog.guerrillacomm.com). Gerillamark-
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nadsföring innebär att företag kommunicerar sitt budskap på ett oväntat sätt som får människor 

att uppmärksamma budskapet mer. Att lära konsumenter något är en form av gerilla-

marknadsföring. Lärandet gör konsumenterna mer involverade (pzrservices.typepad.com). 

Gerillamarknadsföringsmetoder är bra för att knyta an till kunder eftersom de är unika, mål-

inriktade, kostnadseffektiva, skapar buzz (definition 2.4.4) och publicitet. Motiven bakom en 

gerillamarknadsföringskampanj kan skifta mellan företag, men de vanligaste är att: öka kän-

nedomen kring varumärket, driva trafik till butik och/eller hemsida, skapa buzz, generera 

publicitet eller hålla [total-]kostnaderna nere (Margolis & Garrigan, 2008).  

 

1.2 Problemdiskussion.  

D E T B L IR A L L T SV Å R A R E  att nå ut med traditionell marknadskommunikation då kon-

kurrensen om medieutrymmet växer och bruset ökar. Dessutom undviker svenska folket reklam i 

allt större utsträckning. Som nämnt i inledningen krävs det mer av marknadskommunikation för 

att nå konsumenter. Nya metoder har växt fram för att tränga igenom bruset och en av dessa är 

gerillamarknadsföring. Ett företag som valt att utnyttja gerillamarknadsföring i sin marknads-

kommunikation är Vodafone. De använde sig av två låtsassupportrar under en rugby match. 

Supportrarna sprang ut på arenan mitt under matchen med Vodafones logga målad på kroppen. 

Matchen utspelade sig på en arena som namngets efter Vodafones största konkurrenter: Telstra. 

Vodafone fick mycket uppmärksamhet efter den här händelsen genom diverse skriverier i media 

(edition.cnn.com). 

Få har beskrivit hur gerillamarknadsföring går till. Detta i kombination med bristande infor-

mation om gerillamarknadsföring gör det svårt för de som är ansvariga för marknadskommu-

nikation på företag och för reklambyråer att utnyttja metoden till fullo. En beskrivning av 

framgångsrik gerillamarknadsföring kan därför förtydliga möjligheter samt hinder med denna 

metod. På så sätt kan ansvariga för marknadskommunikation få tips och idéer på hur de kan 

arbeta med gerillamarknadsföring och vad som är effektivt. En beskrivning är dessutom in-

tressant då metoden är relativt oprövad i Sverige. Det är intressant att undersöka vilka faktorer 

som bör tas hänsyn till, vilka aktiviteter som är framgångsrika, vilka motgångar som kan uppstå 

och vilka medieval som kan användas. 
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Två nyckelbegrepp för framgångsrik gerillamarknadsföring är: höga OBS-värden och publicitet. 

OBS-värde eller observationsvärde, handlar om att mäta hur många konsumenter som 

uppmärksammar en marknadskommunikationsaktivitet. OBS-värde mäter även om mediets 

publik faktiskt har sett reklamen i det mediet den framställts (Dahlen & Lange, 2003). Publicitet 

innebär att företag förstärker relationer till sina kunder genom att förmedla sitt budskap och 

annan information via olika typer av medier (Levinson, 2007). 

 

1.3 Problemformulering och syfte. 

Vilka komponenter består framgångsrik gerillamarknadsföring av? 

Vilka hinder uppstår vid gerillamarknadsföring? 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva komponenter och aktiviteter som utgör en gerilla-

marknadsföringskampanj. Dessutom är syftet att undersöka motivet bakom dessa aktiviteter och 

valet av dem, samt att undersöka målet med aktiviteterna.  

 

1.4 Avgränsning. 

UPPSA TSE NS PE RSPE K T I V  utgår från följande faktorer:  

 Den svenska marknaden, där samarbetet mellan två företag: Miami och Stena Line 

(Stenaline.se) undersöks i en fallstudie. Miami valdes då de är nischade på gerilla-

marknadsföring och Stena Line eftersom deras kampanjer blivit framgångsrika enligt kri-

terierna OBS-värden och publicitet.   

 Gerillamarknadsföringskampanjer som skapades under 2008 och 2009. Båda årens kampanjer 

var framgångsrika och illustrerar kreativitet i val av media.  

 Skapandet och motiven bakom gerillamarknadsföringskampanjerna snarare än effekterna av 

dem. Det är nästintill omöjligt att undersöka hur konsumenter reagerade på de aktiviteter som 

gjordes 2008 och 2009. De teorier som behandlar konsumenter är därför mer fokuserade på 

hur marknadskommunikation ska anpassas efter målgruppen och inte vilka effekter 

marknadskommunikationen har.  
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2 TEORIER. 

2.1 Mål med kommunikation.  

F Ö R E T A G A N V Ä ND E R SI G  av marknadskommunikation för att identifiera och möta sina 

kunders behov (Kotler & Keller, 2009). All kommunikation innebär att förmedla budskap mellan 

avsändare och mottagare (Dahlén & Lange, 2003). Kommunikation kan definieras som en pro-

cess mellan två eller flera parter (Blythe, 2003). När företag kommunicerar med sina kunder är 

syftet att sända ett budskap som ska generera respons. Detta budskap kan i sin tur påverkas av 

olika brus som distraherar sändarens signal till kunden. Bruset kan vara oengagerade kunder, 

slumpmässig störning eller att konkurrenternas kommunikation är starkare (Dahlén & Lange, 

2003). 

Marknadskommunikation kan ha olika övergripande mål som tillexempel ökad försäljning (Ray, 

1973) eller ökad uppmärksamhet (Hansen & Riis Christensen, 2007). Målen för de olika 

marknadskommunikationsaktiviteterna bygger däremot på att påverka konsumentens respons till 

kommunikationen, [hur konsumenter reagerar på reklam]. Det beskrivs som en effekthierarki, där 

varje steg påverkar nästa (Ray, 1973).  

Evans et al. (2009) hävdar att konsumenter reagerar olika på marknadskommunikation. I deras 

version av the Hierarchy of Communication Effects genomgår mottagaren ett antal steg. 

Exponering innebär att ett budskap kommer i kontakt med en konsuments sinnen. Dock är 

konsumenters exponering selektiv. Därför är det viktigt att budskapet placeras där det är störst 

sannolikhet att målgruppen ser det. Trots att budskapet sänds i rätt media är det inte säkert att 

målgruppen uppmärksammar (ser) det. Det finns ett antal tekniker för att skapa uppmärksamhet 

(se 2.4.4). Efter att ha fångat målgruppens uppmärksamhet måste konsumenterna uppfatta och 

tolka budskapet som det var avsett. Detta kallas perception, som är processen där olika stimuli 

tas emot och tolkas av en person för att generera respons. Starka varumärken riktar sig till alla 

fem sinnen. Det gör att upplevelsen blir starkare och differentierar ett varumärke från andra. 

Tolkas budskapet på rätt sätt används inlärning för att konsumenten ska minnas budskapet rätt. 

Konsumenter lär sig bäst när de måste avsätta relativt mycket tid och tanke på att lära sig ett 

budskap. Detta beror på att lärandet blir mer effektivt när konsumenten deltar i en 

marknadskommunikationsaktivitet.  Men det är inte förrän i attitydsteget som en positiv eller 
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negativ bild skapas av budskapet (För mer information, 2.3.4) . Det är dessa fem steg i hierarkin 

som påverkar om konsumenten kommer att handla och hur. Efterköpseffekter innebär att 

konsumenten uttrycker sina åsikter om produkten eller tjänsten genom word of mouth. Alla steg i 

effekthierarkin kan påverkas av marknadskommunikationens utformning (Evans et al. 2009).  

 

2.2 Gerillamarknadsföring bryter det traditionella. 

E N L I G T L E V INSO N (2007) finns det många skillnader mellan traditionell marknads-

kommunikation och gerillamarknadsföring.  Marknadsförare som utnyttjar metoden använder 

[beteende-] psykologi för att undersöka var och när kunderna är som mest mottagliga. De 

använder sig oftast av ny teknologi istället för de medieval som traditionellt används. För att 

lyckas med marknadskommunikation måste företag föra en dialog med sina kunder. Gerilla-

marknadsföring bygger på att skapa långsiktiga relationer med sina kunder genom att försöka ge 

någonting tillbaka till de i sin marknadskommunikation. Om företag istället tänker i traditionella 

banor vill de tjäna snabba pengar. Då uppstår oftast en monolog där företag bara talar till kun-

derna och inte får feedback (Levinson, 2007).  

Genom att använda sig av gerillamarknadsföring kan företaget fånga kundernas uppmärksamhet 

på ett annorlunda sätt (Levinson, 2007). Exempel på gerillamarknadsföring är att använda sig 

av en projektor på en husvägg. Att kommunicera sitt budskap genom denna metod genererar upp-

märksamhet till en stor massa. Gerillamarknadsföring kan också vara betydligt enklare som att ge 

bort gratis varor för att få kunderna att konsumera dessa varor i framtiden (Margolis & Garrigan, 

2008). 

 

2.3 Val som når igenom. 

2.3.1 Schemaplanering.  

SC H E M APL A N E RIN G F ASTST Ä L L E R det optimala sättet att kommunicera med mål-

gruppen Dahlén & Lange, 2003, s. 384). I denna planering är målet att få största möjliga 

effekt, så att uppmärksamhet skapas. Effekten fås genom modellering och optimering. Mo-

dellering handlar om att ta reda på var, när och hur mycket reklamen ska synas, medans opti-

mering innebär att ta fram det mest ekonomiska alternativet (Dahlén & Lange, 2003). 
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Vid schemaplanering måste marknadsförare ha tre olika mått i åtanke; frekvens, kontinuitet och 

räckvidd. Marknadsföraren måste fördela mediabudgeten mellan måtten, eftersom det inte finns 

obegränsat med pengar. Frekvens behandlar hur många gånger företaget använder sig av re-

E ffektiv frekvens är det lägsta antal repetitioner som ger maximal effekt

Lange, 2003, s. 394). Företag måste ta hänsyn till både frekvens och reklamens kvalitet för att nå 

bästa resultat. (Naples, 1997). Det andra måttet kontinuitet innebär att ska synas lite hela tiden 

(Dahlén & Lange, 2003). Det finns aldrig tillräckligt mycket pengar i ett företag för att 

marknadsföra sig på ett effektivt sätt under ett helt år. Därför måste företag prioritera sina val och 

undersöka vart kunderna är som mest mottagliga för informationen (Ephron, 1995). Den mest 

effektiva exponeringen sker så nära köptillfället som möjligt eftersom reklameffekter inte håller 

länge och för att konsumenter då är som mest mottagliga för reklam. Räckvidd är det sista måttet 

och innefattar hur många människor reklamen når ut till. De tre stegen för maximal räckvidd är 

att: använda breda massmedier, använda olika medier och att bombardera målgruppen med 

budskapet genom hög frekvens kortsiktigt (Dahlén & Lange, 2003).   
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Exempel på hur traditionella media blir otraditionella. 
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2.3.2 Medieval.  

M E DI E V A L H A ND L A R om att förmedla ett budskap via olika kommunikationskanaler för 

att nå sin målgrupp på ett effektivt sätt. En viktig aspekt är att matcha valet av media med 

målgruppen. Genom att analysera målgruppen kommer företag fram till vilken eller vilka medier 

som ska användas (Dahlén & Lange, 2003).  

Jämfört med traditionell marknadskommunikation (såsom trycksaker, radio och TV) använder sig 

gerillamarknadsförare av mindre konventionella medieplattformar. Gerillamarknadsföring består 

-level, out-of- -marknadsföring. Det viktiga vid gerillamarknadsföring 

är inte vilket media som väljs utan hur det används. Därför kan även traditionella medier om-

vandlas till att bli otraditionella genom att användas på ett nytt sätt (exempel, bild till vänster). 

Särskiljning från traditionell marknadskommunikation sker genom att bryta traditionella för-

väntningar av hur medierna används (Margolis & Garrigan, 2008). Även Levinson (2007) menar 

att traditionella media bör användas vid gerillamarknadsföringskampanjer (Levinson, 2007).  

 

2.3.3 Utomhusreklam. 

U T O M H USR E K L A M B EST Å R av stortavlor, bussreklam, taxireklam och utomhusskyltar 

(Levinson 2007). Mycket av utomhusreklam klassas som stortavlor. Stortavlor tillhör de medier 

som har högt genomslag. Konsumenter kan inte undgå att uppmärksamma dessa medier och 

därför har de störst inverkan på konsumenterna. Stortavlor tillhör även det som kallas passiv 

media. Passiv media innebär sådan media som människan ser och lyssnar på istället för att läsa. 

Passiv media kräver mindre ansträngning för att ta till sig. Därför blir det betydligt svårare att 

avstå från att se eller höra just denna typ av reklam jämfört med att inte läsa en annons (Dahlén & 

Lange, 2003). Utformningen av utomhusreklam, och framför allt skyltar, får inte vara för 

komplicerad. Många gånger passerar människor dessa skyltar i förbifaren och det är då viktigt att 

konsumenter lätt kan ta till sig budskapet (Levinson 2007).  

En gerillamarknadsföringsmetod som klassas som utomhusreklam är wild posting. Metoden 

innebär att utomhus sätta upp skyltar och affischer i olika form och storlek. Att sätta upp skyltar 

är ingen ny metod, inom gerillamarknadsföring anses den vara enkel samtidigt som den ger stort 

intryck (Margolis & Garrigan, 2008). 
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2.4 Ögonöppnande val. 

2.4.1 Positionering. 

POSI T I O N E RIN G INN E B Ä R att företag försöker övertala konsumenter att överväga deras 

produkt i en kategori (Solomon et al. 2006). Det innebär att varumärkesinnehavaren (ett företag) 

försöker identifiera en attraktiv position i konsumentens medvetande (Melin, 1999). Ett exempel 

på en positioneringsslogan är Seven- Seven-Up: the uncola -

sitionering handlar inte om att skapa något nytt och annorlunda, utan att manipulera vad som 

redan finns i konsumenters medvetande. Det är nästintill omöjligt att ändra människors åsikter 

när de bestämt sig, speciellt med ett så svagt medel som reklam. Människor tål inte att höra att de 

har fel. Därför måste marknadsförare välja ut den information som har bäst chans att nå igenom.  

Det görs genom att fokusera på mottagarens perception av produkten snarare än hur produkten 

är i verkligheten (Ries & Trout, 2001). Tanken bakom positionering är att den på lång sikt ska 

leda till varumärkeslojalitet (Melin, 1999).   

 

2.4.2 Image. 

I M A R K N A DSF Ö RIN G N Ä M NS tre begrepp för hur företag vill uppfattas och hur företag 

uppfattas av konsumenter. Dessa begrepp är profil, identitet och image. Profil innebär att 

företaget försöker skapa en profil av hur de önskar att bli uppfattade. Identitet är vad ett företag 

tror att de är. Image handlar om vad konsumenter anser om samma företag (Holm, 2002). 

Identitet och image är begrepp som ständigt är i förändring. Båda påverkas av vad som sägs om 

ett företag och vad som händer i företagets omgivning, som interna förändringar, reklam-

kampanjer och vad media säger (businessdictionary.com). Företags mål är att få begreppen att 

stämma överens. Det viktigaste är att profilen och imagen stämmer överens. Skulle det finnas ett 

gap mellan dessa bör företaget tänka i nya banor och till exempel använda en ny marknads-

kommunikation (Melin, 1999). 

 

2.4.3 Positiva attityder. 

A T T I T Y D E R INN E B Ä R vad människor anser, säger och rekommenderar till andra. När en 

konsument kommer i kontakt med en produkt skapa en uppfattning som leder till en attityd 

uppfattning (Shiffman & Kanuk, 2004). 
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Hur företag och deras bransch uppfattas kan bero på hur de väljer att kommunicera sin produkt 

och vilka typ av kanaler de väljer.  Börjar företag marknadsföra genom nya kanaler kan en 

perceptionsförändring ske. Till exempel påverkan på konsumenternas priskänslighet. Genom ny 

kommunikation kan uppfattningen om varumärket förändras. Ny kommunikation handlar om att 

behålla produkten i nuvarande form och istället fokusera på hur den kommuniceras ut. Många 

gånger vill företagen skapa en personlighet kring produkten (Dahlén & Lange, 2003).  

Människors attityd till reklam påverkar deras attityd till varumärket. Uppfattas reklamen som 

negativ är det troligt att varumärket uppfattas som negativt och tvärtom (Dahlén, 2003). Kon-

sumenters attityd blir mer positiv om reklamen är utformad på ett bra sätt och om kunderna får 

mycket information. Det resulterar i starka och långvariga relationer mellan företaget och 

kunderna (Berkowitz et al., 2001). Det är det viktigt att göra reklam som inte för lätt associeras 

till varumärket (Dahlén, 2003).  

Eventmarknadsföring kan påverka varumärkesimagen. Enligt Drengner et al (2008) är det 

positivt om kunderna deltar aktivt i marknadsföringsaktiviteter. Positiva känslor till ett events 

olika dimensioner generar positiv utvärdering till varumärket. För att nå positiv varumärkesimage 

i samband med event, är det viktigt att ha tydliga instruktioner (Drengner et al 2008). 
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2.4.4 Uppmärksamhet. 

IN O M M A R K N A DSF Ö RIN G  finns begreppet buzz marketing. Detta begrepp innebär att 

företag använder metoder som är uppseendeväckande för att skapa uppmärksamhet. Marknads-

kommunikationen i sig behöver inte vara framgångsrik utan framgångsfaktorn är surret som 

skapas av händelsen (Morsing & Beckmann, 2006).  

nyheter kaste kraften till 

uppmärksamhet. Människans hjärna är programmerad att reagera på något som är nytt. Om 

företag gör något uppseendeväckande kan bruset minska eftersom människor automatiskt blir 

nyfikna på det oväntade (Dahlén & Lange, 2003). Uppmärksamheten stiger snabbt då reklamen 

visas första gången och desto fler gånger den visas desto snabbare sjunker uppmärksamheten 

(Dahlén, 2003). Repetition har under en längre tid varit prioritet för att få budskap att stanna i 

konsumentens medvetande. Repetition fungerar inte lika bra längre. Genom att sända ett budskap 

om och om igen finns risken att budskapet inte går in i kundernas medvetande (Parment 2008).  

Samma sak gäller vid förväntad reklam i jämförelse med oväntad reklam. Vid förväntad reklam 

uppstår lättare negativa känslor. Det går att fördröja denna process genom att använda sig av 

originell reklam (något som avviker från vanliga normer). Det är dessutom lättare att väcka 

positiva känslor och skapa något överraskande och uppmärksammat genom att vara originell 

(Söderlund, 2003). Nyckeln för marknadsförare är att förnya sin marknadskommunikation hela 

tiden så att de varierar sina medieval (Dahlén, 2003).   

Genom användning av nyheter kan bland annat över raskningar uppstå. Överraskning uppstår 

när något oväntat eller oförutsägbart inträffar. Det uppstår ett gap mellan konsumentens före-

ställningar om ett visst objekt och bedömningen av det faktiska utfallet av objektet. En över-

raskning kan leda till både positiva och negativa känslor. Det kan därför finnas en viss fara med 

att använda överraskningar i marknadskommunikation då det kan generera negativ respons. 

Samtidigt är överraskningar något som skapar aktivitet då konsumenten måste utvärdera vad som 

hänt. Det finns många exempel på marknadskommunikation som har lyckats överraska. Ett känt 

sar och ubåtar har 

placerats på oväntade platser i större svenska städer (Söderlund, 2003).  
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Väljer ett företag att chockera sina kunder genereras uppmärksamhet även om det inte alltid är 

det bästa sättet. Metoden går ut på att avsiktligen göra sina kunder upprörda. Reklamen går emot 

de lagar och normer som finns i samhället och motsätter sig det som anses vara rätt och fel. Detta 

blir hetsande för kunderna. Trots att människor blir upprörda genererar metoden många gånger 

mer publicitet än andra (Dahl, 2003).  

Konsumenter måste inte alltid känna igen reklam för att den ska bli ihågkommen. Som tidigare 

nämnt har konsumenter ett reklamschema. Dahlén vänder på det väl myntade argumentet att 

minnesvärd reklam är bra reklam. Även om människor kommer ihåg reklamen betyder inte det att 

reklamen var bra. Reklam kan även bli ihågkommen för att den är dålig. Dahlén (2003) 

Omedveten igenkänning är att föredra, då kundens reklamschema inte aktiveras och en negativ 

inställning till reklamen inte uppstår (Dahlén, 2003).  

Ett annat sätt att väcka uppmärksamhet är att ladda marknadskommunikationen med känslor. 

Genom att inkludera sex, vackra människor, humor eller överraskande inslag väcks känslor 

därmed uppmärksamhet. Känslor kan upplevas i olika energinivåer.  Ilska har en förmåga att öka 

energinivån medans sorg drar ner energinivån. För en marknadsförare är det viktigt att lägga mer 

fokus på de känslor med hög energinivå då dessa leder till uppmärksamhet och ökad motivation 

(Söderlund, 2003). Känslor har också visats sig bli allt viktigare i konsumentens val. Det är inte 

bara det rationella som styr utan vad konsumenten tycker och tänker om en produkt är viktigt 

(Parment, 2008). 

 

2.4.5   Kreativitet. 

K R E A T I V I T E T Ä R D E T  verktyg som hjälper marknadsföraren att skapa reklam och fylla 

gapet mellan företag och konsumenter. K reativitet är definierat som ett verktyg för att lösa 

problem, för att få fram rätt fråga eller för att kommunicera en lösning på ett effektivt och enkelt 

sätt. (Ashley & Oliver, 2010).  Företag kan uttrycka sin varumärkesposition i en reklamkampanj 

genom att vara kreativ (Rossiter & Percy, 1997). Kreativitet kommer alltid att vara ett viktigt 

verktyg inom många områden, likaså marknadskommunikation (Ashley & Oliver, 2010).  

Enligt Rossiter och Percy (1997) innebär en kreativ idé ett vinnande koncept. Kreativiteten är den 

som gör en reklambyrå och dess kampanjer unik. Att endast med ord förmedla vad varumärket 
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står för eller det budskap reklamen ska framföra fungerar sällan, istället bör dessa värden 

översättas till en kreativ idé (Rossiter & Percy, 1997). Det är inte alltid säkert att budskapet når 

fram då saker runt omkring tar för mycket plats. Därför gäller det att baka in det centrala bud-

skapet i det som finns runt omkring. Dessa två delar benämns som det centrala och det perifera 

elementet. Det centrala elementet är det företaget vill förmedla, till exempel Daim är gott. Det 

perifera elementet är det som finns runt omkring det centrala budskapet till exempel 

fotomodeller och miljöer. Problemet med de två elementen är att människor lättare tar till sig det 

perifera elementet. Därför måste företag baka in det centrala budskapet i det perifera elementet. 

Genom att minimera budskapet blir risken för att det ska komma i skymundan mindre. 

Marknadsföraren bör göra det personligt genom att låta miljön, modellerna, musiken med mera 

tilltala målgruppen (Dahlèn, 2003). 

 

2.5 Negativa effekter av val. 

2.5.1 Lag och etik. 

går att 

det är frågan om marknadskommunikation. Det ska också tydligt framgå vem som 

svarar för marknadskommunikationen. Detta gäller dock inte framställningar vars enda 

 

(Svensk lag 2009, 2008:489 9§) 

D E T T A SÄ G E R D E N svenska marknadsföringslagen och inom gerillamarknadsföring blir 

denna aktuell då dold marknadsföring är ett vanligt fenomen. Dold marknadsföring innebär att 

företag utsätter konsumenter för reklam utan deras vetskap. Morsing och Beckmann (2006) anser 

att tra

är reklam. Dold marknadskommunikation är mer effektiv då konsumenterna inte vet att det är 

reklam eller vilket företag reklamen kommer ifrån. Reklamen blir då svår att undvika (Morsing & 

Beckmann, 2006). Det är även riskabelt med dold marknadsföring eftersom det är svårt att mäta 

hur effektiv en kampanj är och hur kunderna kommer att reagera. Kunderna kan även känna sig 

lurade av det dolda budskapet (Kaikati et al. 2004).  
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Många företag tänker att: så länge vi inte gjort någon skada har vi inte gjort något fel. Berättar 

företag inte sanningen för sina kunder kan de känna sig svikna, utnyttjande och att företaget 

gjort intrång i deras privatliv. Svek kan innebära att inte informera sina kunder om hela situ-

ationen, exempel utelämna vem avsändaren är. Sony Ericsson gjorde en kampanj där de lät 

skådespelare agera turister. Skådespelarna frågade människor om de kunde ta ett kort med deras 

Sony Ericsson mobilkamera samtidigt som de pratade bra om produkten. Utnyttjande innebär att 

företag utnyttjar situationer där folk ställer upp av vänlighet. I Sony Ericsson-fallet agerade 

kunden i tron på att de fejkade turisterna var ärliga vilket inte var fallet. Intrång innebär att 

företag gör överträdelse på kundernas privatliv, exempel att kunden själv inte tar initiativet till att 

delta. 

En negativ aspekt vid användandet av oetisk marknadskommunikation är svårigheter att kon-

trollera vilken information som sprids, hur den sprids och till vem. Upptäcker konsumenten att 

de blivit lurad blir det negativa bakslaget stort. Därför är det viktigt att företag analyserar 

riskerna med oetiskt beteende (Martin & Smith, 2008). Det är svårt att veta hur företag ska agera 

och vad som är etiskt rätt och inte. Det är viktigt att veta vad som är rätt både överlag och i 

enskilda situationer (Martin & Smith, 2008). Det enklaste är att utforma en standardmall av 

regler som alltid ska gälla. Inom varje bransch är det oftast ett måste att följa de etiska lagarna 

(Svensson, 2006). 

 

2.5.2 Negativ publicitet och word of mouth. 

N E G A T I V PUB L I C I T E T  kan skada ett företag. Det spelar ingen roll om medier ifrågasätter 

företag i rubriker (har företag X använt sig av barnarbete?) eller om anklagelserna har reell grund 

(företag X använder sig av barnabete), publiciteten är lika förödande. Människor har en förmåga 

att behandla negativ press och rykten som om de var sanna, utan att lyssna på motargument som 

det anklagade företaget kommer med (Dahlén och Lange, 2003).  

All publicitet är bra publicitet, är ett uttryck många entreprenörer använder sig av. Inom gerilla-

marknadsföring är dålig publicitet aldrig bra. Det leder till negativ word of mouth som har en 

tendens att spridas snabbare än positiv word of mouth (Levinson, 2007).  Word of mouth kan 

beskrivas som ett virus som sprids från person till person. Detta virus kan vara framgångsr ikt 

om det sprids vidare till en större skala (Mohr, 2007). Nackdelen med word of mouth är att 
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människor tycker om att berätta för andra om de är missnöjda med en produkt eller tjänst hellre 

än när de är nöjda. De tar även lättar till sig av den negativa informationen och sprider vidare den 

(Cruz D. et al 2008). 

Det blir allt svårare att fånga en målgrupps uppmärksamhet och att rikta reklam till specifika 

kluster då allt fler uppdelningar görs. Företag strävar efter att få rätt personerna att prata. De 

måste ta reda på när konsumenterna är som mest tillmötesgående samt veta hur de ska fånga 

konsumenternas uppmärksamhet (Kaikati et al 2004). När människor använder sig av word of 

mouth blir de själva marknadsförare eftersom det är konsumenter som sprider budskapet och inte 

avsändaren. Därför är det viktigt för företag att veta vilka konsumenter som kommer att sprida 

detta budskap vidare och rikta sig till dessa individer (Phelps et al. 2004). 
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2.6 Operationalisering av teorin till empiriteman och analys. 

      
 

 
 
1.1 

 
 
 

Ger illamarknadsför ing 

 
 Definition?  
 För- och nackdelar?  
 Avsikten med användningen av 

gerillamarknadsföring? 

 Mål och motiv (4.1) 
 Mål: uppmärksamhet (4.2.1) 
 Mål: sticka ut och publicitet (4.3.2) 
 Fördelar och nackdelar (4.5) 

 
 
2.1 

 
 

Mål med kommunikation 

 
 
 Vilka mål fanns med kampanjerna? 

 Bygga relationer (4.1) 
 Ändra image (4.1) 
 Skapa uppmärksamhet (4.1 - 4.4) 
 Trafikering och attityder (4.1) 
 Ökad försäljning (4.1.4) 

 
 

2.2 

 
Ger illamarknadsför ing 

bryter mot det traditionella 

 
 Hur skiljer sig traditionella metoder från 

gerillamarknadsföring? 
 

 Massmarknadsföring ej nog (4.1) 
 Publicitet (4.3.4) 
 Fördelar och nackdelar (4.4) 
 Mer oetisk och ibland dold (4.5) 

 
 
 
2.3.1- 
2.3.4 

 
 
 

Val som når igenom 

 När, var och hur skulle kampanjen utföras? 
 Varför utfördes kampanjen? 
 Till vem riktades kampanjen? 
 Hur valdes media? 
 Varför är vissa media bättre än andra? 
 Hur såg kampanjernas aktiviteter ut? 
 Hur utnyttjades promotion? 

 
 
 Motiv och mål (4.1) 
 Beskrivning av kampanjerna  

(4.2  4.5) 

2.4.1  
Positioner ing 

 Kan ett företag nå en önskad position med hjälp 
av gerillamarknadsföring?   

 Stena Line som monopolföretag (4.1) 

2.4.2  
Image 

 Påverkas ett företags image av 
gerillamarknadsföring? 

  Varför valde Stena 
Gerillamarknadsföring (4.1) 

 
 

2.4.3 

 
 

Positiva attityder 
 

 Hur skulle kampanjen påverka konsumenterna? 
 Vilket budskap skulle kampanjen förmedla? 

 Ändra uppfattning om företaget (4.1) 
 Ville skapa positiva attityder (4.2.4) 

 
2.4.4 

 
Uppmärksamhet 

 Hur genererade kampanjerna uppmärksamhet?  Beskrivning av kampanjerna  
(4.2 4.5) 

 
2.4.5 

 
K reativitet 

 Vad är kreativt i dessa kampanjer? 
 Varför är kreativitet framgångsrikt? 

 Stor satsning på kreativitet (4.4) 

 
 
 
 

2.5.1 

 
 
 
 

Lag och etik 

 
 Är gerillamarknadsföring etisk? 
 Vad gör gerillamarknadsföring mer oetisk än 

traditionell marknadskommunikation? 
 Följer gerillamarknadsföring 

marknadsföringslagen? 
 Är dold marknadsföring förekommande? 
 Kan företag fånga kunder genom dold 

marknadsföring? 
 Använder ni er av dold marknadsföring? 

 Riskanalyser, polisanmälan (4.4.1) 
 Otraditionella vägar (4.5) 
  
 Oetisk gerillamarknadsföring (4.5) 
 Regler (4.5) 
 S-märken (4.4.1) 
 Liftare (4.4.2) 
 Massmarknadsföring (4.5) 
 Dold avsändare (4.5) 
 Etiskt filter (4.5) 

 
 

2.5.2 

 
 

Publicitet och word of mouth ur en 
negativ synvinkel 

 Skapar gerillamarknadsföring publicitet?  
 Är all publicitet bra?  
 Kan negativ publicitet vara bra?  
 Hur sprids negativ publicitet?  

 S-märken (4.4.1) 
 Dålig gerillamarknadsföring 

/publicitet uppmärksammas i media 
(4.5) 

 
För att återknyta till syftet med den kommande studien upprepas problemformuleringen: 

Vilka komponenter består en framgångsrik gerillamarknadsföring? 
Vilka hinder kan uppstå vid en gerillamarknadsföring?  

Kap Teori Teman för intervju Empiri (kapitel) 
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3 METOD. 

3.1 Val av ansats och design av studien. 

Yin (2007) hävdar att fallstudier är användbara vid historiska händelser som inte kan manipule-

ras. En förutsättning vid historiska händelser är att forskaren har tillgång till nyckelpersoner och 

kan intervjua dessa för att få information om händelsen (Yin, 2007). En fallstudie passade denna 

uppsats då syftet med uppsatsen var att beskriva komponenter och aktiviteter som utgör en 

gerillamarknadsföringskampanj och att undersöka motivet bakom dessa aktiviteter och valet av 

dem, samt att undersöka målet med aktiviteterna.. För att undvika missförstånd följer tre egna de-

finitioner för vad som menas med kampanj, komponent och aktivitet i denna uppsats: 

 Kampanj = den övergripande marknadskommunikationsinsatsen under en viss tidsperiod. Ett 

exempel är Stena Lines kampanj för att bygga relationer år 2008.  

 Komponent = ett strategiskt val för att nå största möjliga effektivitet som tillexempel ett 

medieval eller geografisk anpassning. 

 Aktivitet = en del av en kampanj som sänder ett företags budskap till konsumenter exempel-

vis flyers eller gåvor.  

Yin (2007) nämner olika falltyper som rättfärdigar att undersöka endast ett fall. Uppsatsens fall-

studie var enligt Yin(2007) godtagbar då fallet stämde in på följande tre falltyper: det kritiska, det 

typiska och det unika fallet. Det kritiska fallet är ett enskilt fall som kan ifrågasätta, bekräfta eller 

utveckla den teori som finns. Det typiska fallet ska belysa det som är vanligt och framhäva det 

mest typiska i flera situationer. Det unika fallet är däremot så speciellt att varje händelse är värd 

att dokumenteras och analyseras då informationen kan vara till hjälp för nästa fall (Yin, 2007).  

Fallstudien var ett unikt fall eftersom den behandlade gerillamarknadsföringskampanjer som 

Miami utformat och genomfört för Stena Line och de var de enda av sitt slag. Gerillamarknadsfö-

ringskampanjerna var framgångsrika enligt de kriterier som beskrevs i introduktionen (kap 1.2), 

att skapa publicitet och höga OBS-värden. Genom att studera framgångsrika komponenter och 

hinder blev förhoppningen att hitta typiska aspekter som kan tillämpas på andra kampanjer. 

Dessutom jämfördes fallet med teori för att bekräfta eller ifrågasätta de teorier som låg till grund 

för studien och därmed var fallet kritiskt.  
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3.2 Huvudstudie - en fallstudie av gerillamarknadsföring. 

M I A M I Ä R D E N vana 

och praktiska erfarenhet av gerillamarknadsföring gjorde dem till ett självklart val. Under en in-

troduktionsintervju, via Skype, valdes Stena Line ut samt gerillamarknadsföringskampanjerna 

under 2008 och 2009. Då en kampanj inte skulle ge studien tillräckligt med information kom stu-

dien att baseras på samtliga samarbeten som ägt rum mellan Miami och Stena Line år 2008 och 

2009. 

Fallstudien bestod av semistrukturerade intervjuer med representanter för både upphovsmakarna 

av kampanjerna, gerillamarknadsföringsbyrån Miami, och köparen, Stena Line. Semistrukture-

rade intervjuer innebär att intervjuaren förbereder en serie frågor, men har utrymme att ändra 

ordningen och ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2005). Fallstudien byggde på två intervjuperso-

ner för att få djup i studien samt väga de två parternas uppfattningar emot varandra. Ytterligare en 

förhoppning var att bredda nyttan av denna uppsats forskningsbidrag genom att tilltala och under-

lätta kampanjutformningar för representanter från både företags- och reklambyråvärlden.  

 

3.3 Urval. 

UR V A L E T V A R A V  typen ickesannolikhetsurval, vilket innebär att urvalet ej tas fram slump-

mässigt och att vissa respondenter har större chans att komma med i urvalet än andra (Bryman & 

Bell, 2005). Till en början gjordes sökningar på internet för inspiration på undersökningsteman, 

men framför allt för att hitta ett företag som kunde ingå i den tänkta fallstudien. Två byråer upp-

fyllde följande kriterier: byrån hade genomfört någon typ av gerillamarknadsföringsaktivitet och 

hade kunskap på området.  Det var en reklambyrå i Borås och en gerillamarknadsföringsbyrå i 

Göteborg. Då fallstudiens fokus låg på gerillamarknadsföring var det självklart att välja Miami, 

en byrå som jobbar med metoden och som har praktisk erfarenhet. Miami var det enda disponibla 

företaget inom området och vilket innebär att valet av dem som respondenter var ett bekvämlig-

hetsval. För att kunna få svar på de framgångsfaktorer som problemformuleringen innefattade, att 

skapa publicitet och ge ökade OBS-värden, valdes utifrån Miamis kundbas gerillamarknadsfö-

ringskampanjer som uppfyllt dessa krav. Stena Line anlitade 2008 och 2009 Miami för att 

komplettera de traditionella metoder de använde sig av i sin marknadskommunikation. Delar av 
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gerillamarknadsföringskampanjerna fick mycket publicitet då en polisanmälan gjordes mot Stena 

Line under rubriken skadegörelse.   

Kontakten på Miami blev Gustaf Rydelius, grundaren till Miami och som aktivt deltagit i framta-

gandet av gerillamarknadsföringskampanjerna för Stena Line. Rydelius gav förslag på samarbe-

ten som passade denna fallstudie och igenom honom erhölls kontakten på Stena Line. Peo 

Axelsson, marknadschef på Stena Line, kontaktades för vidare intervjuer då han var väl insatt i 

samarbetet med Miami. Enligt Yin (2007) är den viktigaste informationskällan för fallstudier in-

tervjuer.  

Utifrån den primärdata som framkom från intervjuerna användes sekundärdata från bloggar och 

andra internetsidor. För att underlätta och ge en bättre förståelse för gerillamarknadsföringskam-

panjerna användes även bilder insamlade från Miami. Genom att använda sig av bilder kan det 

som sagts i andra källor bekräftas, i detta fall intervjuer med Rydelius (Yin, 2007). 

  

3.4 Uppsatsens disposition. 

F Ö R A T T K UNN A  knyta ihop teorin med empirin gjordes en operationaliseringsmodell där teo-

rin blev utgångspunkten. Utifrån teorin ställdes frågor som blev förutsättningen för insamlingen 

av empirin. När empirin var insamlad ställdes nyckelbegrepp mot teorin för att kunna koppla ihop 

detta till en analys. Operationaliseringsmodell blev sedan utgångsläget för hur analysen skulle 

struktureras och skrivas.  Med tanke på att det blev mycket text i analysen gjordes en modell för 

att underlätta för läsaren. Denna modell innehåll nyckelbegrepp med faktorer för framgångsrik 

gerillamarknadsföring. De röda orden i teorin och analysen är markerade för att de sticker ut och 

framhäver nyckelbegrepp i uppsatsen.   

Efter analys av teori och empiri utvecklades i slutsatsen en modell för att visa de framgångsfakto-

rer som identifierats under uppsatsen gång, men även potentiella hinder som kan uppstå. Ut-

gångspunkten i denna modell var framgångsrik gerillamarknadsföring, snarare än kommunika-

tionsmål, eftersom det är framgång man vill nå.  
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3.5 Studiens tillförlitlighet. 

3.5.1 Tillförlitlighet.  

BR Y M A N O C H B E L L  (2005) menar att resultatet ska vara tillförlitligt genom att forskaren ska 

kunna göra resultatet trovärdigt i andras ögon. För att göra denna fallstudie tillförlitlig valdes två 

intervjupersoner: en från företagsvärlden (Stena Line) och en från reklambyråvärlden (Miami).  

Förhoppningen var att respondenterna skulle bekräfta varandras information, men samtidigt ge 

två olika perspektiv på samma händelser. För att vara säkra på att vi tolkat respondenterna rätt 

skickades empirin tillbaka till dem för korrekturläsning. Detta kallas respondentvalidering 

(Bryman & Bell, 2005). Kampanjbilderna är ytterligare en källa som säkerställer tillförlitligheten. 

Skulle vår tolkning eller beskrivning av kampanjerna vara bristfällig för läsaren kan de alltid göra 

en oberoende bedömning.  

  

3.5.2  Överförbarhet. 

R ESU L T A T E T SK A Ä V E N vara överförbart. Det innebär att en noggrann och detaljerad be-

skrivning av resultatet ska öka generaliserbarheten och kunna användas i andra miljöer (Bryman 

& Bell, 2005). Måttet innebär att om forskaren väljer att göra om undersökningen ska han/hon 

komma fram till samma resultat som tidigare (Yin, 2007). Genom att skapa en 

operationaliseringsmodell och modeller för hur analysen och slutsatsen är uppbyggda har vi varit 

tydliga med hur arbetsprocessen har gått till väga. Genom att följa operationaliseringsmodellen 

bör andra forskare nå samma resultat. Det som kan skilja en kommande fallstudie från denna är 

risken att respondenterna glömmer detaljer kring kampanjerna eller att vår intervjuteknik färgade 

respondenternas svar.  

Eftersom denna fallstudie beskriver ett unikt fall och begränsas till en viss tidsperiod är det svårt 

att generalisera resultaten. Huruvida Stena Line och Miami lyckas uppnå sina mål med hjälp av 

gerillamarknadsföring behöver inte innebära att andra företag kan uppnå samma resultat. Fallstu-

dien blir en fingervisning med tips på hur ett företag kan gå tillväga. Dock kan fallstudien jämfö-

ras med teorier för att bekräfta om teorier överensstämmer med praktiken eller ej.  
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3.5.3 Pålitlighet. 

ST UDI E N SK A O C KSÅ  vara pålitlig. Pålitligheten grundas i fullständiga och tillgängliga redo-

görelser av alla faser av forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005). Detta steg fullgörs genom 

uppsatsens metodkapitel, operationaliseringsmodellen och modeller för analysens och slutsatsens 

genomförande. Dessutom har vi genom handledning och seminarier med opponentgrupper och 

examinatorn fått feedback på arbetsprocessens kvalitet.  
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4 EMPIRI. 

4.1 Varför Stena Line valt gerillamarknadsföring. 

ST E N A L IN E H A R två hemmamarknader: Göteborg/Västsverige och Karlskrona/Blekinge. 

Stena Lines kunder kommer från hela Sverige, men fler bor närmare hamn, varpå hemmamarkna-

derna blir viktiga. På dessa hemmamarknader finns ett behov av att synas på ett annorlunda sätt 

gentemot på den nationella marknaden. Exempelvis används traditionella media som stortavlor i 

Stockholm för att berätta att Stena Line är ett bra alternativ vid bilsemester till bland annat 

Legoland. Den nationella reklamen är endast produktorienterad (Axelsson, intervju, 2010-04-23). 

en viktig del av stan

privatägda företagen i Göteborg. Axelsson (2010-04-23) berättade att människor förväntar sig att 

vara med när det händer saker, det vill säga Good Citizen-tanke

intervju, 2010-04- vara ett schyst företag och tänka 

på miljön -04-23). Detta är anledningen till varför de sponsrar event 

som Match Cup på Marstrand, Kulturkalaset och Julstaden i Göteborg. Eventen klassas som an-

tingen stora folkliga evenemang eller har anknytning till segling för att koppla till den egna verk-

samheten (Axelsson, intervju, 2010-04-23). 

Eventen är uppdelade i två delar: säljfokuserade och relationsbyggande. Vid de säljfokuserade 

eventen ställer Stena Line upp en portabel resebutik. Kunder får här erbjudanden och köper resor. 

Där finns inget behov av kringaktiviteter, utan eventet är informativt och av säljande karaktär. De 

relationsbyggande eventen, där segling och Kulturkalaset ingår, fokuserar inte på att sälja. An-

ledningen är att få besökare är inställda på att boka en semesterresa under dessa event. Fokuset är 

istället att bygga relationer med människor ett 

schyst och roligt företag /.../ och inte bara är gnidna och giriga och sitter på (vår) kaj och 

pungar ut pengar när folk ska åka båt -04-23). Grundtanken är att visa 

att Stena Line ger någonting tillbaka. De försöker använda humor och ironi då det är svårt att 

vara seriös i dessa sammanhang (Axelsson, intervju, 2010-04-23). 

På frågan: varför ett välkänt varumärke som Stena Line använder gerillamarknadsföring svarade 

Axelsson (2010-04-23) att metoden är ett komplement. Större delen av marknads-
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kommunikationsbudgeten läggs fortfarande på massmarknadsföring. Problemet är att Stena Line 

har en relativt stor marknadskommunikationsbudget, men lite personal. De använder massmark-

nadsföring för att få in stor volym [nå flest konsumenter], men måste skapa balans med relations-

byggande aktiviteter. Relationer med kunder kan skapas via personal, event, gerillamarknadsfö-

ring och sociala medier. Alla dessa insatser kräver mycket personal. Fördelen med gerillamark-

nadsföring är att den kan göras med extern personal (Axelsson, intervju, 2010-04-23). 

Axelsson (2010-04-23) berättar också att Stena Line är ett av de mest välkända varumärkena i 

Västsverige, men frågan är vad de är kända för. 

Line] jobbar i resebranschen och det är rätt kul och det får man [Stena Line] inte med i den stora 

massmarknad  (Axelsson, 

2010-04- Det är det värsta som finns att ses 

som ett monopol  extra viktigt att 

visa att man [Stena Line] har lite distans. Det är farligt att låta uppstickarföretagen vara kaxiga 

och vi [Stena Line] som är stora och dominanta ska vara tråkiga och grå. Så det är en målsätt-

ning kring image egentligen intervju, 2010-04-23). 

Stena Line satte inga enskilda mål för gerillamarknadsföringen utan den ingick i eventen och 

deras mål. Gerillaaktiviteterna har byggt på en önskan att få fler personer att besöka Stena Lines 

tält (trafikering) eller att fler besökare på eventen ska uppfatta att Stena Line finns på plats och är 

aktiva (Axelsson, intervju, 2010-04-23).  

 

4.2 Kampanj 2008. 

 IN F Ö R 2008 Å RS event vände sig Stena Line till Miami för att få hjälp med att synas på 

Marstrand och i Lysekil, på Kulturkalaset och på Julstad i Göteborg. Temat för årets 

gerillamarknadsföringskampanj byggde på Stena Lines destinationer: Danmark, Tyskland och 

Polen. Dessa destinationer blev kampanjens fokus och ett tema som påverkade utformningen av 

alla aktiviteter (Rydelius, intervju, 2010-04-15).  

Axelsson (2010-04-23) berättade att målgruppen för aktiviteterna berodde på event. På 
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VIP-lounger för Stena Lines viktigaste kunder. Gerillamarknadsföringskampanjerna var relativt 

brett riktade mot alla besökare på de olika eventen (Axelsson, intervju 2010-04-23). 

 

4.2.1  Marstrand. 

ST E N A L IN E SPO NSR A D E  2008-års Match Cup vilket innebär att rederiet har en båt med i 

tävlingen och att de har ett tält med personal i en vecka. Detta planeras av en eventbyrå. Det är 

svårt att sticka ut som sponsor då minst tio andra stora aktörer också har båt och tält. Bruset blir 

stort och publikens uppmärksamhet svårfångad. Stena Line hade för avsikt att synas mer och an-

litade Miami för att genomföra en gerillamarknadsföringskampanj. Kampanjens delaktiviteter 

påbörjades redan utanför eventområdet. Miami ville fånga publikens uppmärksamhet redan på 

parkeringsplatsen eller på färjan till ön. På så sätt skulle Stena Line finnas i publikens medve-

tande när de kom in på området. Den här aktiviteten bestod av två delaktiviteter: en båtjakt och 

en språkskola på klistermärken utspridda över ön (Rydelius, intervju, 2010-04-15). 

För att styra trafik till tältet gjordes en båtjakt. Genom flyers med relativt anonym design efter-

lyste Stena Line 1000 röda plastbåtar som ställts ut på ön. Målet var att få besökarna att leta upp 

båtar och sedan lämna in dem i Stena Lines tält. Vid inlämnandet fick besökaren en gåva. De fly-

ers som skapades för att informera konsumenter om båtarnas existens återfanns på hela ön. 

(Rydelius, intervju, 2010-04-15).  

Nästa delaktivitet för att skapa uppmärksamhet och synas mer var att placera ut klistermärken 

över hela Marstrand. Klistermärkena visade en språkskola med 20-25 sommarord på danska, 

tyska och polska. Exempel på ord som användes är: cykel, glass, öl och parkbänk. Respektive ord 

placerades sedan nära föremålet de representerade.  Cykelklistermärket sattes vid cykelställ och 

så vidare. Motivet bakom placeringen var att besökarna skulle se Stena Line överallt på ön. Klis-

termärkena var av informerande karaktär som lärde folk något (Rydelius, intervju, 2010-04-15).  

Under Match Cup-veckan är det mycket folk och många event så Marstrandsborna är vana att 

delar av ön skräpas ner. Men Miami har som princip att alltid städa upp efter sig. En negativ 

aspekt med klistermärkeskampanjen var att leverantören tryckte språkskolan på fel material. När 

klistermärkena var pappersbaserade blev de svåra att ta bort (Rydelius, intervju, 2010-04-15).  
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Kampanjbilder 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delaktiviteter på Marstrand 2008 
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4.2.2   Lysekil. 

2008 SPO NSR A D E  Stena Line en segeltävling på Lysekil. Här användes samma aktiviteter som 

på Marstrand men en aktivitet lades till. Under tävlingsveckan  bjuder arrangörerna besökare på 

gratiskonserter under tre kvällar. Konserterna bidrar till ett stort besökarantal. För att synas i 

Lysekil och framförallt i samband med konserterna delade Stena Line ut korv med bröd. Kor-

varna var grillade på oljefat målade som Stena Lines färjors skorstenar. Det såg därför ut som att 

Stena Lines skorstenar stod och rök på eventområdet. Rydelius (intervju, 2010-04-15) berättade 

schyst grej som samtidigt bryter 

mot det vanliga mönstret. Det skapar uppmärksamhet och ger en upplevelse

2010-04-15).  

 

4.2.3 Kulturkalaset och Julstad i Göteborg. 

F Ö R A T T SK APA  uppmärksamhet i centrala Göteborg utformade Miami turistvykort som pla-

cerades ut på knytpunkter för spårvagnar i Göteborg. Det skapades 20 olika layouter som repre-

rer 

och spårvagnar. för 

det är på semester som det är trevligt och mysigt och härligt tervju, 2010-04-15). 

På baksidan fanns sedan en semesterbild som visade någon av de destinationer som Stena Line 

erbjuder. Semesterbilden skulle uppmana folka att ta båten utomlands. Aktiviteten ledde till skri-

verier i diverse tidningar och slutligen till debatt. Det diskute

indirekt säga att Göteborg är en ful stad. Ämnet träffade en nerv då det tidigare varit diskussioner 

kring arkitekturen i Göteborg (Rydelius, intervju, 2010-04-15). Debatten hade två ställningsta-

ganden där hälften av de som kommenterade sa att Göteborg är en ful stad, medan den andra hal-

van var upprörd och sa att Göteborg är en fantastisk stad. Sidorna debatterade sedan med var-

andra i flera hundra inlägg. Stena Line själva hade inte som syfte att säga att Göteborg varken är 

roligt eller tråkigt. Däremot var Stena Line snabba med att sätta upp vykort för de egna termina-

lerna när någon kommenterat att de var fula (Axelsson, intervju, 2010-04-23). Göteborgsposten 

bloggade om aktiviteten, där slutligen ett kommunalråd kommenterade. Även branschpress och 

Lysekilsposten skrev om aktiviteten (Rydelius, intervju, 2010-04-15).   

Aktivitet på kulturkalaset 2008 

Aktivitet i Lysekil 2008 
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Julstad är ett tema skapat av Göteborg Stad som samlingsbegrepp av aktiviteter i Göteborg under 

Det har blivit en stor grej

berättade Rydelius. Här placerades oljefaten ut och återigen delade man ut korv till förbipasse-

rande (Rydelius, intervju, 2010-04-15).  

 

4.2.4 Resultat 2008. 

M O T I V E T M E D 2008-års kampanj var att sticka ut och få uppmärksamhet. Sen bottnade upp-

maningen till konsumenterna i att åka utomlands och då till Danmark, Tyskland och Polen. Kon-

-

blem att nå konsumenter svarade Rydelius (intervju, 2010-04-15) att Stena Line i princip har mo-

nopol på de sträckor de erbjuder från Göteborg. De är otroligt stora och folkliga, men känner att 

det inte räcker med befintliga metoder. Stena Line ville därför göra något nytt och annorlunda. 

D ska man åka utomlands eller ska man 

bygga ny veranda eller ska man åka till Stockholm -14-15).  

Den gerillakampanj som utformades 2008 var dessutom ett komplement till de event Stena Line 

sponsrade. Syftet var att försöka få så mycket utväxling som möjligt från den investering som 

eventen innebar. Match Cup-eventet kostade cirka en miljon kronor. Miami samarbetade med 

eventbyrån så att eventet och gerillakampanjen kunde samordnas. Slutmålet var att uppmana kon-

sumenter till köp, men delmål var att skapa positiva attityder. Stena Line skulle uppfattas som 

lite nytt och lite fräscht, lite annorlunda och lite kul, med glimten i ögat

2010-04-15).  

Det gjordes mätningar på Marstrand där besökare tillfrågades vilka företag de sett på eventet. 

Stena Line gick från låga OBS-värden på 10-20 procent år 2007 till 40-50 procent år 2008 

(Rydelius, intervju, 2010-04-15).  

 

4.3 Kampanj 2009. 

ST E N A L IN E T O G  även år 2009 hjälp av Miami efter ett lyckat samarbete förgående år. Detta 

år var bilen i fokus och Stena Line vill uppmuntra semesterfarare  

(Rydelius, intervju, 2010-04-15). Kampanjerna fokuserade fortfarande på Stena Lines destinatio-

GN fredag 28 maj 2010                                           EMPIRI 38 



 
 

ner, men gerillamarknadsföringen 2009 var riktad till bilister istället för till allmänheten 

(Rydelius, intervju, 2010-04-15). 

 

4.3.1   Marstrand. 

ST E N A L IN E SPO NSR A D E  även 2009 seglingseventet Match Cup. Precis som året innan hade 

de en båt med i tävlingen under hela veckan. Miami ville att Stena Line skulle synas redan innan 

bilisterna kom till själva eventet så  (Rydelius, 

intervju, 2010-05-07). Miami klistrade över bokstaven S på alla trafikskyltar från Kungsälv till 

Marstrand, med Stena Lines logga - ett rött S, dagen innan Match Cup. Det var ca 15-20 skyltar 

där S:en täcktes av Stena Lines logga. Aktiviteten gjordes för att få bilister att uppmärksamma 

och koppla skyltarna till företaget. Denna väg är den enda bilister kan ta till Marstrand (Rydelius, 

intervju, 2010-04-15). Aktiviteten riktade sig främst mot besökare men även mot Stena Lines 

VIP-kunder. (Axelsson, intervju, 2010-04-23). Rydelius (intervju, 2010-05-07) berättade även att 

om bilister inte uppfattade att loggan tillhörde Stena Line var aktiviteten meningslös. Tanken var 

att trafikskyltarna skulle påverka konsumenters image av Stena Line och de bilister som inte kän-

ner till rederiets logga är heller inte målgruppen (Rydelius, intervju, 2010-05-07).  

Skyltarna blev ett hett samtalsämne och skapad rubriker i pressen, speciellt i Göteborgsposten 

och Kungsälvsposten. S-klistermärkenas material var testat före uppsättning och gjort för att lätt 

kunna tas bort. Miami hade gjort en riskanalys och de var förberedda på att få kritik från media. 

De var dock inte förberedda på att aktiviteten skulle klassas som skadegörelse och leda till en 

polisanmälan. Stena Line gjorde en uppgörelse med Vägverket som tog bort skyltarna veckan 

efter Match Cup och den kostnaden fick Stena Line stå för. Polisanmälan är under process men 

Rydelius (intervju, 2010-04-15) trodde inte att det kommer att leda till några böter (Rydelius in-

tervju, 2010-04-15). 

 

4.3.2 Lysekil.  

UND E R SE G E L T Ä V L IN G E N I Lysekil ställde Miami ut fem stycken liftare i de tre tillfarts-

vägarna till Lysekil. Liftarna höll i en kartongbit där det bland annat stod Danmarksfärjan, 

Tysklandsfärjan, Legoland, Fredrikshamn etcetera. Avsikten var att skapa uppmärksamhet och få 

bilister att stanna. 
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med liknande skyltar un  (Rydelius, intervju, 

2010-04-15). Det var många bilister som stannade och då fick de förklarat att det var reklamen 

från Stena Line. De bilister som stannade fick gåvor som; ljudböcker, reflexvästar och solskydd 

etcetera. Första dagen tog gåvorna slut och Miami fick inhandla nya varor till dagen efter 

(Rydelius, intervju, 2010-04-15).  
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Kampanjbilder 2009. 

 

 

 

 

 

 Aktivitet i Lysekil 2009 

GN fredag 28 maj 2010                                           EMPIRI 41 



 
 

4.3.3 Resultat 2009. 

M O T I V E T B A K O M  2009-års gerillamarknadsföringskampanj var att skapa uppmärksamhet 

Det skrivs inte om traditionella marknadsföringsmetoder i tidningar 

(Rydelius intervju, 

2010-04-15). Miami utgick först från målgruppen, bilister, sen skapade de olika aktiviteter som 

de visade Stena Line. Tillsammans bestämde Miami och Stena Line vilka aktiviteter som skulle 

tillhöra vilka event för att få den bästa effekten (Rydelius intervju, 2010-04-15). 

Målet med Marstrandskampanjen var att bilisterna skulle se S:en på trafikskyltarna och uppfatta 

-

skor fö-

retagets närvaro lite extra på eventet. Trafikskyltsaktiviteten fick mycket publicitet men mesta-

dels negativ på grund av polisanmälan. Rydelius (intervju, 2010-04-15) tyckte inte att polisan-

mälan var någon nackdel för Stena Line snarare tvärtom eftersom all publicitet är bra publicitet 

(Rydelius intervju, 2010-04-15). Vid undersökningar om besökarna uppmärksammat de olika 

varumärkena på eventet var Stena Line på första plats år 2009 (Axelsson, intervju 2010-04-23). 

Målet med liftarna i Lysekil var att skapa uppmärksamhet både via bilister och genom media. 

Syftet var att bilisterna som stannat skulle sprida budskapet och berätta att Stena Line var avsän-

dare. Aktiviteten fick mycket publicitet i media och det spreds sig snabbt till allmänheten via 

dagspress. För Kulturkalaset var målet att få uppmärksamhet, men det är svårt att mäta hur bilis-

terna reagerade på aktiviteten eftersom Stena Line inte vet när bilisterna upptäckte märket 

(Rydelius intervju, 2010-04-15). 
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Exempel på hur Stena Line fått publicitet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GN fredag 28 maj 2010                                           EMPIRI 43 



 
 

4.4 Fördelar och nackdelar med gerillamarknadsföring. 

E N G E RI L L A M A R K N A DSF Ö RIN GSK A MPA NJ innehar både fördelar och nackdelar. En av 

de största fördelarna är den publicitet som kampanjerna ofta väcker. Jämfört med traditionell 

marknadskommunikation skrivs det artiklar om gerillamarknadsföring. Dessa artiklar ger företag 

både bra och dålig publicitet (Rydelius, intervju, 2010-04-15). Gerillamarknadsföringskampanjer 

är ovanliga och bryter mot mönster vilket gör att de sticker ut (Rydelius, intervju, 2010-04-15). 

Gerillamarknadsföring innebär ett överraskningsmoment eftersom konsumenten möter reklamen 

på en oväntad plats och många gånger uppfattas gerillamarknadsföring inte som reklam 

(capdesign.idg.se, Rydelius, intervju, 2010-03-29).  

Rydelius (intervju, 2010-05-07) ansåg att gerillamarknadsföring sprids lättare eftersom företag 

når kunderna genom okonventionella vägar. 

kunskap, skratt eller humor 

-

derar att sprida (Rydelius intervju, 2010-05-07).  

Med gerillamarknadsföring bör företag investera i kreativitet. En gerillamarknadsföringskampanj 

måste genera synlighet och få publicitet (Rydelius, intervju, 2010-04-15). Axelsson (2010-04-23) 

menade att en av fördelarna med gerillamarknadsföring är att själva utförandet inte är så dyrt. Det 

som kostar är idén som Miami tillhandahåller Stena Line. Insatsen är billig men oväntad. Medan 

kostnaden för exempelvis Marstrandseventet låg i miljonklassen kostade gerillamarknadsföringen 

runt 100 000 kronor. Generellt betalar Stena Line mellan 30 000 och 200 000 kronor för en ge-

rillamarknadsföringskampanj (Axelsson, intervju 2010-04-23). Enligt den stora reklamkakan 

användes den största delen av marknadskommunikationsinvesteringarna 2009 till att betala pro-

duktionskostnader. De 19 % produktionskostnader innebar en kostnad på nästan 11 miljarder 

kronor (irm-media.se). 

Rydelius (intervju, 2010-04-15) anser att en stor nackdel med gerillamarknadsföring är att den 

inte är massmarknadsföring. Istället fokuserar metoden på vissa geografiska områden och anpas-

sas därefter (Rydelius intervju, 2010-04-15). Som avsändare av gerillamarknadsföring tar företag 

också en stor risk att förarga konsumenter och konkurrenter eller att bryta mot lagen. Därför görs 
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alltid riskanalyser i samarbete med jurister för att analysera potentiella övertramp (Axelsson, in-

tervju, 2010-04-23).  

Rydelius (intervju, 2010-04-15) berättade även att gerillamarknadsföring ibland ses som en ose-

riös metod. Många av de företag som kontaktar Miami vet inte vad metoden innebär och tror att 

den är gratis. Det största hindret för Miami kan därför vara deras kunders brist på kunskap inom 

ämnet. Ytterligare en nackdel är att det krävs mer planering, mer praktiskt arbete och att gerilla-

O ftast är det lättare för alla parter att göra en annons 

för då vet man hur [arbets- Rydelius intervju, 2010-05-07). Med gerillamarknadsfö-

ring kan det vara svårare att mäta resultatet eftersom det innebär att ständigt hitta nya aktiviteter 

att använda sig av. Det är oftast mer riskfyllt att använda sig av denna metod eftersom företag 

Det kan hända precis vad som helst eller ingen-

ting -05-07). 

 

4.5 Etik. 

G E RI L L A M A R K N A DSF Ö RIN G Ä R en metod som uppfattas som mer olaglig än traditionell 

marknadskommunikation (Granlund & Grenros, 2007).  Miami är väl medvetna om svenska la-

gar. Fokus ligger på att följa marknadsföringslagen och de paragrafer som råder under denna. 

Trots det vill Miami tänja på gränserna och då kan det hända att någon lag bryts. Däremot är må-

let alltid att göra kampanjerna med glimten i ögat. Det är aldrig meningen att göra kunder upp-

rörda. De som oftast blir upprörda är politiker och tjänstemän, vilka är mer medvetna om aktivi-

teternas konsekvenser. Om metoden sedan skapar känslor är det inget negativt. Miami värdesätter 

starka känslor, negativa som positiva framför svaga känslor (Rydelius, intervju, 2010-04-15). 

Rydelius (intervju, 2010-05-07) ansåg inte att gerillamarknadsföring är oetisk utan 

enskilda idéern (Rydelius, intervju, 2010-05-07). Miamis kunder (företags-

representanter) har ett filter som styr vad de tycker är oetisk och inte. Det kan vara svårt att veta 

vad kunderna har för filter eftersom det är olika från person till person men oftast handlar det om 

sunt förnuft och kulturella normer. Många gerillamarknadsföringsmetoder använder sig av olaga 

medel för att nå fram till konsumenter. Det finns regler i Sverige som alla ska följa men vissa 

regler är striktare än andra. 

(Rydelius intervju, 2010-05-07). 
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Enligt Axelsson (2010-04-23) ligger gerillamarknadsföring nästan alltid i gränslandet av vad som 

är til Om du får OK på att sätta upp en vepa på en fasad på stan då är det ju inte 

gerillamarknadsföring, då är det ju utomhusreklam. Men gör man grejer utan att fråga eller pre-

cis på grän on, intervju 2010-04-23).   

Axelsson (2010-04- så länge 95 procent av folket tycker att det är en kul grej så 

är det okej att en procent blir lite sura. Det är nästan det som är tanken med gerilla, att man ska 

väcka känslor. Det är inte så att vi [Stena Line] medvetet provocerar, det är inte så att vi [Stena 

Line] har det som strategi att vi [Stena Line] medvetet går ut och retar upp för att få publicitet, 

u 2010-04-

23). Dessutom var pressavdelningen på Stena Line underrättade om de gerillamarknadsförings-

aktiviteter som skulle genomföras. De var beredda på eventuella påringningar från konsumenter 

och media. De hade som riktlinjer att snabbt reagera på potentiella klagomål för att reducera ne-

gativ press (Axelsson, intervju 2010-04-23).   
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5.1 Kommunikationsmål.   

ST E N A L IN E Ä R ett av de mest välkända varumärkena i Västsverige (Axelsson, intervju 2010-

04-23, Rydelius, intervju, 2010-03-29). Det är ett företag som år 2009 omsatte tio miljarder kro-

otraditionell 

marknadskommunikationsmetod stora summor pengar 

utan tid, ener  (egen definition 1.1).  

 

5.1.1 Motiv. 

D E T F INNS E T T  antal motiv till varför Stena Line använt gerillamarknadsföring: 

 Massmarknadsföring kan ej nå uppsatta mål 

Som Axelsson (2010-04-23) berättade används större delen av Stena Lines marknadskom-

munikationsbudget till massmarknadsföring (Axelsson, Intervju, 2010-04-23). Men befintliga 

metoder är inte tillräckliga för Stena Line (Rydelius, intervju, 2010-04-15). Anledningen är att 

Stena Line vill skapa relationer med n 

annons i en tidning blir det aldrig någon relation av -04-23). Levinson 

(2007) hävdar också att gerillamarknadsföring passar bättre för att bygga relationer (Levinson, 

2007).  

 Konsumenter på hemmamarknader förväntar sig mer 

en viktig del -

gagera sig i lokala aktiviteter. Därför vill Stena Line skapa relationer till dessa konsumenter 

genom att sponsra event. De vill ändra sin image och inte längre ses som ett gnidet monopol-

företag (Axelsson, intervju, 2010-04-23).  

 Få största möjliga utdelning av marknadskommunikationsinvesteringen 

Eventen innebär multimiljoninvesteringar i relationsbyggande marknadskommunikation varje år 

och då är massmarknadsföringskostnaden inte inräknad. Problemet med eventen är att bruset i 

form av andra sponsorer är stort och att besökarnas uppmärksamhet är svårfångad. Därför valdes 

gerillamarknadsföring för att Stena Line skulle sticka ut och få uppmärksamhet (Rydelius, 
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intervju, 2010-04-15). Ökad kännedomen kring ett varumärke (Hansen & Riis Christensen, 2007) 

eller skapa buzz är vanliga mål för gerillainsatser (Margolis & Garrigan, 2008).  

 

5.1.2   Mål. 

M O T I V E N L E DD E SE D A N till tre generella mål för kampanjerna (gerillaaktiviteter och event) 

år 2008 och år 2009. De generella målen var att:  

1. Bygga relationer med hemmamarknaden Göteborg/Västsverige (event) 

2. Ändra sin image (event och gerillaaktiviteter) 

3. Skapa uppmärksamhet (gerillaaktiviteter)  

Syftet med marknadskommunikation är att generera respons (Dahlén & Lange, 2003, Ray, 1973). 

The Hierarchy of Communication Effects (Evans et al. 2009) kan användas för att utvärdera vilka 

reaktioner Stena Line ville frambringa hos konsumenterna. Förutom de tre generella målen för 

kampanjerna (i sin helhet), fanns två specifika mål för gerillamarknadsföringsaktiviteterna 2008 

och 2009: 

 Att fler konsumenter ska besöka Stena Lines tält (trafikering). 

 Att fler konsumenter ska uppfatta att Stena Line är på plats och är aktiva. (Axelsson, inter-

vju, 2010-04-23) 

De fem målen ovan: bygga relationer, ändra image, skapa uppmärksamhet, generera trafik och 

öka vetskapen om att Stena Line fanns på plats, skulle nås genom de medieval och gerilla-

marknadsföringsaktiviteter som utformades. Även effekthierarkiteorin säger att marknads-

kommunikationens utformning påverkar konsumenternas reaktioner (Evans et al. 2009), vilket är 

målet (Ray et al. 1973). 

Det första målet, att bygga relationer, skulle främst uppnås genom att sponsra stora folkliga 

event (Axelsson, intervju, 2010-04-23). Genom att visa att Stena Line ger någonting tillbaka till 

samhället (Axelsson, intervju, 2010-04-23) utnyttjas perceptions- och attitydsteget i effekt-

hierarkin (Evans et al. 2009). Evans et al. (2009) hävdar att om marknadskommunikation vänder 

sig till alla fem sinnen [som vid ett event] blir upplevelsen mycket större och det differentierar ett 

varumärke (Evans et al. 2009).  
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Det andra målet, att ändra image, skulle uppnås genom både event och gerillamarknadsförings-

aktiviteter. Gerillamarknadsföringsmetoder är bra för att knyta an till kunder då de är unika 

(Margolis & Garrigan, 2008), nyskapande och roligare (blog.guerillacomm.com). Att ändra 

image innefattar främst perceptions-, inlärnings- och attitydsteget i effekthierarkin. Det viktiga 

här är att målgruppens tolkning av budskapet blir riktig för att de ska kunna minnas rätt (Evans et 

al. 2009). Promotion i form av korvutdelning, och diverse gåvor skapar positiv 

varumärkesattityd. Gåvor ses som en omtänksam gest från företag (Dahlén & Lange, 2003). 

schyst 

företag -04-15).  

Det tredje målet, att skapa uppmärksamhet, är till stor del likt det femte målet: att öka vet-

skapen om att Stena Line fanns på plats. För att fånga målgruppens uppmärksamhet utnyttjas de 

två första stegen i effekthierarkin: exponering och uppmärksamhet (Evans et al. 2009). 

Exponering skedde varje gång målgruppen kom i kontakt med Stena Lines budskap. Budskap ska 

placeras där målgruppen har störst chans att se det (Evans et al. 2009) och där bruset är som 

minst (Dahlén & Lange, 2003). Stena Line lyckades skapa uppmärksamhet genom att tidigt, 

redan utanför eventområdet, exponera besökarna för budskapet. Syftet med den tidiga 

exponeringen var att konsumenten skulle ha Stena Line i medvetandet när de besökte eventet. 

2008 användes flyers på parkeringen och 2009 trafikskyltar och liftare på vägarna till eventen. 

2008 var besökarna dessutom konstant exponerade för budskapet genom klistermärkesaktiviteten. 

Klistermärken, flyers, vykort (2008), trafikskyltar och bilmagneter (2009) hade som mål att visa 

att Stena Line var på plats (Rydelius, intervju, 2010-04-15).  OBS-mätningar visade att Stena 

Line lyckades gå från OBS-värden på 10-20 procent år 2007 till 40-50 procent år 2008 (Rydelius, 

intervju, 2010-04-15).  

Det fjärde målet, att generera trafik till Stena Lines tält, uppnåddes genom alla de medieval som 

gjordes. Men även promotion utnyttjades för att locka besökare. Tävlingen med plastbåtarna 

2008, där konsumenter som deltog var tvungna att engagera sig (Rydelius, intervju, 2010b), är ett 

bra sätt att involvera kunder i marknadskommunikationen eftersom de blir mer delaktiga (Peattie, 

2003). Delaktighet är dessutom ett sätt att få kunder att minnas ett budskap på rätt sätt. Om 

konsumenter måste bearbeta ett budskap med mycket tankekraft lagras budskapet enklare i 

medvetandet (Evans et al. 2009). Tävlingar påverkar även konsumenter utan varumärkes-
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preferenser. Tävlingen var kreativt utformad genom att vara lite annorlunda och lättillgänglig för 

alla, vilket är en förutsättning för ett lyckat resultat (Dahlén & Lange, 2003).  

Det fanns ett sjätte mål som både Axelsson (2010-04-23) och Rydelius (2010-04-15) nämnde, 

men inte la någon större vikt vid. Detta mål var att marknadskommunikationen skulle generera 

fler köp (Axelsson, intervju, 2010-04-23, Rydelius, intervju, 2010-04-15). Detta var ett tydligt 

handlingsmål (Evans et al. 2009). Mer specifika handlingsmål för kampanjerna var att 2008 få 

konsumenter att ta båten till Europa och 2009 ta bilen till Europa (Rydelius, intervju, 2010b).  

 

5.2 Val som når igenom. 

D E T F R Ä MST A M Å L E T  med schemaplanering är att skapa uppmärksamhet. 

Uppmärksamheten nås genom att kombinera modellering och optimering (Dahlén & Lange, 

2003). Målet med gerillamarknadsföringen var att skapa uppmärksamhet (Rydelius, intervju, 

2010-04-15). Axelsson (2010-04-23) bekräftade att det mest ekonomiska alternativet, det vill 

säga optimeringen (Dahlén & Lange, 2003), var just gerillamarknadsföring. Gerillaaktiviteterna 

kostade bara en tiondel av vad eventen gjorde (Axelsson, intervju, 2010-04-23). Stora 

reklamkakan visar att produktionskostnader står för den största marknadskommunikations-

kostnaden för köpare av reklam (bilaga 1). Det låga priset är en av fördelarna med 

gerillamarknadsföring och beror på att utförandet är billigt. Vad reklamköparen betalar för är 

idéerna (Axelsson, intervju, 2010-04-23). Att hålla [total-] kostnaderna nere är ett av de 

vanligaste motiven bakom användningen av gerillamarknadsföring (Margolis & Garrigan, 2008).  

Vad gäller måtten frekvens, kontinuitet och räckvidd (Dahlén & Lange, 2003) skiljer sig gerilla-

marknadsföring betydligt från traditionella metoder. Den effektiva frekvensen (Dahlén & Lange, 

2003) är visa reklamen en gång. Det behövs inte mer än en exponering för att budskapet ska 

mottagas effektivt. Gerillamarknadsföring utnyttjar nyhetsaspekten (2.4.4) för att förmedla 

budskap. Frekvens användes dock annorlunda i aktiviteterna trafikskyltar och liftare. Här var 

poängen att en skylt eller liftare inte väcker uppmärksamhet, men att flera får konsumenter att 

tänka till (Rydelius, intervju, 2010-04-15). Aktiviteterna sträckte sig endast så länge som eventen 

varade, varpå kontinuiteten (Dahlén & Lange, 2003) inte var särskilt utspridd. Däremot 

placerades aktiviteterna där konsumenterna var som mest mottagliga (Ephron, 1995) bland annat 

utanför eventområdet (Rydelius, intervju, 2010-04-15). För att nå räckvidd använde sig Stena 
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Line både av massmarknadsföring och av gerillamarknadsföring (Axelsson, intervju, 2010-04-

23). En av nackdelarna med gerillamarknadsföring är att aktiviteterna måste fokusera på 

geografiska områden och anpassas därefter (Rydelius, intervju, 2010-04-15). Eftersom 

gerillamarknadsföring är anpassad efter den målgrupp som ska nås och ofta använder 

utomhusmedier där målgruppen befinner sig nås endast en liten grupp människor. Margolis och 

Garrigan (2007) och Levinson (2007) hävdar att målgruppsfokuseringen är 

gerillamarknadsföringens styrka. Gerillamarknadsföring fokuserar på relationer och interaktivitet 

(Levinson, 2007) samtidigt som metoden är bra för att knyta an till kunder eftersom de är unika, 

målinriktade och skapar buzz (Margolis & Garrigan, 2007).  

Det är viktigt att matcha valet av media med målgruppen (Dahlén & Lange, 2003). Det är precis 

vad Stena Line och Miami har gjort. De riktade först in sig på en stor geografisk marknad: 

Göteborg/Västsverige och utgick från de kommunikationsmål som fanns. Gerillamarknadsföring-

ens målgrupp smalnades av genom att rikta sig till besökarna på eventen. Aktiviteterna hade 

därför anknytning till de event där de återfanns. 

Stena Line lyckades genom gerillamarknadsföring finna det finansiellt mest optimala sättet att 

skapa uppmärksamhet. Genom att utnyttja nyhetsfaktorn, platser där bruset var minimalt och 

anpassa budskapet och placeringen av gerillamarknadsföringsaktiviteterna efter målgruppen 

slapp Stena Line investera stora summor pengar.    

 

5.2.1   Medieval. 

F Ö R A T T N Å I G E N O M  till sin målgrupp är det viktigt att förmedla sitt budskap där bruset är 

minimalt (Dahlén & Lange, 2003). På grund av stort brus på eventen förlängdes kampanjernas 

räckvidd utanför eventen (Rydelius, intervju, 2010-04-15). Dessutom användes medier som har 

högt genomslag (Dahlén & Lange, 2003) som trafikskyltar (vilka kan ses som stortavlor) och 

wild posting (Margolis & Garrigan, 2008) i form av flyers och klistermärken. Sådana passiva 

media är även lättare för mottagaren att ta till sig eftersom han/hon inte behöver anstränga sig 

(Dahlén & Lange, 2003). 

-level, out-of- -marknadsföring (Margolis 

& Garrigan, 2008). Med andra ord används mycket utomhusreklam där målgruppen rör sig och 

inte i målgruppens hem. I Stena Lines fall var alla gerillaaktiviteter under 2008 och 2009 
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utförda utomhus. Vid användandet av utomhusreklam är det viktigt att ha i åtanke att målgruppen 

ofta bara ser budskapet i förbifarten och att utformningen inte får vara för komplicerad 

(Levinson, 2007). Utformningen av 2008- och 2009-års kampanjer var mycket enkel för att 

underlätta för mottagaren.   

Margolis och Garrigan (2008) nämner ett antal skillnader mellan traditionell marknadskom-

munikation och gerillamarknadsföring. En skillnad är att medievalet för gerillamarknadsförings-

kampanjer är mer okonventionellt, främst med hänsyn till hur medier används. Traditionella 

medier blir otraditionell om de bryter förväntningar (Margolis & Garrigan, 2008). Rydelius 

(2010-03-29) beskriver samma tanke med följande ord: 

använda sig av oväntade saker som faller utanför ramarna. Det handlar om att möta folk genom 

nya kanaler och att de inte ser budska  (Rydelius, intervju, 2010-03-29). 2008 

och 2009 tog denna vision sig uttryck i de medieval som gjordes. Förutom trafikskyltarna och 

liftarna är alla medievalen relativt traditionella och beprövade: affischering, promotion, tävlingar 

och så vidare. Men budskapets utformning, timing och användningen av mediet gör kampanjerna 

unika.  

Det fanns ett antal faktorer som gjorde medievalen 2008 och 2009 effektiva. Till att börja med 

förlängde Miami budskapets räckvidd genom att utnyttja medier utanför eventområdena. Sedan 

användes medier som har högt genomslag och som är passiva. I samband med enkel utformning 

var det därför lätt för konsumenter att ta till sig budskapet. Dessutom användes okonventionella 

medier och användningsområden som bröt konsumenters förväntningar.  

 

5.3 Ögonöppnande val. 

5.3.1 Positionering och Image. 

ST E N A L IN E H A D E  en klar bild av hur de uppfattas på marknaden. Axelsson (2010-04-23) 

berät Vi [Stena Line] 

(Axelsson, intervju, 2010-04-23). Konsumenter ser dessutom Stena Line som ett 

monopolföretag. Axelsson (2010-04-23) sa att det sista Stena Line vill är att uppfattas som ett 

tråkiga och grå -04-23). 

Ett av målen med eventen och gerillamarknadsföringen var därför att ändra Stena Lines image. 
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Enligt Holm (2002) innebär en imageförändring att företag skapar en profil av hur det vill bli 

uppfattade (Holm 2002). Dock är det enligt Ries och Trout (2001) nästintill omöjligt att ändra 

människors åsikter. För att lyckas ändra människors åsikter krävs att reklamen förmedlar 

information konsumenter vill ta till sig. Dessutom bör reklamen fokusera på hur folk ser 

(perception) produkten (Ries & Trout, 2001). Stena Line och Miami har genom gerilla-

marknadsföring försökt båda metoderna. De har försökt skapa en ny profil som visar att de är 

roliga och har självdistans. Samtidigt utnyttjade Stena Line den image genom vykortsaktiviteten 

när de visade sina egna fula terminaler (Axelsson, intervju, 2010-04-23).  

Melin (1999) menar att om det finns imageproblem är ny marknadskommunikation bra för att 

överbrygga gapet mellan nuvarande och önskad image (Melin, 1999, Dahlén & Lange, 2003). 

Detta är precis vad Stena Line valde att göra när de valde gerillamarknadsföring. För att 

framgångsrikt ändra image måste företag fokusera marknadskommunikationen på kundens 

nuvarande åsikt. Det är svårt att ändra konsumenternas åsikter, genom ny marknadskommuni-

kation (gerillamarknadsföring) blir detta möjligt. Anledningen är att gerillamarknadsföring 

fokuserar på upplevelser (Rydelius, intervju, 2010-03-29)och på så sätt tar konsumenten till sig 

informationen på ett annorlunda sätt. Det är dessutom ett mer kreativt sätt att marknadsföra sig på 

(Rydelius, intervju, 2010-03-29, Levison, 2007, blog.guerrillacomm.com).    

För att lyckas ändra konsumenters attityder är det viktigt att utforma budskap som bygger på 

företagets nuvarande image och motbevisa den. Stena Line utnyttjade två metoder: att bygga på 

nuvarande image samtidigt som de skapat aktiviteter som är roligare och annorlunda för att 

försöka sudda ut sin monopolstämpel. 

 

5.3.2  Positiva attityder. 

E T T A V ST E N A L IN ES delmål var att skapa positiva attityder. De ville uppfattas som

nytt och lite fräsch (Rydelius, intervju, 2010-

04-15). Genom att sponsra event där kunder engageras vill Stena Line visa att de är ett roligare 

företag (Axelsson, intervju, 2010-04-23).  Enligt Drengner et al. (2008) är event effektivt för att 

ändra attityder. När kunden deltar upplever de eventet som mer positivt, vilket leder till att de blir 

mer positivt inställda till företaget (Drengner et al. 2008).  
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Det är viktigt att reklam inte för lätt associeras med varumärket. Anledningen är att det inte är 

själva reklamen som blir ihågkommen utan att det är varumärket som blir kvar i konsumenternas 

medvetande (Dahlén, 2003). 

Då Stena Line ville ändra sina kunders attityd var det, till skillnad från vad teorierna säger, viktigt 

att associera gerillamarknadsföringskampanjerna med varumärket. Visste mottagaren inte vilket 

varumärke som stod bakom aktiviteten kunde attityden mot Stena Line inte ändras. Dahlén och 

Lange (2003) menar även att företag försöker skapa en personlighet kring företaget och 

varumärket (Dahlén & Lange, 2003). Detta ville även Stena Line göra. De eftersträvade en 

personlighet som kunde ses som roliga och nytänkande. 

En framgångsfaktor vid ändrandet av konsumentattityder är att, precis som Stena Line, använda 

event där kunden upplever något. Upplevelser är ett fokus i gerillamarknadsföring. Ännu en 

framgångsfaktor är att byta marknadskommunikationsmetod (Dahlén & Lange, 2003).  

 

5.3.3   Uppmärksamhet. 

A T T SK APA UPPM Ä R KSA M H E T  var ett av Stena Lines mål med gerillamarknadsföringen 

som utformades i samarbete med Miami (Rydelius, intervju, 2010-04-15). Ett sätt att skapa 

uppmärksamhet är att chockera sina kunder.  Metod går ut på att avsiktligen göra kunderna 

upprörda (Dahl, 2003). Stena Line och Miami valde aldrig att avsiktligen göra sina kunder 

upprörda men i många av kampanjerna blev detta ändå resultatet. Axelsson (2010-04-23) 

berättade att: 

emot blir det följden av det ibland när man går på gränsen (Axelsson, 

intervju, 2010-04-23).  

Rydelius (intervju, 2010-04-15) sa att vykorten som visade Göteborg ur en dålig synvinkel 

träffade en nerv på grund av tidigare diskussioner kring arkitekturen i Göteborg. Människor som 

tycker Göteborg är en vacker stad blev upprörda (Rydelius, intervju, 2010-04-15). Genom 

chockering blir många människor upprörda men det genererar i sin tur mycket publicitet (Dahl, 

2003). Det är precis vad vykorten i Göteborg skapade. På grund av den stora debatten och 

upprörda människor blev utgången skriverier både på bloggar och i tidningar (Rydelius, intervju, 

2010-04-15).  
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Stena Line valde att marknadsföra sig på ett nytt sätt med en metod, som i Sverige, är relativt ny. 

Varje kampanj anpassas till en specifik målgrupp och visas bara en gång på samma plats 

(Rydelius, intervju, 2010-04-15). Enligt Parment (2008) kan det vara farligt att visa en reklamen 

för många gånger då risken finns att budskapet inte fastnar alls (Parment 2008). Miami försökte 

vid varje event hitta nya vägar att gå. Enligt Dahlén (2003) är nyhet nyckeln till uppmärksamhet 

och den starkaste kraften att nå dit. Att marknadsföra sig på ett nytt sätt kan även minska bruset 

(Dahlén, 2003). Förväntad reklam kan uppfattas som negativt, men genom att avvika från det 

traditionella kan detta motverkas (Söderlund, 2003). Enligt Dahlén (2003) minskar 

uppmärksamheten desto fler gånger marknadskommunikationen visas för konsumenten (Dahlén, 

2003). Det är därför viktigt att hela tiden visa något nytt. Det är vad gerillamarknadsföring gör. 

Eftersom varje kampanj anpassas för varje unik situation blir kampanjerna sällan lika. Vissa delar 

i gerillamarknadsföringen går att användas på fler ställen, men då på nya geografiska områden.  

Enligt Söderlund (2003) är över raskning en bra metod för att väcka uppmärksamhet. När något 

oväntat eller oförutsägbart sker måste kunden stanna upp och utvärdera vad som hänt (Söderlund, 

2003). Tanken med gerillamarknadsföring är att få konsumenten att stanna upp (Rydelius, 

intervju, 2010-05-07). Detta har Stena Line lyckats med i många av sina kampanjer. Ett exempel 

är aktiviteten med liftarna, där antalet liftare fick bilisterna att reagera och stanna.   

Det är också viktigt att väcka känslor (Rydelius, intervju, 2010-04-15). Detta håller Parment 

(2008) med om. Både Rydelius (2010-04-15) och Parment (2008) menar att uppmärksamhet kan 

nås genom att ladda marknadskommunikationen med känslor (Rydelius, intervju, 2010-04-15, 

Parment, 2008). De pratar om känslor i energinivåer. Rydelius (2010-04-15) säger att starka 

känslor är att föredra, negativa som positiva. Det är viktigt att väcka starka känslor, då detta 

skapar mer uppmärksamhet och motivation (Rydelius, intervju, 2010-04-15). Exempel på hur 

Stena Line har lyckats väcka starka känslor är genom vykortsaktiviteten. Den väckte starka 

känslor hos delar av Göteborgs befolkning. Lyckas en kampanj väcka starka känslor leder det 

ofta till mycket publicitet. Enligt Axelsson (2010-04-23) är tanken med gerillamarknadsföring att 

väcka känslor (Axelsson, intervju, 2010-04-23).  

Det är tydligt att uppmärksamhet nås på många olika sätt, men för att sticka ut krävs det att vara 

annorlunda. Genom Stena Lines gerillamarknadsföringskampanjer har de bevisat att det finns ett 
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antal framgångsfaktorer. Dessa är att: chockera, att använda sig av nya medier, överraska kunden, 

vara otraditionell men framför allt att väcka känslor.  

 

5.3.4   Kreativitet. 

F Ö R A T T G E RI L L A M A R K N A DSF Ö RIN G  ska kunna generera synlighet och publicitet krävs 

det att den är kreativ (Rydelius, intervju, 2010-04-15). Rossiter och Percy (1997) säger att 

kreativiteten gör en reklambyrå och deras kampanjer unik (Rossiter & Percy, 1997). Detta 

faktum blir ännu mer tydligt vid gerillamarknadsföring då satsningen på kreativitet står i centrum. 

För att lyckas nå genom det rådande bruset på marknaden måste företag sticka ut. Det krävs att 

göra något annorlunda som kunden inte förväntar sig. Dahlén (2003) hävdar däremot att det 

gäller att baka in det centrala elementet med det perifera elementet (Dahlén, 2003). I många av 

Stena Lines gerillamarknadsföringskampanjer har det inte varit lika påtagligt som i traditionell 

marknadskommunikation att det rört sig om reklam. Det har i de flesta gerillamarknads-

föringskampanjer funnits faktorer runt omkring budskapet som motiverat kunden till att upp-

märksamma budskapet. Till exempel röda båtar, stanna för liftare, gratis korv etcetera.   

Kreativitet är en framgångsfaktor. Det är hur gerillamarknadsföring utnyttjar kreativitet som gör 

metoden annorlunda och unik. Eftersom gerillamarknadsföring innehåller så pass många olika 

och nya delar är det originaliteten som väcker uppmärksamhet och inte att budskapet är extra 

tydligt.  

 

5.4 Negativa effekter av val.  

5.4.1 Lag och etik. 

E N L I G T M A R T IN O C H  Smith (2008) måste företag hålla kolla på vilka regler som gäller för 

specifika situationer (Martin & Smith, 2008). Rydelius (2010-05-07) hävdade att det inte är 

gerillamarknadsföringen i sig som är oetisk utan de enskilda aktiviteterna (Rydelius, intervju, 

2010-05-07). En marknadskommunikationskampanj kan innehålla olika delmoment och det är 

viktigt att hålla reda på vilka regler som hör till vilka aktiviteter. Rydelius (2010-05-07) bedömde 

att många gerillamarknadsföringsmetoder innehåller olaga medel, men skiljer på strikta och lösa 

regler. ka är ganska 

GN fredag 28 maj 2010                                        ANALYS 58 



 
 

(Rydelius, intervju, 2010-05-07). Axelsson (2010-04-23) 

berättade att gerillamarknadsföring är att göra saker utan att fråga och att Stena Line ska spela på 

det oväntade och tänja lite på gränserna (Axelsson, intervju, 2010-04-23).  

 

Miami gör alltid en riskbedömning med sina jurister innan aktiviteten utförs. (Rydelius intervju, 

2010-04-15). Axelsson (2010-04-23) påpekade att en riskbedömning är ett måste då denna 

metod lätt kan förarga kunderna (Axelsson, intervju, 2010-04-23). Martin och Smiths (2008) teori 

stämmer överens med vad både Axelsson och Rydelius tycker; att det är viktigt att analysera 

vilka risker företaget tar (Axelsson, intervju, 2010-04-23, Rydelius, intervju, 2010-04-15). 

Genom att göra en riskanalys kan Stena Line och Miami motverka hinder som kan uppstå under 

arbetets gång, men framför allt vara förberedda på potentiella hinder.  

 
 

bort (Rydelius, intervju, 2010-04-15, Morsing & Beckmann, 2006). Genom att använda sig av 

dolda budskap kan spridningseffekten bli större än vid traditionell marknadskommunikation 

(Morsing & Beckmann, 2006). Både Rydelius (2010-04-15) och Axelsson (2010-04-23) menade 

att en viktig del med gerillamarknadsföring är att aktiviteterna sprids till konsumenter och media 

(Axelsson, intervju, 2010-04-23, Rydelius, intervju, 2010-04-15). Teorin (Kaikati et al 2004) 

samt empirin (Rydelius, 2010-04-15) hävdar dock att det gäller att veta vart konsumenterna är 

som mest tillmötesgående samt vilka av dem som bäst sprider budskap vidare (Kaikati et al. 

2004, Rydelius, intervju, 2010-04-15). Svårigheten att hitta dessa konsumenter kan vara ett 

hinder vid användandet av gerillamarknadsföring eftersom den riktar sig till mindre grupper. 

Masskommunikation når fler konsumenter och därför fler av de personer som är villiga att sprida 

budskap vidare. 

Rydelius (2010-04-15) tyckte inte att någon av deras kampanjer hade dold avsändare (Rydelius, 

intervju, 2010-04-15). Medan teorin hävdar att dold marknadsföring är när kunderna inte vet 

vem avsändaren är (Morsing & Beckmann, 2006). Både Marstrands- och Lysekilskampanjen 

2009 kan delvis tolkas som dold marknadsföring. Om människor inte vet hur Stena Lines logga 

ser ut eller inte kopplar loggan till Stena Line kan det tolkas som dold marknadsföring. När 

bilisterna såg liftarna visste de inte att liftarna var reklam och inte vilket företag som var 

avsändaren. Sony Ericsson använde sig av liknade metoder med de fejkade turisterna (Martin & 
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Smith, 2008). Skillnaden mellan dessa aktiviteter var att liftarna berättade för bilisterna att de var 

reklam för Stena Line när de stannade, medan de fejkade turisterna spelade sina roller fullt ut. Att 

inte berätta sanningen för sina kunder kan innebära att de känner sig svikna (Martin & Smith, 

2008). Metoden kan också vara ett intrång (Martin & Smith, 2008) eftersom bilisterna själva inte 

tar initiativet till att delta. Bilisterna kan även känna sig utnyttjade (Martin & Smith, 2008) då 

det stannar och hjälper liftarna (Martin & Smith, 2008).   

Företag måste alltid se över vilka regler de måste följa. Genom att använda sig av riskbedöm-

ningar kan de motverka och förberedda sig för eventuella hinder som kan uppkomma. Att tänja 

lite på gränserna och använda sig av olaga metoder kan generera uppmärksamhet då detta skiljer 

sig från annan marknadskommunikation.  

 

5.4.2  Negativ publicitet och word of mouth. 

A T T M A R K N A DSF Ö R A SI G  på ett annorlunda sätt skapar publicitet eftersom det annorlunda 

innebär unika metoder som inga andra företag använder sig av. Det spelar ingen roll om 

gerillamarknadsföringen är dålig utan det skrivs om den i media ändå (Rydelius, intervju, 2010-

04-15). Marstrandskampanjen 2009 fick negativ publicitet vilket Rydelius (2010-04-15) inte 

ansåg som något dåligt i sig utan  (Rydelius, intervju, 2010-04-

15). Levinson (2007) hävdar däremot att när företag använder sig av gerillamarknadsföring är ne-

gativ publicitet aldrig bra (Levinson, 2007). Cruz et al. (2008) håller med och menar att män-

niskan har lättare att sprida vidare negativa budskap än positiva (Cruz et al, 2008). Trots att 

företag går ut med motargument till den negativa publiciteten har människan en tendens att inte 

lyssna på dessa (Dahlén, 2003). Marstrandskampanjens negativa publicitet ledde i detta fall inte 

till stora konsekvenser och påverkade därmed inte konsumenterna. På grund av de negativa 

skriverierna spred sig gerillamarknadsföringsaktiviteten till fler än vad den skulle gjort om den 

inte uppmärksammats i media. 

 

Alla gerillamarknadsföringskampanjer har som mål att få uppmärksamhet i media (Rydelius 

intervju, 2010-04-15). Stena Line tar hjälp av Miami för att använda sig av udda och unika meto-

der. Syftet med metoden är att sprida budskap vidare till andra människor än de som ur-

sprungligen exponeras. Word of mouth är framgångsr ikt om det sprids vidare till en större skala 
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(Mohr, 2007). Genom publicitet kan Stena Line fånga andra kunders uppmärksamhet än de som 

exponeras av budskapet och därmed sprider människor detta vidare till andra kluster. Phelps et al 

(2004) menar dock att företag måste veta vilka konsumenter som är mest tillmötesgående samt 

är mest villiga att sprida budskapet vidare (Phelps et al. 2004). Stena Line sponsrar olika event på 

hemmaplan där det befinner sig mycket människor från hemmamarknaden. Det kan vara svårt att 

veta vilka av konsumenterna som är mest tillmötesgående.  Eftersom de når ut till en större del av 

lokalbefolkningen är det troligt att spridningseffekten kommer bli relativt hög. Att hitta dessa 

människor blir därför inte ett stort hinder för Stena Line. Word of mouth anses också vara mer 

trovärdig än andra informationskällor (Grewal et al. 2003). Vilket är positivt för Stena Line då 

positiv gerillamarknadsföring tenderar att spridas ännu mer.  

 

Negativ publicitet och word of mouth kan vara ett hinder för företag. Då människor har en 

tendens att sprida negativ information mer än positiv måste företag vara försiktiga när de an-

vänder sig av annorlunda metoder. Men att använda sig av annorlunda metoder kan i sin tur 

generera mer uppmärksamhet och då nå en större skala.  

 

 

  

GN fredag 28 maj 2010                                        ANALYS 61 



 
 

6 SLUTSATS. 

  

Byta marknads-
kommunikations-
strategi 

Uppmärksamhet Positiva 
attityder 

Publicitet och  

O BS-värde 

 Målgrupps-
anpassning 

 O konventionella 
medieval 

 M inimalt brus 

Kommunikationsmål 

K reativitet 

F ramgångsr ik 
Ger illamarknadsföring 

K analval 

Vara annorlunda 

 Chockera 
 Nyhet 
 Över raska 
 K änslor 

Negativ publicitet 

Negativ W O M 

Egen modell 

GN fredag 28 maj 2010                             SLUTSATS 62 



 
 

Syftet med uppsatsen var att beskriva komponenter och aktiviteter som utgör en gerilla-

marknadsföringskampanj. Dessutom är syftet att undersöka motivet bakom dessa aktiviteter och 

valet av dem, samt att undersöka målet med aktiviteterna.  

2008 och 2009 valde Stena Line att komplettera sina relationsbyggande aktiviteter med geril-

lamarknadsföring. Motiven bakom användandet av gerillamarknadsföring var: att mass-

marknadsföring inte kunde nå uppsatta mål, att konsumenter på hemmamarknader förväntade sig 

mer och att Stena Line ville ha maximal utdelning av marknadskommunikationsinvesteringen. 

Kompletteringen visade sig vara ett smart drag då gerillamarknadsföringen skapade 

uppmärksamhet och uppnådde de två mål som Stena Line satt: att generera trafik till sina tält och 

visa att rederiet var på plats. De ökade OBS-värdena bevisar att gerillamarknadsföring är ett 

effektivt sätt att skapa uppmärksamhet och skriverier i både dagspress och lokalpress. Om 

gerillamarknadsföringsaktiviteterna var relationsbyggande eller ändrade Stena Lines image är 

svårt att avgöra. Varken Stena Line eller Miami gjorde några undersökningar före eller efter 

gerillamarknadsföringsaktiviteternas utförande. Dessutom är dessa mål långsiktiga. 

Konsumenters åsikter är svårrubbade och ändras inte över en natt. Därför är det viktigt att Stena 

Line fortsätter använda gerillamarknadsföring för att bli av med stämpeln monopolföretag och 

allt den medför.  

Gerillamarknadsföring är således ett effektivt sätt att skapa uppmärksamhet, men exakt vilka 

faktorer skapar denna uppmärksamhet? Stena Line utnyttjade år 2008 och år 2009 sju 

gerillamarknadsföringsaktiviteter: plastbåtsjakt, språkskola på klistermärken, korvutdelning, 

otraditionella turistvykort, trafikskyltar med logga, liftare och bildekaler. Här utnyttjades 

kanalval, kreativitet och uppmärksamhetsfaktorer för att nå höga OBS-värden och publicitet. I 

problemformuleringen ställdes frågan: 

Vilka komponenter består framgångsrik gerillamarknadsföring av? 

Vilka hinder uppstår vid gerillamarknadsföring? 
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De komponenter som gjorde kampanjerna och gerillamarknadsföringen framgångsrik var: 

 Målgruppsanpassning (5.2) 

 Okonventionella mediaval (5.2) 

 Platser med minimalt brus (5.2) 

 Chockering (5.3.3) 

 Nyhetsfaktorn (5.3.3) 

 Överraskningsmoment (5.3.3) 

 Att väcka känslor (5.3.3) 

 Att göra något annorlunda (5.3.4) 

 Att byta marknadskommunikationsstrategi (5.3.2) 

I denna uppsats upptäcktes två potentiella hinder med gerillamarknadsföring: negativ 

publicitetoch negativ word of mouth (5.4.2). Både teorier och intervjupersoner i empirin nämner 

dessa aspekter som potentiellt skadliga för ett varumärke. Ändå har dessa hinder inte varit 

betydande i Stena Lines fall. Den negativa publiciteten var minimal och om skriverierna lett till 

negativ word of mouth vet ingen. Däremot fick gerillamarknadsföringsaktiviteterna mycket 

positiv publicitet.  

Gerillamarknadsföring kan användas av företag som vill synas och nå igenom mediebruset. 

Denna fallstudie visar att även stora framgångsrika företag behöver anstränga sig lite extra för att 

sticka ut. Stena Line är ett utmärkt exempel på hur större företag kan vinna på att förnya sig och 

skapa upplevelser för sina kunder. Ger större företag någonting tillbaka till sina kunder skapas 

starka band som konkurrenter har svårt att bryta. Genom relationer skapas varumärkeslojalitet 

och varumärkeslojalitet leder i sin tur till ökade intäkter.   

Slutsats är att: våga sticka ut och våga vara annorlunda, och framför allt våga ta risker. Genom att 

göra detta kan företag vinna många konsumenters uppmärksamhet 
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7 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING. 
I D E T IDI G A R E  studier som vi läst inom området gerillamarknadsföring ligger det mycket 

fokus på vad metoden innebär och vad människor anser om den. Vad som däremot ligger mindre 

fokus på är effekten av metoden. Uppsatsen bygger inte på vad konsumenterna ansåg om 

aktiviteterna och hur effektiva kampanjerna var på konsumenterna. Eftersom delaktighet inte var 

möjlig, var det nästintill omöjligt att mäta konsumenternas reaktioner och effekten på dem. Det 

skulle därför vara intressant att läsa om vidare forskning på just området om hur effektivt det är. 

Hur stort genomslag får den hos konsumenterna. Detta i form av en kvantitativ undersökning. Det 

vi också rekommenderar för vidare forskning är att göra experiment med metoden. Hur görs 

gerillamarknadsföring ihop med traditionell marknadsföring? Det skulle vara intressant att se hur 

en annons, i till exempel en tidning, utformas för att matcha kampanjerna och sedan titta på 

effekterna av detta. 
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