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Research question: What characterizes successful guerrilla marketing? 

 

Purpose: The aim of this paper is to clarify the essential elements of guerrilla marketing to 

increase the understanding of this marketing method. We do this by analysing and clarifying 

the core of guerrilla marketing and its various elements, as well as strengths and weaknesses. 

We will analyse which role guerrilla marketing can play in companies’ and organizations’ 

overall marketing. 

 

Methods: The thesis is based on a qualitative study that assumes a deductive approach with 

an inductive character. The empirical data collection was done mainly based on semi-

structured interviews with respondents with expertise skills in the chosen research topic. 

 

Conclusion: Our study shows that high level of creativity characterizes successful guerrilla 

marketing, but also that the guerrilla activity may not take over the message. For guerrilla 

marketing, it’s very important for the marketer to define the target audience, as this is crucial 

for the campaign’s outcome. Finally, the aim of guerrilla marketing is to create engagement to 

contribute to the “buzz” required for the success of the campaign. 
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1. INTRODUKTION   

I följande kapitel kommer läsaren att introduceras för det valda forskningsämnet 

gerillamarknadsföring. Genom diskussionsdelen ger vi läsaren en djupare förståelse för 

problematiken som rör huvudämnet som sedan mynnar ut i en problemformulering och 

forskningsfråga. Slutligen ges en redogörelse för uppsatsens syfte och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund  

Nallebjörnar slängs ner över Vitryssland, Kulturpartier ställer upp i riksdagsvalet och Gudrun 

Schyman bränner 100 000 kronor under politikerveckan i Almedalen. Detta är händelser som 

uppmärksammats i bland annat Aftonbladet (2013) och det kan frågas vart världen är på väg – 

har alla blivit galna?  

 

Nej, så är inte fallet! Detta är bara några exempel på gerillakampanjer som ägt rum de senaste 

tio åren. Gerillamarknadsföring är enligt Levinson (2007) en okonventionell 

marknadsföringsmetod som bygger på att kostnadseffektivt skapa kreativa och provocerande 

kampanjer. Lyckblom (2011) förklarar att gerillamarknadsföring används för att skapa 

engagemang och känsloladdade effekter på allmänheten, vilket i sin tur förhoppningsvis kan 

leda till bra PR. När Gudrun Schyman, en av de tre talespersonerna för Feministiskt Initiativ, 

2010 brände 100 000 kronor blev den svenska befolkningen oerhört provocerat, vilket i sin tur 

bidrog till en livlig diskussion. Enligt Ricki Neuman för Svenska Dagbladet (2010) var det 

Studio Total som stod bakom denna kampanj. Studio Total var en provokativ reklambyrå som 

under ett femårsprojekt ständigt tänjde på gränser med gerillamarknadsföringskampanjer. 

Gudrun Schyman förklarar i en intervju med Sydsvenskan (2010) att pengabränningens syfte 

var att uppmärksamma löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Schyman fortsätter med att 

förklara att de donerade pengarna från Studio Total inte ens hade räckt till en halvsida i en 

kvällstidning, och hade inte på långa vägar fått samma genomslagskraft. Även Dagens Media 

(2008) poängterar att gerillamarknadsföring är en mer effektiv metod än traditionell 

marknadsföring, då denna metod bland annat skapar fyra gånger så hög Word-Of-Mouth 

(WOM). Svenska konsumenter möter varje dag upp till 1 500 reklambudskap vilket Callius 

(2008) förklarar skapar stora utmaningar för marknadsförare. Rosengren och Sjödin (2011) 

förklarar vidare att kreativitet är den komponent som av marknadsförare rankas högst i 
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världen vid utformning av kampanjer i kampen om att sticka ut från mängden. Ted Andersson 

konstaterar i en intervju med entreprenor24.se (2012), att gerillamarknadsföring är framtidens 

marknadsföringsmetod.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Rosengren och Sjödin (2011) förklarar att Sverige har förändrats till ett reklamland, vilket 

även poängterades av Callius (2008) som menar på att svenska konsumenter varje dag möts 

av 1 500 reklambudskap. Shukla (2010) förklarar att reklamindustrin bombarderar mottagare 

med 360 graders marknadsföring (se bilaga 1) och Rosengren och Sjödin (2011) menar därpå 

att dessa tusentals reklambudskap som passerar svenskar varje dag bidrar till diskussioner i 

flera olika sammanhang. Diskussionerna har gjort att reklam idag inte bara är 

envägskommunikation från företag till kund, utan berör samhället på ett större plan. Callius 

(2008) anser att marknadsförarens jobb var betydligt lättare förr då konkurrensen på 

marknaden var lägre och konsumenternas uppmärksamhet var lättare att fånga. Amnéus 

(2010) och Lundquist (2005) förklarar att varumärket är det intryck som företag eller 

organisationer vill göra på människor och anser att varumärket idag har en enorm betydelse 

för att kunna särskilja sig på marknaden. Callius (2008) förklarar att konsumenter idag har 

aktiverat sin mentala brandvägg gentemot reklam, vilket gör det nästintill omöjligt för 

marknadsförare att nå igenom. Det är därmed intressant att undersöka hur marknadsförare 

med stor kreativitet utformar reklamkampanjer som går förbi detta brus, då Callius 

undersökning pekar på att hela 22 procent av den svenska befolkningen idag undviker all typ 

av reklam. Dahlqvist och Linde (2009) förklarar att marknadsförare tvingas utmana sig själva 

och Dahlén och Lange (2009) menar att kreativitet i reklam är viktigt för att kunna optimera 

uppmärksamhet och effekt av marknadsföringen. Vad är viktigt vid utformningen av kreativ 

reklam? Och hur når man ut till dagens kunder?     

 

All bättre marknadskommunikation grundar sig, enligt reklambyrån Miami Advertising 

Agency (2014), på att företaget eller organisationen är redo för förändring och utveckling. 

Vidare förklarar Rosengren och Sjödin (2011) att nya kommunikationsmöjligheter i form av 

teknik är viktigt för marknadsföraren ett erhålla kunskap kring, för att på nyskapande sätt 

kunna intressera den valda målgruppen. Även Levinson (2007) problematiserar detta genom 

att förklara att Internet har en enorm betydelse för marknadsförare, och att denna plattform 

bör vara den plats dessa känner sig mest bekväma på. Dahlén och Lange (2009) påpekar dock 
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att det är av stor vikt för företag och organisationer att integrera samtliga kanaler för att nå ut 

till den större massan. Författarna definierar detta som integrerad marknadskommunikation 

och menar att det är betydligt mer effektivt att använda flera medier än att repetera på samma 

medium, och även att varumärket som kanal har en stor betydelse.  

 

Vi vet sedan tidigare att sociala medier har en enorm betydelse för företag och organisationer, 

men att nya kanaler ständigt utvecklas. Det är därför viktigt för företag och organisationer att 

hänga med i den tekniska utvecklingen, men inte på bekostnad av de traditionella kanalerna. 

Kanaler som företag och organisationer använder sig av kan enligt Amnéus (2011) vara 

betalda medier såsom TV-reklam och affischering, men även obetalda kanaler som sprids 

genom PR och WOM. Schmitz (2009) förklarar att företag eller organisationers syfte är att 

genom köpta kanaler få mottagaren att köpa en viss produkt eller tjänst. Även PR är minst 

lika viktigt för företag eller organisationer att arbeta med, då detta innebär att utanför köpta 

kanaler skapa publicitet genom en tredje part. Författaren menar att en tredje part skapar 

större trovärdighet för andra konsumenter genom dennes spridning av information och 

rekommendationer. Det är dock viktigt att poängtera att syftet med PR inte enbart är att öka 

försäljningen utan även att ändra människors beteende. Dahlén och Linde (2009) menar att 

WOM via en tredje part ger en kraftfull spridning men att det är av stor vikt för företaget eller 

organisationen att ständigt hålla denna kanal under kontroll. Författarna menar att PR är en 

effektiv kanal, men att negativa rykten kan ha samma spridningseffekt som positiva 

rekommendationer. Det är dock viktigt att notera att även PR idag kan vara en betald kanal, 

och frågan är därför hur trovärdig denna kanal egentligen är?  

 

Enligt Lyckblom (2011) är gerillamarknadsföringens huvudsakliga syfte att skapa PR, vilket 

har visat sig framgångsrikt vid många tillfällen. Ett exempel på en gerillakampanj som fick 

oerhört stor genomslagskraft var pop up-restaurangen DILL, som under tre veckor öppnades 

upp i centrala Stockholm. Restaurangen fick stående ovationer och det visade sig vara LIDL 

som stod bakom restaurangen. LIDL (2013) förklarade att syftet med den hyllade 

restaurangen var att påvisa att deras varor håller hög standard trots sitt låga pris. Förtaget 

ansåg därmed att kampanjen varit mycket lyckad. Brit Stakston (2013) ställer sig dock kritisk 

till denna typ av marknadsföring och menar att denna metod kan skada kundernas förtroende 

till företaget eller organisationen då risken finns att kunderna känner sig lurade. Även Paul 

Ronge påpekar i en intervju i Aftonbladet (2013) att denna typ av marknadsföring inte bara är 

moraliskt fel, utan även ineffektiv. Ronge anser att det inte går att bygga trovärdighet genom 
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att lura folk, men tror att denna marknadsföringsmetod kommer bli allt vanligare i framtiden. 

Konsthögskolans rektor, Måns Wrange, drar i Kobra (2014) paralleller till konst och menar att 

konsten genom alla tider har lurat betraktare.  

 

Vi tycker att det är intressant hur företag och organisationer delvis arbetar med att utnyttja 

människors förutfattade meningar. Dessa kreativa reklamkampanjer som går steget längre är 

vi fascinerade av och har därmed bidragit till att vi vill undersöka vilka de viktigaste 

komponenterna är vid utformning av framgångsrik gerillamarknadsföring.  

 

1.3 Problemformulering och frågeställning 

Bakgrund och problemdiskussion har tidigare behandlat problematiken kring den oerhörda 

mängden reklam som konsumenter idag utsätts för. Detta har skapat stora svårigheter för 

marknadsförare som ständigt måste utmana sig själva vid utformning av reklam som kan 

sticka ut från mängden. Kreativitet har därmed blivit ett ledord inom marknadsföring, varav 

gerillamarknadsföring har vuxit fram och som bygger på kostnadseffektiva metoder med stark 

genomslagskraft. Gerillamarknadsföring har fått en del kritik då människor menar att det 

finns en risk att kunder känner sig lurade då gerillakampanjer ofta bygger på okonventionella 

metoder, men vi menar att denna metod är väldigt intressant. Vi har därmed valt att undersöka 

olika komponenter i framgångsrik gerillamarknadsföring som vi hoppas kan resultera i en 

djupare förståelse för hur företag och organisationer kan använda sig av denna typ av kreativ 

marknadsföring. Genom detta har vi formulerat en frågeställning som lyder:  

 

 Vad karaktäriserar framgångsrik gerillamarknadsföring? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra de väsentliga inslagen i gerillamarknadsföring för 

att öka förståelsen för denna marknadsföringsmetod. Vi gör detta genom att analysera och 

klarlägga kärnan i gerillamarknadsföring, metodens olika inslag samt dess styrkor och 

svagheter. Vi kommer sedan att analysera den funktion gerillamarknadsföring kan ha i 

företags och organisationers samlade marknadsföring. 
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1.5 Avgränsningar och förklaringar 

Vi har valt att avgränsa oss till den svenska konsumentsektorn, B2C. Arbetet relaterar till ett 

företags eller organisations framgång och det är därmed naturligt att uppsatsen skrivs utifrån 

ett företags- och organisationsperspektiv. 

 

Samtidigt vill vi redan här påpeka att vi är medvetna om att begreppet ”framgångsrik” kan 

definieras på olika sätt. Vi har valt att basera frågeställningen utifrån Nationalencyklopedins 

definition som lyder “framgångsrik; som uppnått goda resultat av viss verksamhet el. i 

allmänhet”. Vi anser att detta begrepp är vedertaget och utgår därmed ifrån att respondenterna 

har samma tolkning av begreppets innebörd.  
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2. METOD  

I följande kapitel kommer en redogörelse för de metoddelar som uppsatsen baseras på, och 

motivering till dessa val. Först kommer forskningsansats och forskningsmetod att behandlas, 

för att sedan presentera urvalet av respondenter samt motivering till dessa. Därefter kommer 

insamling av primär- och sekundärdata att redogöras, samt den intervjuteknik som använts. 

Vidare kommer vi att diskutera reliabilitet och validitet, för att sedan avsluta med 

metodkritik.  

 

2.1 Forskningsansats  

Patel och Davidsson (2011) förklarar att det finns tre tillvägagångssätt för att definiera 

relationen mellan teori och empiri; deduktion, induktion och abduktion. Den deduktiva 

ansatsen utmärks av relationen mellan teori och empiri, där utgångspunkten finns i teorin som 

sedan ligger till grund för utformningen av hypoteser, förklarar Bryman och Bell (2011). Patel 

och Davidson (2011) skriver att dessa hypoteser prövas i en empirisk undersökning och 

därefter avgörs det om dessa kan bekräftas eller förkastas. Thurén (2007) förklarar att 

deduktion innebär att dra logiska slutsatser som bedöms giltiga om dessa är logiskt 

sammansatta. Enligt Patel och Davidson (2011) är risken med deduktiv ansats att forskningen 

kan påverkas av teorin och att forskningsproblemet då kan bli lidande eftersom forskaren kan 

missa nya infallsvinklar kring problemet.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är den induktiva ansatsen baserad på att teorin framställs 

utifrån praktiken. Patel och Davidsson (2011) förklarar att denna ansats innebär att forskaren 

undersöker nya tillvägagångssätt att angripa ett existerande fenomen som saknar publicerad 

teori. Sohlberg (2013) förklarar att induktion bygger på forskarens observationer och att dessa 

sedan leder till en generaliserad slutsats. Thurén (2007) instämmer med Sohlberg (2013) och 

skriver att induktion handlar om att dra allmänna slutsatser utifrån empiri. Enligt Sohlberg 

(2013) finns det alltid en osäkerhet i induktion, då en forskare aldrig kan vara 100 procent 

säker på att samma sak ska upprepa sig igen. 

 

Patel och Davidsson (2011) och Patton (2002) berättar att den abduktiva ansatsen kan 

förklaras som en kombination av deduktion och induktion. Alvesson och Sköldberg (2008) 

menar däremot att abduktion inte är en kombination av de två tidigare begreppen, då 
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abduktion tillför nya och egna moment. Vidare förklarar Alvesson och Sköldberg (2008) att 

abduktion kan ses som ett växelspel mellan deduktiv och induktiv ansats. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) utgår abduktion ofta från en induktiv ansats där forskare formulerar ett 

hypotetiskt mönster som sedan ska prövas i teorin. Därefter prövas denna teori på nytt i en 

empirisk undersökning, vilket tyder på en deduktiv ansats. Slutligen implementeras den nya 

hypotesen i den utvecklade teorin, vilket tyder på en induktiv karaktär.  

 

Forskningen som denna uppsats baseras på grundar sig i kvalitativa intervjuer som enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) lämpligen finns i den abduktiva forskningsansatsen. Vi har 

genom arbetets gång genomfört en växelprocess mellan teori och empiri för att kunna 

genomföra bästa möjliga analys som ger en gedigen och djup grund för uppsatsens slutsats. 

Vi anser att den induktiva ansatsen, som enligt Bryman och Bell (2011) grundar sig i empiri 

för att sedan implementeras i teorin, kan resultera i att inte tillräckligt mycket teori finns för 

att kunna implementera den empiriska datainsamlingen i. Den deduktiva ansatsen lämpar sig 

inte för denna undersökning då vi anser att denna metod kan resultera i att den empiriska 

datainsamlingen blir begränsad utifrån den teoretiska insamlingen. Vi anser därmed att vår 

undersökning grundar sig i en deduktiv ansats, men som under forskningsprocessen fått en 

induktiv karaktär. Utifrån detta resonemang, som stödjs av Alvesson och Sköldberg (2008), 

bedömer vi att en abduktiv ansats har använts i denna uppsats.    

 

2.2 Forskningsmetod 

Kruuse (1998) förklarar att forskningsmetod är ett systematiskt sätt att samla in och bearbeta 

data. Vidare förklarar Bryman och Bell (2011) att det finns två tillvägagångssätt att bygga en 

datainsamling på; kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Enligt Patel och Davidsson 

(2011) avgörs forskningsmetodens uppbyggnad utifrån hur den insamlade data genereras, 

bearbetas och analyseras utifrån forskningsproblemet.  

 

Holme och Solvang (1997) påstår att den kvantitativa studien grundar sig i naturvetenskapen, 

och att allt går att beräkna och fastställas. Creswell (2014) förklarar att kvantitativa studier 

förutsätter att forskaren har tidigare kunskap kring forskningsämnet. Genom dessa kunskaper 

formuleras hypoteser som testas genom undersökningar och experiment för att sedan enligt 

Patel och Davidsson (2011) prövas av teorin. I förhållande till kvantitativ forskningsmetod, 
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där fokus ligger på siffror, grundar sig en kvalitativ forskningsmetod i att bearbeta 

textmaterial.  

 

Denna studie ämnar till att skapa djupare förståelse för det valda forskningsämnet då vi 

önskar att komplettera med bidragande perspektiv till gerillamarknadsföring. Olsson och 

Sörensen (2011) förklarar att kvalitativa studier oftast inte genomförs i någon större 

omfattning. Denna metod syftar till att skapa djupare förståelse och kunskap kring ett särskilt 

forskningsproblem. Då uppsatsen baseras på sex kvalitativa intervjuer anser vi att denna 

uppsats grundas i en kvalitativ forskningsmetod för att kunna besvara den formulerade 

forskningsfrågan. Bryman och Bell (2011) menar att denna typ av studie grundar sig i en 

formulerad frågeställning som ska fastställas genom studien, vilket stämmer in på vår 

forskningsmetod. Vi anser därmed att denna uppsats inte skulle vara genomförbar med en 

kvantitativ studie, då vi inte ämnar göra beräkningar på den insamlade data.  

 

2.3 Urval 

Vid kvalitativa intervjuer är urvalet av lämpliga respondenter väldigt viktigt, förklarar (2008). 

Holm och Solvang (1997) menar att urvalet för datainsamlingen spelar en avgörande roll för 

forskningen, då fel urval kan göra hela undersökningen värdelös medan rätt urval kan skapa 

djup och värdefull grund. Dalen (2008) förklarar att urvalet inte bör vara för stort, då mycket 

bearbetning av data krävs, men att detta ska vara noga genomtänkt. Denscombe (2009) 

förklarar att urvalet kan ske på olika sätt, men att den huvudsakliga indelningen är 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Författaren menar att sannolikhetsurval baseras 

på att urvalet, på ett eller annat sätt, slumpas ut från populationen medan icke-

sannolikhetsurval baseras på forskarens egna urval. Bryman och Bell (2011) påpekar därmed 

att delar av populationen har större chans att väljas ut vid icke-sannolikhetsurval. Dahmström 

(2011) förklarar att sannolikhetsurval oftast sker vid statistiska undersökningar, vilket inte är 

syftet med vår forskning.  

 

Denna uppsats baseras på ett forskningsämne som utifrån djupintervjuer, med respondenter 

som besitter spetskompetens, ska undersökas, och vi ansåg därmed att icke-sannolikhetsurval 

var mest lämpat. Denscombe (2009) förklarar att subjektivt urval är en form av icke-

sannolikhetsurval där forskaren har tidigare kunskap kring forskningsämnet och därmed kan 

segmentera vilka lämpliga respondenter det finns. Då våra respondenter valdes och 
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handplockades utifrån yrke och tidigare erfarenheter för att kunna bidra till forskningens syfte 

har detta med andra ord skett utifrån ett subjektivt urval. Repstad (2007) menar att det är 

viktigt att göra ett strategiskt urval när respondenterna handplockas, då dessa kan bidra med 

väldigt intressant och betydelsefull information till undersökningen. 

 

Urvalet av respondenterna gjordes utifrån deras spetskompetens inom området. Vi valde att 

genomföra sex intervjuer för att få flera perspektiv på ämnet, men gjorde denna begränsning 

för att undvika allt för mycket databearbetning. Här nedan följer en motivering till urvalet av 

respondenter.  

  Feministiskt Initiativ valdes då partiet genomfört en stor gerillakampanj, och inte har 

något politiskt bidrag och därmed utför samtliga aktiviteter ideellt eller utifrån 

donerade pengar. Detta anser vi skulle ge en intressant infallsvinkel till vårt arbete, då 

gerillamarknadsföring utifrån teorin innebär marknadsföring utifrån små ekonomiska 

resurser.  

 Miami Advertising Agency valdes då byrån är den enda reklambyrå i Sverige som 

idag arbetar med gerillamarknadsföring. Möjligheten till intervju med grundaren av 

byrån ansåg vi som en stor fördel då respondentens innehar en stor spetskompetens 

inom forskningsämnet. 

 PR-byrån Story Relations valdes då byrån är relativt liten men med stor kundgrupp. 

Även här hade vi möjligheten till intervju med grundaren av byrån, vilket gjorde att 

denna respondent var mycket intressant för studien, samt respondentens stora kunskap 

inom ämnet.  

 Prefekt på Stockholms universitet valdes då vi ansåg att denna respondent besitter 

expertis inom det valda ämnet och skulle bidra till ytterligare ett perspektiv utöver det 

vi får från dem som idag arbetar i branschen.  

 Respondenten från Glossybox valdes då vi ansåg att denna har god erfarenhet av 

marknadsföring samt att Glossybox är ett intressant företag då de just marknadsför sig 

via sina kunder på ett kostnadseffektivt sätt.  

 Slutligen valdes respondenten på L’Oréal då vi ansåg att denna har en god position 

inom marknadsföring på ett världsledande företag. Vi ansåg därför att denna skulle 

kunna komma att bidra med ett intressant företagsperspektiv på samtliga typer av 

marknadsföring. 
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2.4  Datainsamling  

Patel och Davidsson (2011) menar att det finns flera tillvägagångssätt för att samla in data i en 

kvalitativ studie som i sin tur ska besvara frågeställningen. Yin (2013) förklarar att de olika 

tillvägagångssätten har sina för- och nackdelar, vilket betyder att forskaren måste utgå från 

forskningsfrågan för att utforma de optimala verktygen för undersökningen. Merriam (2009) 

och Patton (2002) förklarar att datainsamlingen i en kvalitativ studie kan genomföras med tre 

möjliga metoder; intervjuer, observationer samt insamling av tryckt material, varav samtliga 

tekniker resulterar i olika typer av data. Merriam (2009) och Yin (2009) förklarar att 

datainsamlingen kan kategoriseras som primär- och sekundärdata. Denna uppsats är baserad 

på både primär- och sekundärdata för att kunna besvara den formulerade frågeställningen.  

 

2.4.1 Primärdata   

Bryman och Bell (2011) och Kylén (2004) förklarar att primärdata är data som är 

egeninsamlat av forskaren. Merriam (2009) menar att primärdata är information som tidigare 

inte insamlats men som av forskaren har samlats in för att bidra till undersökningens syfte. 

Som tidigare nämnts av Merriam (2009) och Patton (2002) finns det flera tillvägagångssätt för 

att samla in data. Författarna förklarar att primärdata kan samlas in i form av intervjuer och 

observationer, varav Yin (2009) menar vidare att även känslointryck kan inkluderas i 

primärdata. Bryman och Bell (2011) förklarar att även fokusgrupper kan användas som 

datainsamling vid en kvalitativ forskning och Yin (2009) förklarar att de olika metoderna 

resulterar i olika datainsamlingar. Kylén (2004) hävdar även att primärkällor oftast kan ses 

som mer tillförlitliga i förhållande till sekundärkällor, då dessa inte bygger på andras 

uppgifter.  

 

Yin (2009) förklarar att intervju är den datainsamlingsmetod som är bäst lämpad när syftet 

med undersökningen är att samla in data angående respondentens förklaring av beteende eller 

handling. Då syftet med denna uppsats är att diskutera forskningsämnet utifrån olika 

respondenters perspektiv anser vi att intervju är det bäst lämpande verktyget för att samla in 

data. Vi anser att den data som efterfrågas för att kunna besvara forskningsfrågan inte kan 

samlas in genom observationer, tolkning av dokument eller känslointryck. Vi kommer här 

nedan att presentera intervjutekniker, för att ge en djupare förståelse för hur dessa ska 

hanteras och genomföras.  
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Intervjuer är, enligt DeMarrais (2004), en process där forskaren och den deltagande 

respondenten är delaktiga i en konversation som är fokuserad på frågor rörande 

forskningsstudien. Bryman och Bell (2011) menar att intervjuer är en vanlig företeelse i 

människors liv, då intervjuer kan ske i så många former. Även Yin (2009) förklarar att 

intervjuer kan vara utformade på många olika sätt och enligt Denscombe (2009) finns det 

flera för- och nackdelar med de olika varianterna. Merriam (2009) menar att det 

huvudsakligen finns tre intervjutekniker och presenterar dessa som strukturerad intervju, 

ostrukturerad intervju samt semistrukturerad intervju.  

Merriam (2009) och Bryman och Bell (2011) förklarar att en strukturerad intervju kan vara 

fördelaktig då denna intervjumetod är relativt förutsägbar. Författarna förklarar att slutna 

frågor, likt enkäter, oftast används vid strukturerande intervjuer och Yin (2009) menar att en 

strukturerad intervju därmed kan vara att föredra då denna metod ger mer korrekt data. Enligt 

Merriam (2009) karaktäriseras en ostrukturerad intervju av att en öppen dialog hålls mellan 

respondenten och intervjuaren, och Patton (2002) förklarar att den ostrukturerade intervjun 

därmed bygger på öppna frågor. Semistrukturerad intervju är, enligt Merriam (2009), en form 

av intervju som kombinerar de ovanstående metoderna. Genom en semistrukturerad intervju 

kan intervjuaren genom ett par förbestämda frågor få svar från respondenten som denna fritt 

utformar, förklarar Bryman och Bell (2011) 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer för att samla in primärdata. Valet 

gjordes då vi, utifrån det valda forskningsämnet, ämnade samla in data som skulle kunna 

resultera i ett svar av den formulerade frågeställningen. Bryman och Bell (2011) förklarar att 

en intervjuguide är att rekommendera vid semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer och 

är en lista på skissade intervjufrågor. Kylén (2004) och Dalen (2008)  förklarar att en 

intervjuguide underlättar för både intervjuare och respondent då den ökar förståelsen för vilka 

områden som ska täckas och vad som är det centrala temat. Bryman och Bell (2011) anser att 

den stora skillnaden mellan intervjuguiden för en strukturerad intervju och en 

semistrukturerad är att den första ofta är mer detaljerad i sin utformning jämfört med den 

senare som endast innehåller teman som ska följas. Före genomförandet av intervjuerna hade 

vi utformat en intervjuguide för samtliga intervjuer som alla innehöll samma tema och ämne, 

men vars frågor under intervjun delvis kunde variera. Detta genomfördes taktiskt då vi 

efterfrågade svar utifrån samma ämne, men genom olika perspektiv.  
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Patton (2002) förklarar att ostrukturerade intervjuer kan ge irrelevanta svar, vilket vi velat 

undvika och därmed valt bort denna intervjuform. Vi anser att fördelen med en 

semistrukturerad intervju är möjligheten till följdfrågor, vilket även Bryman och Bell (2011) 

styrker, men att risken för irrelevanta svar inte är allt för stor. Vi har genomfört två personliga 

och semistrukturerade intervjuer med respondenterna på deras kontor. Bryman och Bell 

(2011) förklarar att intervjusituationen kan ha stor betydelse. Vi valde att intervjua personer 

individuellt då vi ville undvika att respondenterna styrde varandra. Vi har även valt att 

genomföra intervjuerna tillsammans för att öka trovärdigheten i resultatet då intervjuare 

möjligtvis tolkar respondentens svar olika. Två intervjuare valdes också för att kunna täcka in 

intressanta faktorer genom att ställa följdfrågor utifrån bådas perspektiv. Tre av de gjorda 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes via telefon, vilket vi personligen inte föredrog 

men som på grund av tids- och kostnadsbrist var tvungna att genomföras på detta sätt. Vi hade 

föredragit att genomföra samtliga intervjuer personligen, men Bryman och Bell (2011) och 

Denscombe (2009) förklarar att det finns fördelar även med telefonintervjuer i förhållande till 

personliga intervjuer. Främsta fördelen med telefonintervju framför personlig intervju är att 

den är mer kostnads- och tidseffektiv, vilket även vi upplevde. Författarna förklarar även att 

telefonintervjuer är fördelaktiga när det är två eller fler intervjuare deltagande, vilket Kylén 

(2004) definierar som panelintervju, då de lättare kan kontrollera hur den/de andra interagerar. 

Slutligen är risken mindre att intervjuaren styr och påverkar respondentens svar, dels genom 

frågorna i sig, dels genom det ickeverbala kroppsspråket. Denscombe (2009) menar däremot 

att sannolikheten för att utvinna mer detaljerad och fyllig information ökar genom personliga 

intervjuer, och att respondent och intervjuare interagerar med varandra på ett annat plan. 

Bryman och Bell (2011) förklarar att en nackdel med telefonintervjuer är att dessa ofta är 

betydligt kortare än personliga intervjuer. Vi upplevde att telefonintervjuerna var betydligt 

kortare än de personliga intervjuerna, men anser ändå att vi fick ut den väsentliga 

informationen som intervjun ämnade till.  

Slutligen har vi genomfört en intervju via mejl då respondenten i fråga inte hade möjlighet att 

genomföra en personlig- eller telefonintervju. Respondentens svar valdes ändå att inkluderas 

då vi anser att respondentens svar kunde ge en intressant infallsvinkel i forskningsämnet. Vi 

är dock medvetna om att de slutna frågorna kan ha bidragit till att intressant information har 

exkluderats och att det finns en risk för att respondenten har misstolkat intervjufrågorna.  
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2.4.2  Sekundärdata 

Primärdata som samlas in av forskaren själv kan ofta vara relativt kostsam då metoderna kan 

vara tidskrävande, förklarar Bryman och Bell (2011). Författarna menar därpå att insamling 

av sekundärdata kan vara lämpligt. Merriam (2009) förklarar att sekundärdata är data som 

tidigare blivit publicerad, vilket Patel och Davidsson (2011) styrker och pekar på att 

sekundärdata är den information som samlats in i annat syfte än vad den aktuelle forskaren 

undersöker. Även Kylén (2004) förklarar att sekundärdata återgår till vad andra forskare 

tidigare sagt och skrivit. Denscombe (2009), Yin (2009) och Merriam (2009) förklarar att 

denna typ av data kan utgöras av insamling och granskning av skriftliga källor som dokument 

och arkivmaterial. Merriam (2009) menar vidare att denna typ av data är en lämplig källa att 

använda som stödjande funktion i den primära datainsamlingen som gjorts, då denna är 

lättillgänglig. Patel och Davidsson (2011) påpekar dock att det är viktigt att analysera och 

ställa sig relativt källkritisk till sekundärkällor då det delvis kan röra sig om förfalskningar, 

men även den tidigare författarens subjektiva åsikt.  

 

Denna uppsats baseras på sekundärdata såväl som primärdata. Det sekundärdata vi använt oss 

av utgår från vetenskapliga artiklar samt litteratur för att stödja den primära datainsamlingen 

som skett i form av intervjuer. Anledningen till användning av sekundärdata kan hänvisas till 

Merriam (2009) som menar att detta är en användbar metod vid forskning, och att vi på grund 

av tidsbrist och kostnadsskäl inte skulle ha kunnat genomföra en studie som inkluderat den 

data som sekundärdata bidragit med. Problematiken i denna forskning är att forskningsämnet 

är relativt outforskat och att litteraturen kring ämnet är begränsad. Därför har vetenskapliga 

artiklar använts för att stödja litteraturen, då vi upplever att dessa artiklar är mer uppdaterade 

till samtiden. Patel och Davidsson (2011) poängterar dock att det är viktigt för forskaren att 

inte göra ett urval på sekundärdata som endast stödjer utgångsidén. Författarna menar istället 

att det är viktigt att inkludera flera perspektiv för att få fram ett trovärdigt resultat. Utifrån 

dessa resonemang har vi därmed valt ett flertal källor inom relaterade ämnen till 

forskningsfrågan som kan bidra till intressanta infallsvinklar i resultatet.  

 

2.4.3 Operationalisering 

Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att operationalisering innebär att översätta de 

teoretiska begreppen till undersökningsverktyg. Patel och Davidsson (2011) menar att 

mätinstrumentet som används för undersökningen baseras på den teoretiska datainsamlingen 
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som tidigare skett och därmed avgör hur frågor och enkäter utformas. Holm och Solvang 

(1997) påpekar att denna övergång från teori till empiri kan vara en kritisk punkt i 

undersökningen då sannolikheten att människor har samma uppfattning kring översättningen 

är begränsad. Författarna menar att precisering i teorin underlättar operationaliseringen, men 

även att avståndet mellan den teoretiska grunden och operationaliseringens begrepp påverkar 

kvalitén.  

 

Vid utförande av intervjuguide har vi utgått från den teori som insamlats för att skapa 

relevanta intervjufrågor. Vi utformade teman snarare är intervjufrågor då vi ville täcka in 

större delar av teorin, samt möjlighet till följdfrågor. Vi anser att operationaliseringen 

underlättade för oss att samla in relevant empiri för att analyseras med teori, även om vi var 

noga med att inte låta teorin styra allt för mycket.   

 

2.5 Förförståelse och kunskapsprocess 

Vårt intresse för forskningsämnet gerillamarknadsföring har växt fram under våra tre år på 

Linnéuniversitetet. Vårt program, Detaljhandel och Service Management, har inkluderat 

många marknadsföringskurser som under dessa tre år har intresserat och inspirerat oss. Just 

gerillamarknadsföring har vi fastnat för då vi fascineras över Studio Total som genom åren 

har genomfört okonventionella och kreativa marknadsföringskampanjer. Vi tycker att detta är 

en väldig intressant marknadsföringsmetod, och det var därmed självklart för oss att forska 

inom detta område för vår kandidatuppsats. Uppsatsen baserar på en kvalitativ studie och det 

är därmed naturligt att vårt personliga intresse har präglat tolkningsprocessen samt studiens 

resultat.   

 

Vi har genom studien genomfört ett växelspel mellan teori och empiri, som tidigare benämnts 

som abduktiv ansats. Inledningsvis utgick vi från en deduktiv ansats då vi tog utgångspunkt i 

teorin för att undersöka vad som tidigare skrivits om ämnet och vilken forskning som är 

aktuell just nu. Vi fann sekundärdata genom litteratur på Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek i Kalmar och Växjö samt genom Onesearch, då vi ansåg att 

vetenskapliga artiklar kunde komplettera litteraturen med mer uppdaterad data. Den teoretiska 

referensramen var till en början mycket bred då vi ville skapa en djupare förståelse för ämnet, 

men mynnade sedan ut i en snävare referensram. Under tiden detta genomfördes försökte vi 

komma i kontakt med intervjupersoner via mejl och telefon. Urvalet skedde utifrån research 
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på Internet, samt rekommendationer. Utifrån den teoretiska referensramen utformades sedan 

en intervjuguide som skulle ligga till grund för våra semistrukturerade intervjuer.  

 

Vi hade för avsikt att genomföra samtliga intervjuer personligen med respondenterna, men 

endast två personliga intervjuer var möjliga att genomföra. Detta på grund av att de övriga 

respondenterna inte hade möjlighet att ställa upp på en personlig intervju. Vi genomförde 

därför tre intervjuer på telefon, samt en strukturerad intervju via mejl. Vi är medvetna om att 

intervju via mejl kan vara begränsande, men valde ändå att inkludera denna i vår uppsats då vi 

ansåg att respondenten hade intressanta synpunkter att bidra med.  

 

När empirin sedan var insamlad och transkriberad utifrån våra tolkningar, valde vi att gå 

tillbaka till teorin för att justera, vilket tyder på en induktiv ansats. Justeringen gjordes genom 

att vissa delar togs bort och relevanta teorier utvecklades och lades till. Vi ansåg att 

växelspelet mellan deduktiv och induktiv ansats skulle bidra till att empiri och teori tydligare 

kunde analyseras utifrån vår personliga tolkning. Analysen kunde därefter diskuteras 

tillsammans med våra egna åsikter i slutkapitlet, vilket vi ansåg resulterade i intressanta 

slutsatser.  

 

2.6 Undersökningskvalitet 

Bryman och Bell (2011) förklarar att det är av stor vikt för forskaren att analysera 

undersökningens trovärdighet utifrån två bedömningskriterier; validitet och reliabilitet. Enligt 

Patel och Davidson (2011) är det viktigt att validiteten och reliabiliteten i undersökningen 

håller hög standard för att uppsatsen ska tolkas som trovärdig. Ejvegård (2003) påpekar att 

om uppsatsens reliabilitet och validitet inte är tillräckligt hög, har forskningsresultatet inte 

något vetenskapligt värde. 

 

2.6.1 Validitet  

Enligt Ejvegård (2003) innebär validitet att forskaren måste ha tydlig kunskap om vad som 

egentligen ska undersökas. Bryman och Bell (2011) menar att validitet handlar om att de 

verktyg som används i undersökningen måste säkerhetsställas så att de verkligen är lämpliga 

och ger de resultat som efterfrågas. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att logisk validitet 

analyserar den information som samlats in genom enkäter, medan innehållsvaliditet mäter 

upplevelser och tillfredsställelse genom intervjuer. Kylén (2004) menar att validiteten i 
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undersökningen bedöms utifrån hur pass bidragande den insamlade data faktiskt är för 

rapportens slutsats. Enligt Yin (2013) måste informationen som samlats in tolkas och 

analyseras så att slutsatserna i rapporten överensstämmer med det fenomen som har studerats, 

annars är studien inte godtagbar, och därmed värdelös. 

 

2.6.2 Reliabilitet  

Patel och Davidson (2011) menar att reliabilitet avgör hur pass tillförlitliga verktygen som 

forskare använder sig av är, alltså hur väl verktygen motstår om det är slumpen eller inte som 

avgör resultatet. Olsson och Sörensen (2011) instämmer, och förklarar att reliabiliteten 

handlar om hur väl mätningar stämmer överens med mätinstrumentet när samma mätning görs 

flera gånger efter varandra. Patel och Davidsson (2011) förklarar att även om undersökningen 

skulle genomföras igen, utifrån samma metod och med samma forskare, skulle det alltid 

finnas marginella felvärden i resultatet. Kylén (2004) förklarar att det finns en metod för att 

testa reliabiliteten, vilken kallas ”test-retest” och innebär att undersökningen görs om flera 

gånger för att definiera nivån på reliabiliteten. Bryman och Bell (2011) skriver att analysering 

av reliabilitet i kvantitativ forskning är viktigt, där forskaren är intresserad av att undersöka 

om det mått som används är lämpligt eller inte. Kylén (2004) skriver att om den insamlade 

data är åsikter och upplevelser, där svaren ofta kan variera, finns det viss reliabilitet om 

svaren leder åt samma håll. Enligt Patel och Davidson (2011) kan reliabiliteten vid intervju 

kontrolleras genom att det är två personer som intervjuar och efteråt jämför sina svar för att se 

så att båda tolkade respondentens svar på samma sätt. Bryman och Bell (2011) instämmer 

med Patel och Davidson (2011) och tillägger att diktafon kan vara ett hjälpmedel för att öka 

reliabiliteten. Vi valde därför att spela in intervjuerna, för att på egen hand kunna transkribera 

vad respondenten sagt och därefter jämföra våra transkriberingar.   

 

2.7 Metodkritik  

I en undersökning är det viktigt att säkerhetsställa den data som samlats in, förklarar Eriksson 

och Hultman (2014). Patel och Davidsson (2011) berättar att fördelen med den abduktiva 

ansatsen är att forskaren inte låser sig i teori eller empiri. Alvesson och Sköldberg (2008) 

förklarar att abduktion kan ses som en växelprocess mellan deduktiv och induktiv. Patton 

(2002) menar att då en abduktiv ansats oftast grundar sig i induktiv ansats finns det risk att 

forskaren omedvetet blir färgad av tidigare erfarenheter. Patel och Davidsson (2011) förklarar 

att forskare aldrig börjar helt förutsättningslöst, och att det omedvetet väljs och utesluts 
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alternativ. Vi har tidigare i avsnitt 2.5 presenterat vår förförståelse inom forskningsämnet, och 

är väl medvetna om att vår undersökning kan ha blivit färgad av dessa erfarenheter. Vi ser det 

dock som en fördel att använda sig av en abduktiv ansats då vi genom arbetets gång har haft 

möjlighet att pendla mellan teori- och empirikapitel för att justera och anpassa dessa gentemot 

varandra. Detta anser vi har bidragit till att studien kunnat utvecklas i takt med vår 

kunskapsprocess.  

Bryman och Bell (2011) anser att det kan finnas nackdelar med kvalitativa studier. Författarna 

menar att kvalitativa studier ofta är subjektiva, då det alltid finns en risk att forskaren gör ett 

medvetet eller omedvetet urval. Enligt Olsson och Sörensen (2011) sker kvalitativa studier i 

syfte att skapa djupare förståelse för ett forskningsproblem, och Bryman och Bell (2011) 

påpekar därmed att kvalitativa studier är nästintill omöjliga att replikera. Patel och Davidsson 

(2011) förklarar även att urvalet i en kvalitativ studie inte är representativt för hela 

populationen, då det inte sker i någon större utsträckning. Bryman och Bell (2011) menar 

även att det kan finnas en bristande transparens i kvalitativa studier, då läsaren inte har en 

fullständig insyn i hur forskarens resultat har tagits fram. Vi är medvetna om riskerna i 

kvalitativa studier, men anser att denna metod var bäst lämpad för vår undersökning. Vi har 

tagit hänsyn till våra tidigare erfarenheter för att försöka minska subjektiviteten i studien. Det 

är nästintill omöjligt att replikera kvalitativa studier, då det faller oss som människor naturligt 

att vara delvis subjektiva. Tidigare har urval och kunskapsprocessen presenterats, vilket vi 

gjort för att läsaren ska kunna följa våra tankegångar.  

I avsnitt 2.4.1 har vår intervjumetod presenterats och diskuterats. Vi hade föredragit att endast 

genomföra personliga intervjuer, men på grund av tidsbrist, både från vår och respondenternas 

sida, var detta inte genomförbart. Personliga intervjuer är att föredra då det icke-verbala 

kroppsspråket inkluderas i konversationen, förklarar Patel och Davidsson (2011). Denscombe 

(2009) menar dock att det finns klara fördelar även med telefonintervjuer, bland annat att 

risken för att intervjuaren styr respondenten är mindre än i en personlig intervju. Vi har även 

genomfört en mejlintervju, men vi föredrog telefonintervju då möjlighet till följdfrågor fanns. 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes personligen med respondenterna över telefon 

och spelades in med respondentens godkännande, för att vi sedan skulle kunna transkribera 

intervjuerna. Trots tidsbristen valde vi att transkribera intervjuerna för att få ut så mycket som 

möjligt av dessa. Bryman och Bell (2011) förklarar att transkribering fördelaktigt används för 

att göra en fullständig redogörelse av intervjun, vilket bidrar till att reliabiliteten ökar. 
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Primärkällor kan oftast ses som mer tillförlitliga än sekundärkällor, förklarar Kylén (2004). 

Eriksson och Hultman (2014) menar därpå att det är viktigt att noga granska sekundärkällor. 

Vi har valt att använda oss av sekundärkällor i syfte att stödja vår primärdata. Vi har granskat 

det insamlade materialet utifrån Eriksson och Hultman (2014) kvalitetskällor; äkthet, 

samtidighet, beroendeförhållande och tendenser. Vi anser att vår sekundärdata uppfyller 

kraven för äkthet, samtidighet och tendenskritik men har uppmärksammat att vårt 

forskningsämne inte är särskilt väletablerat. Majoriteten av den litteratur som skrivits om 

gerillamarknadsföring hänvisar till Levinsson, som etablerat begreppet. Vi är medvetna om att 

detta kan ge en så kallad ”dominoeffekt” där källor baseras på varandra, men vi anser att vi 

har styrkt samtliga delar i vår uppsats med ytterligare källor. Vi anser även att Levinssons 

teorier är så pass välkända att de därmed kan ses som fullt trovärdiga. Christensen et. al. 

(2010) förklarar vikten av att sekundärkällorna är aktuella och relevanta. Genom forskningen 

har vi varit noga med att använda oss av relativt nya artiklar och nypublicerad litteratur. De 

källor vi har använt oss av är publicerade under de senaste tio åren, med undantag för 

Dotevall (1997). Vi anser dock att denna källa är relevant, då den styrks av en senare 

författare. Med hänvisning från vår handledare har vi även använt oss av Holme och Solvang 

(1997) då dessa fortfarande ses som relevanta.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM  

I följande kapitel kommer den teoretiska referensramen för uppsatsens undersökningsområde 

att presenteras. Först kommer marknadskommunikation och dess kanaler att presenteras för 

att skapa en god grund för kommande delar. Därefter kommer gerillamarknadsföring att 

presenteras och utgör uppsatsens huvudämne. Slutligen kommer kundens roll att presenteras, 

vilket bidrar till fler perspektiv till uppsatsen. Slutligen kommer den teoretiska 

referensramens betydelse att redogöras.  

 

3.1 Marknadskommunikation 

Dahlqvist och Linde (2009) menar att kommunikation är en ständig process där företag kan 

informera och påverka marknaden och individer. Amnéus (2010) förklarar att 

marknadskommunikation är en organisations kommunikation med dess intressenter, varpå 

Dahlén och Lange (2009) förklarar att marknadskommunikationen består av fem delar; 

intressenter, anställda, kunder, andra företag och icke-kommersiella målgrupper. Dahlén och 

Lange (2009) fortsätter med att förklara att marknadskommunikationen är den absolut främsta 

resursen marknadsförare har i kampen om kunden. Syftet med marknadskommunikation är att 

genom kommunikationen förbättra den nuvarande situationen för varumärket, och att öka 

konsumenternas varumärkeskunskap. Amnéus (2010) förklarar vidare att marknads-

kommunikation grundar sig i tre huvudfrågor som företaget eller organisationen bör definiera; 

vilka ska vi nå, vad ska vi säga till dem och hur ska vi säga det? Dahlén och Lange (2009) 

förklarar vidare att dessa tre beståndsdelar förklaras i målgrupp, budskap och kanal, vilka 

presenteras i modellen.  

 

Figur 1: Målgrupp, budskap och kanal – de tre beståndsdelarna i marknadskommunikationen. Dahlén och 

Lange (2009:19)  

• Hur ska vi säga 
det? Kanal 

• Vad ska vi 
säga till dem? Budskap 

• Vilka ska 
vi nå? Målgrupp 
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3.1.1 Kanalplanering   

Falkheimer och Heide (2011) förklarar att strategisk kommunikation är de medvetna 

kommunikationsansatser en organisation har utformat för att uppnå sina mål. Vidare förklarar 

Dahlén och Lange (2009) kanalplanering som det sista steget i kommunikationsprocessen. 

Amnéus (2010) berättar att när företaget eller organisationen har gjort klart för sig vem de ska 

prata med och vad som ska förmedlas måste det definieras hur detta ska föras fram. Enligt 

Dahlén och Lange (2009) är kanalplanering vanligen det steget som företaget får lägga ner 

mest tid på och som utgör den största delen av kommunikationsbudgeten. Författarna menar 

att det är i kanalplaneringen spenderas allt för mycket pengar i onödan. 

Dahlén och Lange (2009) förklarar att kanalplaneringen kan delas upp i olika steg, varav 

schemaplanering är det första som svarar på frågor så som när, var, hur och till vilket pris 

företaget ska kommunicera med målgruppen. Enligt författarna kan schemaplanering 

förklaras i två termer, modellering och optimering, som syftar på hur mycket som bör satsas 

strategiskt och kostnadsmässigt.  Modellering kartlägger medieschemat, vilket definierar var, 

när och hur mycket reklam som ska synas för att ge största möjliga effekt så att målgruppen 

uppmärksammar och tar till sig reklamen. Optimering syftar på att kostnaden för att uppnå 

målet ska pressas till minsta möjliga.  

Vidare presenterar Amnéus (2010) mediekakan, som beskriver hur mycket ekonomiska 

resurser företag fördelar på olika medier. Enligt författaren är det viktigt att analysera de tre 

komponenterna hos reklamen; frekvens, räckvidd och kontinuitet, för att få fram den optimala 

kommunikationsmixen. Med frekvens förklarar författaren att marknadsföraren bör analysera 

hur många gånger reklamen ska exponeras för att få stor genomslagskraft. Detta styrker även 

Dahlén och Lange (2009) då de menar att det ska fastställas lägsta antalet gånger reklamen 

bör repeteras för att ge maximal effekt. Författarna menar att det är bättre att fullständigt 

övertyga en vald målgrupp än att till viss del försöka övertyga flera målgrupper. Amnéus 

(2010) menar dock att det är viktigt för företaget eller organisationen att försöka nå så många 

som möjligt med sin reklam genom att bredda användningen och räckvidden av medier. Det 

är även viktigt för marknadsföraren att fastställa kontinuiteten av kampanjen för att kunna 

fastställa under hur lång tid reklamen bör exponeras för att nå önskad effekt. Dahlén och 

Lange (2009) förklarar ytterligare en komponent som medieschemat bör behandla, nämligen 

närhetsexponering. Genom närhetsexponeringen kartläggs det när reklamen är som mest 

effektiv, det vill säga vilken tidpunkt som ger reklamen maximal avkastning vid varje enskild 

exponering. Författarna tar även upp kreativ schemaplanering som syftar till att finna nya och 



 21 

extraordinära mediescheman, då kreativitet i kanalplaneringen kan bidra till större effekter 

men till lägre kostnader.  

Amnéus (2010) förklarar att det finns olika sorters kanaler att använda sig av. Marknadsförare 

kan använda sig av kanaler som företaget eller organisationen själv äger, kanaler som ägs av 

andra men som hyrs, eller kanaler som ägs av andra men som används gratis. Dessa kanaler 

kommer senare presenteras i teorikapitlet, men Schmitz (2009) menar att marknadsföraren bör 

välja en god mix av kommunikationskanaler för att optimera effekten av budskapet som 

definierats till den valda målgruppen. Även Dahlén och Lange (2009) skriver att den optimala 

mediemixen bör definieras för att kunna stödja schemaplaneringen och bidra till att det 

kommunicerade budskapet får stor genomslagskraft.  

Tidigare har vikten av målgruppsanalys, budskapsdefiniering och schemaplanering 

behandlats, men Dahlqvist och Linde (2009) menar att medievalet är minst lika viktigt att 

fokusera på. Om mediet som budskapet ska förmedlas genom inte fungerar som planerat är 

tidigare steg meningslösa. Dahlén och Lange (2009) förklarar att medievalet innebär att föra 

ut budskapet till den valda målgruppen på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket innebär att 

optimera genomslagskraften och att schemaplaneringen kostnadseffektivt uppfylls. Enligt 

Dahlqvist och Linde (2009) ger olika sorters medier olika effekter på människor, vilket 

Dahlén och Lange (2009) klargör då de förklarar konsumenternas passivitet och aktivitet till 

reklamen. Författarna menar att om det krävs mycket aktivitet från konsumenterna är 

sannolikheten mindre att dessa kommer att ta till sig reklamen. Om reklamen däremot inte 

kräver lika mycket aktivitet håller kunderna sig passiva till denna, och ett aktivt beslut krävs 

för att undvika reklamen. När kunderna håller sig passiva till reklamen kan detta, enligt 

författarna, i realiteten leda till att konsumenterna ägnar mer tid år reklamen, vilket leder till 

att budskapet får en större plats i deras huvud. 

 

3.1.2 Varumärke 

Lundquist (2005) berättar att varumärket har en stor betydelse för företag och organisationer 

idag. I och med massproduktion av samma eller liknande produkter, men i olika prisklasser, 

krävs det faktorer som bidra till att särskilja erbjudandet på marknaden. Amnéus (2010) påstår 

att varumärke är det intryck som företaget eller organisationen vill göra på människor. 

Falonius (2010) förklarar vidare att varumärket är något som existerar i människors 

medvetande och bidrar till de förväntningar som skapas på varumärket, i fråga om upplevelse 
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och kvalitet. Författaren menar att varumärket står för det mervärde kunden får under 

konsumtionen av produkter och tjänster av detta varumärke i förhållande till dess 

konkurrenter, och att ett starkt varumärke är oerhört lönsamt. Grönroos (2008) påpekar dock 

att kvalitet är individuellt upplevt mellan människor, och att den totala upplevda kvaliteten 

uppstår mellan förväntad kvalitet i förhållande till upplevd kvalitet. Kapferer (2008) förklarar 

vidare att kundens första upplevelse kring varumärket är avgörande för den totala 

upplevelsen. Amnéus (2010) menar att det kan finnas skillnader mellan identitet, profil och 

image, och att det ideala varumärket bör spegla samtliga aspekter. Med identitet syftar 

författaren på “vad varumärket är”, profil syftar på “hur varumärke vill vara” och image syftar 

på “hur varumärket faktiskt framstår”. Falonius (2010) förklarar att varumärket består av fyra 

beståndsdelar; kännedom, lojalitet, upplevd kvalitet och associationer. Dahlén och Lange 

(2009) menar att varumärket är produktens kommunikativa kärna som utformar identitet, 

vilket samlar och förmedlar olika egenskaper. Författarna menar dock att associationer är 

varumärkets viktigaste byggsten då dessa ligger till grund för varumärkets värde. 

Dahlén och Lange (2009) skriver att varumärket har flera funktioner för företaget eller 

organisationen. Bland annat kan ett starkt varumärke ge företaget eller organisationen 

flexibilitet då kunder inte enbart associerar varumärket med en speciell produktkategori, utan 

även något med specifika kvalitéer. Varumärket kan även skapa affärsmöjligheter genom att 

marknadsföra liknande produkter inom samma kategori men under flera varumärken, för att 

på så sätt kunna bredda sin kundgrupp. Även konkurrensimmunitet kan gynnas genom 

varumärket, då kunder som känner sig nöjda med varumärket väljer detta och ställer sig 

immuna mot konkurrenter. Falonius (2010) förklarar att företagsvarumärke ger bättre kontroll 

till lägre priser, men att produktvarumärke ger större flexibilitet.  

Dahlén och Lange (2009) tar upp IMC, integrerad marknadsföring (eng. intergrated marketing 

communication), som syftar på att integrera flera kanaler i sin kommunikation snarare än att 

repetera på ett och samma medium. Medierna kan vara traditionella så som TV och Internet, 

men även PR och egna kanaler som butik och personal. Keller (2008) förklarar att genom 

IMC kan marknadsföringen få en starkare effekt, då de olika medierna kompletterar varandra 

och skapar en god marknadsföringsmix. Enligt Fill (2013) är det viktigt att samordna och 

integrera samtliga kanaler så att dessa framför ett enhetligt budskap. Om varumärket sänder 

flera olika budskap via varierande kanaler kan trovärdigheten för varumärket skadas. Enligt 

Dahlén och Lange (2009) kan företaget eller organisationen effektivisera kommunikationen 

med målgruppen genom att integrera samtliga källor i budskapet, vilket skapar en starkare 



 23 

effekt.  Att koordinera ett tydligt helhetsbudskap i alla medier samtidigt skapar en tydlig bild 

av varumärket hos konsumenterna.  

 

3.1.3 Positionering   

Enligt Dahlén och Lange (2009) innebär positionering att marknadsförare skapar visioner och 

målsättningar för varumärken för att sedan förverkliga dessa genom kommunikation. 

Författarna menar att positionering är kedjan mellan marknadskommunikationens utformning 

och företagets generella mål. Eliasson och Andberg (2011) förklarar att positionering avgör 

vilken ställning företaget har på marknaden i relation till sina konkurrenter. Enligt Axelsson 

och Agndal (2012) inkluderar positionering samtliga aktiviteter marknadsföraren bör använda 

sig av för att varumärket ska uppnå eller behålla en stark position gentemot konkurrenter. 

Dotevall (1997) styrker detta och menar att företag och organisationer måste differentiera sig 

på marknaden för att kunna attrahera kunden.  

Dahlén och Lange (2009) förklarar att det finns två kategorier ett varumärkes position kan 

fördelas i; absolut position och relativ position. Absolut position innebär att det tydligt 

framgår vilken varumärkeskategori som produkten befinner sig i, vilket exempelvis kan vara 

att samtliga energidrycker är placerade på samma hylla i butiken. Författarna understryker att 

denna kategorisering inte är tillräcklig och att relativ positionering är viktigt. Relativ 

positionering innebär att produkten även måste särskilja sig från konkurrerande produkter på 

marknaden inom samma kategori, detta genom att förmedla vilket mervärde dessa kan 

ge.  Det är därför viktigt för företag att lägga stor energi på utformningen av namn, logotype, 

teckensnitt och paketering. Författarna skriver även att produkten och dess logotype måste 

vara enkel, välbekant och annorlunda för att den ska fästa i konsumenternas minne. Axelsson 

och Agndal (2012) skriver att det är viktigt att analysera variabler som pris, plats, påverkan 

och produkt för att företag ska kunna ha möjlighet att nå en framgångsrik positionering. 

Författarna poängterar även att positionering är något som bör arbetas med kontinuerligt och 

långsiktigt. 

 

3.1.4 PR och reklam  

Marknadsföring har sedan lång tid tillbaka utgått från McCarthys traditionella 

marknadsföringsmix som baseras på fyra P, och som bland andra Kotler och Armstrong 
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(2013) och Gummesson (2008) skriver om. Dessa fyra P står för produkt, pris, plats och 

påverkan, och är ett taktiskt marknadsföringsverktyg som marknadsförare integrerar med 

varandra för att nå den önskade reaktionen på en utvald marknad. Enligt Kotler och 

Armstrong (2013) och Saikat (2009) består påverkan (eng. promotion) av bland annat reklam, 

vilket även Rosengren och Sjödin (2011) hävdar, och påpekar därmed att reklam inte är 

synonymt med marknadsföring utan en del av den. Vidare förklarar Rosengren och Sjödin 

(2011) att reklam är ett företags planerade och köpta kommunikation som har till syfte att få 

reklamens mottagare att förr eller senare, på något sätt, stödja företagets affärer. Schmitz 

(2009) förklarar att både reklam och PR driver företaget framåt. Dahlén och Lange (2009) 

menar att i förhållande till den traditionella marknadsföringen verkar PR inte enbart på 

företagets eller organisationens kunder, utan även andra intressenter. PR syftar till att skapa 

publicitet genom en tredje part utanför köpa kanaler, så som opinionsbildare och media som i 

sin tur sprider information och rekommendationer kring organisationen eller företaget.  

Dahlqvist och Linde (2009) förklarar att utformningen av reklamen är väldigt viktig, och att 

det är målgruppen och kommunikationsstrategin som ställer krav på hur denna ska utformas. 

För att kunna kommunicera med den valda målgruppen genom reklam måste den utformas 

både taktiskt och kreativt. Den taktiska delen av reklamutformningen syftar till att fastställa 

de nödvändiga delar som formar reklamen och som därmed måste ingå för att stödja 

varumärket och positioneringen. Rosengren och Sjödin (2011) förklarar att det är svårt för 

företag eller organisationer att få, eller tilldela, resurser utan tydliga mål. Dahlén och Lange 

(2009) förklarar vidare att det finns olika faktorer som påverkar den taktiska 

reklamutformningen för att uppnå reklamens huvudsyften. Målet med reklam är delvis att 

bygga upp varumärket och skapa önskvärda associationer kring detta, och det är den taktiska 

reklamutformningens uppgift att identifiera dessa och bygga upp förutsättningar för att dessa 

ska kunna uppnås. Amnéus (2010) menar att det är genom varumärket som identiteten skapas, 

och med ett starkt varumärke kan företag eller organisationer lättare hålla sig 

konkurrenskraftiga. Som tidigare behandlades av Rosengren och Sjödin (2011), förklarar även 

Dahlén och Lange (2009), att syftet med reklam är att få den valda målgruppen att bli 

intresserad, för att sedan få kunden att faktiskt köpa produkten.  

Dahlén och Lange (2009) förklarar vidare att en av de huvudfaktorer som måste inkluderas i 

den taktiska reklamutformningen är att reklamen måste vara anpassad och utformad för 

produkten. Det finns flera olika egenskaper som påverkar hur människor uppfattar och 

bearbetar reklam, bland annat hur pass engagerad konsumenten blir i reklamen. Grönroos 
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(2008) förklarar att engagemang är viktigt för att känna motivation, och Rosengren och Sjödin 

(2011) fortsätter med att förklara att engagemang är avgörande för hur pass villiga 

konsumenterna är att ta sig an och bearbeta informationen. Dahlén och Lange (2009) 

poängterar dock att engagemang bygger på individuella uppfattningar, men att människor 

generellt sätt uppfattar produkter någorlunda på samma sätt och engagerar sig i lika stor 

utsträckning. Både Dahlén och Lange (2009) och Rosengren och Sjödin (2011) fortsätter med 

att förklara att även köpmotivet bakom reklamen är en viktig produktegenskap. Författarna 

menar att denna egenskap syftar på vilken slags argument och känslor som krävs för att fånga 

och påverka den valda målgruppen. Dahlén och Lange (2009) menar även att det är av stor 

vikt för konsumenterna att kunna identifiera sig i reklamen, och att marknadsföraren därmed 

bör fokusera på att känslorna i reklamen känns äkta. Författarna förklarar att det spelar stor 

om varumärket är känt eller okänt för kunderna. Om varumärket sedan tidigare är okänt för 

konsumenten är det viktigt med produktfokus och att reklamen är enkel och tydlig utan för 

mycket variation. Kända varumärken har möjlighet till större flexibilitet i reklamen, men 

reklamen måste varieras i högre utsträckning för att inte riskera att tråka ut konsumenterna.  

Dahlén och Lange (2009) förklarar att det är viktigt för marknadsföraren att utforma reklamen 

utifrån en strategisk målgruppsanalys, då målgruppens inställning till produkten är en viktig 

faktor att ta hänsyn till. Rosengren och Sjödin (2011) menar att målgruppens kännedom och 

attityd till produkten är viktigt att ha som riktlinjer vid utformningen av reklamen. Dahlén och 

Lange (2009) styrker detta genom att förklara att kundernas uppfattning och inställning till 

produkten, eller relationen till konkurrenterna, bör anpassas i den taktiska 

reklamutformningen. Författarna förklarar vidare att olika kommunikationsmål kräver olika 

byggstenar, och att det därmed är viktigt att reklamen är rätt utformad. Rosengren och Sjödin 

(2011) förklarar att reklamens kommunikationsmål är kategoribehov, kännedom, attityd, 

intention och underlättande. Med kategoribehov menar författarna att reklamen ska 

uppmärksamma konsumenten och skapa, eller påminna, mottagaren om dennes behov. Vidare 

krävs det att kunden har kännedom kring produkten eller varumärket. Dahlén och Lange 

(2009) förklarar att det finns två typer av kännedom; erinran och igenkännande. Erinran är det 

primära reklamen bör uppnå och syftar till att göra denna lättillgänglig för kunderna genom 

att skapa associationer och maximera sannolikheten att det är just denna produkt eller 

varumärke konsumenten kommer att tänka på vid rätt tillfälle. Dahlqvist och Linde (2009) 

påpekar att detta både kan ske spontant av konsumenterna och med hjälp från 

marknadsföraren. Dahlén och Lange (2009) fortsätter med att förklara att erinran bland annat 



 26 

kan ske genom att koppla varumärke med kategoribehov, eller upprepning som påstås vara 

den mest effektiva metoden för att uppnå erinran. Igenkännande syftar till att få kunderna till 

ett beteende där de automatiskt reagerar och tilltalas när de ser produkten eller varumärket. 

Författarna påpekar även att igenkännande ställer lägre krav på målgruppen, då det visuella 

minnet är väldigt starkt och lättillgängligt. Rosengren och Sjödin (2011) förklarar vidare att 

när det positiva helhetsintrycket sedan är uppnått är det viktigt för marknadsföraren att 

reklamen tilltalar mottagaren så att dennas attityd skapas eller stärks. Intention syftar sedan på 

att få kunden att ta steget till interaktion i form av att faktiskt köpa eller prova produkten eller 

tjänsten som reklamen exponerar. Slutligen ska reklamen underlätta för kunden att formulera 

intentionen. 

När den taktiska reklamutformningen är behandlad ska sedan den kreativa utformningen 

genomföras, som enligt Dahlén och Lange (2009) syftar till att maximera effektiviteten av 

reklamen genom att uppmärksamma och presentera intresseväckande innehåll. Shukla (2010) 

berättar att människor idag bombarderas med 360 graders marknadsföring (se bilaga 1). 

Rosengren och Sjödin (2011) menar därmed att kreativitet är det som marknadsförare främst 

bör arbeta med, och som syftar till att sticka ut från mängden. Författarna förklarar att detta 

oftast rör utformningen av oväntade reklamkampanjer, men även att medievalet och hur 

marknadsföraren når ut till målgruppen bör vara kreativt. Vidare menar Dahlqvist (2009) att 

den kreativa fasens fokus ligger på hur reklamen är formad för att kunna få fram budskapet. 

Författarna förklarar att det finns tre olika reaktioner som reklamen kan fokusera på att 

resultera i. “HA!” syftar på att utforma en originell kampanj som skiljer sig från andra, medan 

“AHA” syftar på att skapa ett meningsfullt budskap som möjliggör för konsumenterna att 

förstå budskapet. “ÅH” fokuserar på att skapa välgjord reklam och skapar uppmärksamhet 

genom reklamens välgjorda och smarta budskap. Sasser och Scott (2008) påpekar att 

kreativitet är huvudkomponenten i reklam, och måste vara den mest vitala delen, vilket även 

West et. al. (2008) hävdar och fortsätter med att förklara att reklamen måste vara kreativ för 

att kunna sticka ut på marknaden. Författarna menar dock att kreativitet kan dras för långt, 

vilket kan leda till “hit-or-miss-effect”. Dahlén och Lange (2009) förklarar att kreativ 

reklamutformning måste gå genom tre steg; uppmärksamma, bearbeta och övertyga. Första 

syftet med reklam är helt enkelt att få den valda målgruppen att uppmärksamma reklamen, 

därefter måste den bearbetas och intressera för att sedan övertyga kunden. Om det sistnämnda 

steget inte genomförs är processen onödig, då detta är huvudmålet med reklamen.  
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Dahlqvist och Linde (2009) presenterar perceptionsprocessen och förklarar att det är genom 

denna process människor hör och ser sin omgivning. Författarna menar att detta är en 

komplex process och att det är viktigt för marknadsförare att förstå denna process för att 

kunna effektivisera kommunikationen. Vidare menar Dahlén och Lange (2009) att det finns 

perceptionsknep som marknadsförare kan använda sig av för att vinna kunders 

uppmärksamhet och behålla deras intresse. Denna metod är väldigt kraftfull att använda sig av 

då denna sker automatiskt. Författarna menar därmed att det är viktigt att reklamen sänder ut 

rätt signaler så att människor automatiskt uppmärksammar och intresserar sig för denna. 

Komponenter att använda sig av för att sticka ut kan vara färg, storlek och kontrast. Även 

reklam som upplevs som viktig läggs lätt på minnet.  

Som tidigare behandlats är reklam de köpta kanaler som företag och organisationer kan 

använda sig av, medan PR är förtjänade kanaler. Dahlén och Lange (2009) menar även att det 

finns flera anledningar till att PR är intressant för företag eller organisationer att använda sig 

av. Först och främst är PR ett effektivt sätt att öka publicitetsutrymme till lägre kostnader. 

Löfving (2005) styrker detta genom att förklara att fördelen med PR är att det ger en högre 

slagkraft då publiciteten kommer från andra håll än kommersiella budskap, vilket ses som mer 

trovärdigt. Författaren påpekar även att PR är fördelaktigt då inga kostnader läggs på 

reklamproduktion eller annonseringsplats. Även Dahlén och Lange (2009) förklarar att 

styrkan med PR är att det upplevs mer trovärdigt och objektivt då det kommer från en tredje 

part. Genom att integrera reklam och PR menar författarna att största möjliga effekt kan 

uppnås.  

Vidare förklarar Morris och Goldsworthy (2012) att det huvudsakliga syftet med PR är att 

skapa rykten, vilket är ett resultat av vad som sägs och görs av organisationen, och vad 

publiken säger om organisationen. Schmitz (2009) menar att fördelen med reklam är att 

företaget har fullständig kontroll över det som sägs om det på de olika marknadsförings-

kanalerna. PR värderas däremot som mer värdefullt och effektivt, då detta marknadsförings-

verktyg anses som mer trovärdigt. Trovärdigheten ökar genom att budskapet om företaget 

eller organisationen förmedlas via en tredje part, vilket bidrar till ökad objektivitet och 

opartisk syn av marknadsföringen som kunder annars kan ställa sig väldigt kritiska till.   
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3.1.5 Produktplacering.  

Rosengren och Sjödin (2011) skriver att kunder idag hyser motstånd och skepticism till 

reklam och undviker, eller till och med är emot, reklam. Vidare förklarar författarna att 

kundernas skepticism kan öka när avsändaren är okänd då de kan känna sig lurade. 

Författarna menar dock att kunder idag är relativt toleranta mot reklam, så länge den inte 

förstör helhetsupplevelsen. Dahlén och Lange (2009) tar upp begreppet hybrid 

kommunikation som likt reklam syftar till att genom kommersiell marknadskommunikation 

nå den valda målgruppen men i former som liknar PR. Författarna förklarar även 

produktplacering, som enligt Amnéus (2010) är en metod som kunderna inte direkt uppfattar 

som reklam. Dahlén och Lange (2009) förklarar att produktplacering förmedlas via annan 

avsändare, som till exempel TV-program eller film, och budskapet förmedlas därmed som en 

del av mediets innehåll.  

Enligt Reijmersdal et. al. (2009) och Amnéus (2010) är produktplacering inte något nytt, men 

har under de senaste decennierna uppmärksammats genom att det nu medvetet används. 

Dahlén och Lange (2009) menar att det finns ett flertal anledningar till att använda sig av 

produktplacering. Till exempel ökar produktplacering publicitetsutrymmet, vilket är något 

som marknadsförare strävar efter på grund av den hårda konkurrensen. Produktplacering 

håller även nere kostnaderna i förhållande till vanlig reklam. Traditionell reklam behöver 

oftast sättas under “prime-time” som, enligt Dahlqvist och Linde (2009), är den tidsperiod 

under dygnet som TV- och radiostationer har bäst sändningstid med flest tittare och lyssnare. 

Författarna förklarar att denna sändningstid är väldigt kostsam för marknadsförare, och menar 

även att produktplacering kan ge större genomslagskraft än traditionell reklam. Cowley et. al. 

(2008) påpekar dock att det kan finnas negativa aspekter av produktplacering. Författarna 

menar att produktplacering kan påverka mottagaren negativt om denna sedan tidigare har en 

positiv bild av det valda mediet. Detta kan exempelvis vara att mottagaren upplever 

produktplaceringen som ett störande moment då det tar fokus från favoritprogrammet. Om 

mottagaren däremot har en relativt passiv syn på mediet, ställer denna sig istället mer positiv 

till produktplacering. Författarna påpekar dock att placeringen alltid ska vara relativt diskret 

och inte förstöra helhetsupplevelsen.  

Hackley et. al. (2008) problematiserar den etiska biten av produktplacering, och menar att 

marknadsföraren måste ta hänsyn till denna. Amnéus (2010) förklarar att det inte finns något 

utsatt förbud mot produktplacering, men att granskningsnämnden vid flera tillfällen ingripit 

mot produktplacering då det rört sig om otillbörligt gynnande av kommersiellt intresse.  
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3.1.6 Buzz  

Enligt Margolis och Garrigan (2008) innebär buzz-marknadsföring (eng. buzz marketing) att 

marknadsförare vänder sig till opinionsbildare som i sin tur rekommenderar andra kunder 

angående produkter som marknadsföraren vill uppmärksamma. Schmitt (2003) skriver att 

konsumenter litar mer på vad andra konsumenter säger om en produkt eller tjänst än 

direktreklam från företag eller organisationer. Författaren förklarar vidare att denna 

marknadsföringsmetod är väldigt kostnadseffektiv samt att den når ut till en stor mängd 

människor. Margolis och Garrigan (2008) förklarar att denna typ av marknadsföring ofta äger 

rum via sociala medier. Luo och Zhang (2013) förklarar att “buzz” uppstår när konsumenter 

delar med sig av sina konsumtionsupplevelser av produkter och tjänster. Dessa 

rekommendationer bidrar därmed till att skapa attityder och värderingar om företaget eller 

organisationen. På så sätt kan “buzzet”, enligt Margolis och Garrigan (2008), leda till att 

uppmärksamheten för ett varumärke ökar och förhoppningsvis leda till att intresset för 

företaget eller organisationen ökar. Schmitt (2003) är enig med föregående författare och 

poängterar att buzz kan vara en anledning till att många produkter och tjänster har nått stor 

framgång utan större marknadsföringskampanjer. Författaren understryker däremot att en 

buzz-kampanj (eng. buzz campaign), där marknadsföraren betalar konsumenter och 

opinionsbildare för att utrycka sig positivt om produkten, kan leda till att kunden känner sig 

manipulerad, då kunden inte är medveten om att den är utsatt för reklam. 

Dennisdotter och Axenbrant (2008) hävdar att den stora fördelen med “buzz-marknadsföring” 

är att företaget uppfattas som passiv hos konsumenterna. Budskapet blir därmed tydligare och 

mer trovärdigt jämfört med när företag och organisationer genomför en kampanj. Enligt 

Margolis och Garrigan (2008) är “buzz- marknadsföring” en viktig komponent i 

gerillamarknadsföring då konsumenterna omedvetet bidrar till marknadsföringen. 

 

3.2 Gerillamarknadsföring 

3.2.1 En alternativ metod  

McNaughton (2008) förklarar att gerillamarknadsföringens huvudsakliga syfte är att generera 

PR. Ekberg (2013) förklarar att denna metod innebär att företag investerar tid och energi i sin 

marknadsföring för att på ett kreativt sätt minska sina ekonomiska utgifter. Levinson (2007) 

och Bryce (2005) styrker detta och menar att en stor ekonomisk budget inte är centralt i 

gerillamarknadsföring, utan att fokus ligger på en livlig fantasi. Levinsson (2007) menar att 
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gerillamarknadsförare med hög kreativitet gör större vinst i förhållande till marknadsförare 

som inte har lika hög kreativitet.  

 

Levinsson (2007) understryker dock att gerillamarknadsföring som når ut till en större 

målgrupp och genererat större genomslagskraft kan ses som mer lönsam, även om det krävts 

en del ekonomiska resurser. McNaughton (2008) menar dock att Ekbergs (2013) teori om 

gerillamarknadsföring, utifrån små ekonomiska resurser, inte stämmer överens om nutidens 

gerillamarknadsföring. Författaren anser att detta är grundprincipen för gerillamarknads-

föring, men att många större företag idag har adapterat detta marknadsföringskoncept men 

med större budgetar. Canan et. al. (2010) påpekar dock att en större budget inte kan garantera 

att gerillamarknadsföring blir mer effektivt och kraftfull. Författaren instämmer med 

McNaughton (2008) om att större företag idag har implementerat denna marknadsförings-

strategi, men att huvudfokus inom gerillamarknadsföring ligger i stor kreativitet framför stora 

ekonomiska resurser.  

Margolis och Garrigan (2008) förklarar att genom gerillamarknadsföring ligger fokus på att 

engagera kunderna på ett överraskande sätt, och menar att marknadsförare måste våga “tänka 

utanför boxen” och använda sin kreativitet för att skapa kontakt till kunderna. Dennisdotter 

och Axenbrant (2008) instämmer med Margolis och Garrigan (2008) som menar att kreativitet 

är den viktigaste ingrediensen i gerillamarknadsföring. Författarna menar att genom 

gerillamarknadsföring ska företag och organisationer synas på oförutsägbara platser för att dra 

till sig uppmärksamhet, som konsumenter i sin tur förhoppningsvis sprider vidare. 

McNaughton (2008) menar vidare att gerillamarknadsföringens huvudsakliga syfte är att 

generera PR och förklarar därmed vikten av att differentiera sig gentemot konkurrenterna. 

Levinson (2007) förklarar att gerillamarknadsföring kan delas upp i två delar; minimedia och 

maximedia. Minimedia innebär att förtaget eller organisationen använder sig av 

marknadsföring som kan ses som personifierad, likt personliga brev och vykort. För att lyckas 

med denna typ av marknadsföringsmetod är det särskilt viktigt att företaget eller 

organisationen arbetar på lokalnivå. Det är även viktigt att vara flexibel gentemot 

konkurrenternas marknadsföring, och ständigt vara uppmärksam om vad dessa erbjuder. 

Författaren förklarar att minimedia är lämplig för mindre företag då det är kostnadseffektivt 

men kan ge stor genomslagskraft. Maximedia rör en större massa och inkluderar massmedier 

så som TV, tidningar och Internet. Författaren anser att Internet har en enorm betydelse för 

marknadsförare, då syftet med gerillamarknadsföring är att skapa buzz. Internet är därmed 
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den plattform gerillamarknadsförare bör känna sig mest bekväma på. Internet är en mycket 

effektivt marknadsföringskanal, men författaren påpekar att denna bör kombineras med 

“offline marknadsföring” för att ge optimerade effekter. Margolis och Garrigan (2008) 

förklarar att Internet bör inkluderas i alla typer av kampanjer för att nå ett framgångsrikt 

resultat. Ekberg (2013) skriver om att teknikens utveckling och framgång har öppnat nya 

dörrar för marknadsförare att förmedla sitt budskap på ett fantasifullt sätt, men till ett 

betydligt mindre pris än tidigare.  

Margolis och Garrigan (2008) hävdar att det finns tre grundprinciper vid användning av 

gerillamarknadsföring. Den första grundprincipen innebär att marknadsföraren måste 

identifiera den rätta målgruppen. Andra grundprincipen är att marknadsföraren ska utforma en 

effektiv strategi som förklarar var kampanjen ska äga rum och hur den ska gå till. Den tredje 

grundprincipen innebär att när kampanjen ska lanseras måste denna överraska och göra ett 

starkt intryck på individen. Författarna menar att kunder idag lättare uppfattar och tar till sig 

marknadsföring som är individualiserad, då många av dagens kampanjer är standardiserade 

och riktar sig till den stora massan. Levinsson (2007) menar att konsekvenserna av detta kan 

bli att kunderna filtrerar bort marknadsföring som de känner inte är riktad speciellt till dem. 

Genom att skapa personlig marknadsföring för mottagarna blir dessa inte enbart potentiella 

kunder, utan förhoppningsvis förespråkare för kampanjen då de känner sig speciellt utvalda. 

Författarna förklarar att det är denna spridning via förespråkare som gerillamarknadsförare 

strävar efter.  

 

3.2.2 Gerillamarknadsföringstaktiker  

 

“Start with a plan and commit to that plan.” 

Levinsson (2007;36) 

 

Levinson (2007) förklarar att utformningen av gerillamarknadsföring bygger på ovanstående 

uttryck. Den viktigaste komponenten vid utformning av en gerillakampanj är att göra grundlig 

analys för att förstå kärnan i projektet. Författaren poängterar att skillnaden mellan en lyckad 

och misslyckad gerillakampanj oftast ligger i hur väl marknadsföringsplanen är gjord. Vidare 

förklarar Margolis och Garrigan (2008) att även om gerillamarknadsföring är vild och galen, 

är det av stor vikt att ha en solid plan. Levinson (2007) och Ekberg (2013) förklarar att 
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gerillamarknadsförare arbetar för att skapa drama i marknadsföringen och måste därmed 

motivera konsumenterna till att involvera sig i marknadsföringen. 

När analysen sedan är genomförd måste marknadsföraren, enligt Ekberg (2013), segmentera 

marknaden för att kunna definiera den rätta målgruppen som kampanjen ska nå ut till. 

Segmenteringen kan ske utifrån bland annat demografiska och socioekonomiska variabler. 

Levinson (2007) anser att det är viktigt för marknadsföraren att arbeta med positionering av 

varumärke eller produkt för att kunna stå stabil på marknaden. Författaren menar därmed att 

det är av stor vikt för marknadsföraren att erhålla kunskap kring konkurrerande produkt-

kampanjer. Utifrån denna kunskap kan marknadsföraren analysera företagets egna styrkor och 

svagheter, för att sedan genom denna information nischa sig. Avslutningsvis bör 

marknadsföraren beräkna och analysera den slutliga kostnaden för gerillakampanjen, för att 

använda som grund till nästkommande kampanj.   

Margolis och Garrigan (2008) förklarar att gerillamarknadsförare ofta balanserar på en linje 

mellan lagligt och olagligt vid utformning och genomförande av kampanjer. Vid många 

tillfällen görs det medvetet olagliga handlingar för att uppnå kampanjens syfte. Svensson et. 

al. (2010) förklarar att ansvarsfull marknadskommunikation baseras på två komponenter, 

egenåtgärder och uppförandekod. Dessa ligger till stöd för näringslivet för att svara på sina 

samhälleliga åtgärder och förpliktelser. Enligt Svensson et. al. (2013) är egenåtgärder 

förbyggande handlingar som har i syfte att undvika konflikter med konsumenter. 

Egenåtgärdernas grundläggande värde ligger i att skapa och förstärka kundernas tillit och 

förtroende, och innebär att genom självreglering övervaka att egna uppsatta regler och 

riktlinjer följs, med stöd av marknadsföringslagen. Svensson et. al. (2010) förklarar vidare att 

uppförandekoden ständigt utvecklas för att kunna anpassas till de förändringar som sker i 

världen, och kan utläsas i ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. I artikel 10, 

som går att finna i ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation, finns riktlinjer för 

identitet och sändarangivelser i reklam. Denna artikel förklarar att sändarens identitet tydligt 

ska framgå i marknadskommunikation, med undantag då kommunikationens enda syfte är att 

skapa uppmärksamhet för kommande aktivitet. Även i Sveriges Rikes Lag går detta att utläsa 

i marknadsföringslagen § 9:  
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“All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är frågan 

om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. 

Detta gäller dock inte framställningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför 

uppföljande framställningar. “ 

Levinson (2007) förklarar dock att marknadsföring med okänd avsändare är en typ av 

gerillamarknadsföringstaktik som vid flera tillfällen visat sig vara extremt effektiv. Margolis 

och Garrigan (2008) definierar denna typ av marknadsföringstaktik som ”Stealth Marketing”, 

vilket innebär att kunden inte är medveten om att denna utsätts för marknadsföring. 

Rosengren och Sjödin (2011) skriver att det förekommer att marknadsförare betalar 

privatpersoner i syfte att de ska ge rekommendationer för produkter vid olika sammanhang. 

Författarna hävdar att människor litar mer på vad enskilda personer säger om en produkt än 

vad stora företag och organisationer förmedlar. Margolis och Garrigan (2008) tillägger dock 

att det finns stora risker vid användning av ”Stealth Marketing”, vilket även Rosengren och 

Sjödin (2011) menar och förklarar att det både finns juridiska och etiska risker. Kunderna kan, 

enligt Margolis och Garrigan (2008), lätt reagera negativt då dessa inte blivit informerade om 

att de blivit utsatta för marknadsföringen. Detta kan i sin tur leda till att kunderna känner sig 

lurade och därmed mister sin lojalitet till företaget. Även Martin och Smith (2008) diskuterar 

detta och menar att mottagarens förtroende kan skadas vid ”Stealth Marketing”. Detta kan 

bidra till att mottagaren bygger upp en försvarsmekanism till företagets eller organisationens 

framtida marknadsföring och därmed skadas relationen mellan parterna. 

Enligt Margolis och Garrigan (2008) är ”Street Teams” ett effektivt och relativt billigt sätt för 

gerillamarknadsförare att öka medvetenheten kring ett företag eller organisation. ”Street 

Teams” innebär att personer är utbildade med syfte att marknadsföra direkt till kunden. Dessa 

personer blir “företagsambassadörer” som möter människor, ansiktet mot ansikte, på speciellt 

utvalda platser. Dessa ambassadörer bör vara noggrant utvalda eftersom dessa kommer att 

vara företagets eller organisationens ansikte utåt. Detta innebär att ambassadörernas 

bemötande och uppträdande gentemot kunderna kan komma att vara avgörande för kundernas 

uppfattning om företaget eller organisationen. Författaren anser att den stora fördelen med 

denna typ av marknadsföringsmetod är att företaget eller organisationen, och dess produkter 

eller tjänster, kommer i direkt kontakt med kunderna, vilket innebär att kunderna kan känna 

och testa produkterna. Även Ekberg (2013) förklarar vikten av att synas där kunderna finns, 

och därigenom kommunicera direkt med dem. 
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Margolis och Garrigan (2008) förklarar att gerillamarknadsförare kan gå steget längre och 

göra så kallade ”Publicity Stunts”. Detta innebär att företag eller organisationer skapar events 

för att marknadsföra en produkt eller tjänst. Genom att skapa dessa kreativa events leder detta 

till att diskussioner skapas och därmed ökad konsumentmedvetenhet. Författarna menar att 

detta är en väldigt effektiv metod för marknadsförare att använda sig av för att nå en stor 

kundgrupp. För att nå framgång med denna typ av marknadsföring krävs det en tydlig 

koppling mellan företaget och budskapet under eventet.  Dahlén och Lange (2009) menar att 

event som har i syfte att skapa diskussion måste vara oväntat och sticka ut, något som även 

Margolis och Garrigan (2008) styrker. Dahlén och Lange (2009) påpekar dock att det är av 

stor vikt att gerillakampanjen inte blir allt för extrem då konsekvenserna kan bli negativa för 

företaget.  

Hutter och Hoffmann (2011) anser att gerillamarknadsföringens kreativa och provocerande 

marknadsföringsmetod kan ha negativa konsekvenser för företagets image och 

konsumenternas lojalitet. Konsumenter kan känna sig besvikna, arga och irriterade då 

kampanjen är påträngande och gör intrång i exempelvis naturen eller konsumentens 

personliga atmosfär.  

 

3.2.3 Gerillamarknadsföring jämfört med annan marknadsföring  

Ekman (2013) förklarar att den största skillnaden mellan gerillamarknadsföring och 

traditionell marknadsföring är att gerillamarknadsförare investerar tid snarare än pengar i 

kampanjen. Även att denna typ av marknadsföring är okonventionell och flexibel i 

förhållande till traditionell marknadsföring. Författaren menar att gerillamarknadsförare 

arbetar med att kombinera en rad olika marknadsföringsverktyg för att förmedla sitt budskap. 

Detta kan ses i förhållande till traditionella marknadsförare som ofta anser att det räcker med 

annonsering eller direktreklam. Enligt Gezelius och Wildenstam (2007) använder traditionella 

marknadsförare sig ofta av direktreklam, TV-reklam och stora skyltar utomhus för att 

förmedla sitt budskap. Författarna menar att det finns en risk med traditionell 

massmarknadsföring då denna inte fokuserar på en vald målgrupp och att reklamen därmed 

försvinner i bruset.  Ekberg (2013) anser att det är av stor vikt i gerillamarknadsföring att 

synas i medierna, och att kampanjer huvudsakligen når nyhetsvärde i sociala medier, men 

även i traditionella medier.  
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Enligt Levinson (2007) mäts traditionell marknadsföringsprestanda för försäljning genom 

exempelvis “hits” på hemsidan eller hur många som besöker butiken. Författaren förklarar att 

gerillamarknadsförare däremot enbart fokuserar på hur stor vinsten blir. Ekberg (2013) 

förklarar att traditionella marknadsförare enbart fokuserar på försäljningstillfället, medan 

gerillamarknadsförare även fokuserar på kunden efter konsumtion av produkt eller 

tjänst.  Levinsson (2007) menar att upp till 68 procent av ett företags förluster beror på 

marknadsförares likgiltighet inför marknadsföring mot kunder som redan har konsumerat 

produkten eller tjänsten. Blythe (2011) förklarar att det är fem gånger så dyrt för företag att 

försöka värva nya kunder som att satsa på att behålla de redan etablerade kunderna. 

Gerillamarknadsförare arbetar därför, enligt Levinson (2007), för att skapa en dialog med sina 

konsumenter efter köp, medan traditionell marknadsföring ofta är förknippad med 

envägskommunikation där marknadsföraren talar med sina konsumenter utan respons.  

 

3.3 Kunden 

3.3.1 Kundmedverkan 

Grönroos (2008) skriver att kundmedverkan innebär att kunden är en aktiv medaktör i 

serviceprocessen. För att kunden ska kunna vara en aktiv medaktör krävs det att denna har 

tillräckligt med information och kunskap om hur denna ska agera. Gummesson (2002) skriver 

att kunden är en del av upplevelsen, och är därmed med och påverkar kvalitén. Rytting (2006) 

instämmer med Gummesson (2002) och menar att kunden analyserar sin omgivning, och 

därigenom skapar sig en egen bild av upplevelsen.  

En viktig del av marknadsföring är det välkända begreppet Word-of-Mouth (WOM). Enligt 

Bryce (2005) innebär WOM att konsumenter delar med sig av sina egna upplevelser av en 

tjänst eller produkt till andra konsumenter. Dennisdotter och Axenbrant (2008) framhåller att 

WOM är effekten som marknadsförare ofta önskar att deras kampanj ska få. Bryce (2005) 

menar att konsumenter ofta anser att marknadsföring direkt från företaget eller organisationer 

inte är trovärdig i samma grad som från en person i sin närhet. Enligt Mossberg och 

Sundström (2011) skapas ofta konsumentens tillit till företaget eller organisationen när denna 

kommunicerar med andra konsumenter angående produkten eller tjänsten. Dennisdotter och 

Axenbrant (2008) förklarar att produkter med stort ekonomiskt värde har mer att tjäna på 

WOM, då konsumenter ofta rådfrågar andra konsumenter innan de bestämmer sig för att köpa 
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en tjänst eller produkt. Dahlén och Lange (2009) skriver att det finns olika motiv för att 

människor ska sprida ett budskap; produktengagemang, självbekräftelse, hjälpsamhet och 

budskapsengagemang. Produktengagemang innebär att en person har stort intresse i en 

produkt eller tjänst, och väljer då att rekommendera den. Detta kan även vara självbekräftelse, 

vilket syftar på att kunden vill framställa sig själv som en väldigt kunnig person för 

människor runtomkring sig. Motsatsen är hjälpsamhet som innebär att personen inte har 

någon som helst vinning i att sprida budskapet utan enbart vill hjälpa andra. 

Budskapsengagemang innebär däremot att produkten eller tjänsten är så pass intressant att den 

väcker diskussion och på det sättet sprider sig mellan människor. 

Dennisdotter och Axenbrant (2008) understryker att WOM även kan få negativa 

konsekvenser för företag eller organisationer, då människor är mer villiga att föra vidare 

negativa åsikter i förhållande till positiva. Dahlén och Lange (2008) styrker Dennisdotter och 

Axenbrant (2008) och menar att konsumenter, genom sociala medier, ofta sprider sina åsikter 

vid missnöje.  

 

3.3.2 Sociala medier 

Enligt Bryce (2005) innebär viral marknadsföring att människor blir intresserade av en 

reklamkampanj och delar med sig av den till sina vänner och bekanta. Levinson (2007) 

instämmer med Bryce (2005) och förklarar att viral marknadsföring är ett fenomen som 

snabbt sprider sig mellan människor online, likt ett virus, och utan några kostnader för 

marknadsföraren. Stakston (2010) menar att viral marknadsföring innebär att konsumenter på 

sociala medier delar med sig av vad de personligen gillar. Författaren skriver att sociala 

medier är ett kommunikationsverktyg som bidrar till en dialog mellan människor, och därmed 

en kontakt mellan företag eller organisationer och dess konsumenter. För att företag ska få ut 

något av sociala medier krävs det att de vågar och har lust att synas i den digitala sfären. 

Scott (2013) skriver att det finns en skillnad mellan sociala nätverk och sociala medier. 

Sociala nätverk är en term som används för att förklara hur människor interagerar på 

hemsidor som kräver att personen skapar en profil för att kunna kommunicera. Författaren 

menar att sociala medier är det övergripande begreppet som inkluderar alla typer av online-

aktiviteter, så som sms och bloggar, där människor har möjlighet att kommunicera med 

varandra. Scott (2013) instämmer med Stakston (2010) och menar att sociala medier skiljer 

sig från traditionella medier då vem som helst kan dela med sig av sin åsikt genom text, bild 
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och videor. Författarna förklarar att dessa kanaler har bidragit till att företag och 

organisationer idag lättare kan kommunicera med sina kunder, men även att kunderna har fått 

möjlighet till en dialog med företaget. Baines et. al. (2008) förklarar att sociala medier ger 

möjlighet till pull-marknadsföring istället för push-marknadsföring. Pull-marknadsföring 

innebär att företaget kommunicerar direkt till kunden, istället för traditionell push-

marknadsföring där reklambudskapen ”skriks ut” till den stora massan.  

Hultén et. al. (2011) förklarar att företag idag lätt kan nå sina valda målgrupper och skapa 

profiler för sina kunder genom sociala medier. Stakston (2010) och Li och Bernoff (2011) 

anser att utvecklingen av sociala medier bland annat kan bero på människans behov av att 

uttrycka sig, men även att kontakten med likasinnade människor har blivit allt viktigare. Li 

och Bernoff (2011) och Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) diskuterar dock marknadsförares 

problematik kring användningen av sociala medier. Författarna menar att många 

marknadsförare idag har vetskap om att de bör befinna sig på sociala medier där kunder och 

konkurrenter befinner sig. Problematiken uppstår då marknadsföraren inte förstår varför de 

ska befinna sig där, och hur de ska använda sig av mediet. Författarna menar att dålig och 

felaktig användning av sociala medier kan leda till negativa konsekvenser, snarare än syftet 

med användningen. Nämligen att skapa och stärka relationen till kunden.  

 

3.3.3 Målgrupper 

Evans et. al. (2008) menar att det är av stor vikt för marknadsförare att segmentera kunder 

utifrån olika målgrupper, och skapa profiler för att skapa en väsentlig grund för 

genomförandet av en marknadsföringsstrategi. Axelsson och Agndal (2012) förklarar att 

segmentering innebär att marknadsförare kategoriserar likasinnade kunder, för att därigenom 

fokusera sin marknadsföring till samma typ av människor. Enligt Dahlqvist och Linde (2009) 

finns det två olika huvudgrupper som målgrupper kan segmenteras i; demografiska och 

psykografiska målgruppsbeskrivningar. Amnéus (2010) menar att demografisk 

målgruppsbeskrivning inkluderar olika faktorer så som kön, ålder, bostadsort och utbildning. 

Dahlqvist och Linde (2009) fortsätter med att förklara psykografisk målgruppsbeskrivning, 

som innebär att fokus ligger på konsumenternas beteende, vilken livsstil de har samt hur deras 

köpmönster ser ut. Dahlén och Lange (2009) förklarar att målgrupper har två väsentliga 

relationer till marknaden och dess produkter eller tjänster; beteendemässig och attitydmässig. 

Beteendemässig relation förklarar var målgruppen konsumerar samt hur mycket det 
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konsumerar. Attitydmässiga relationer syftar däremot på vilken uppfattning målgruppen har 

om företags eller organisationers produkter eller tjänster i förhållande till konkurrenter. 

Dahlqvist och Linde (2009) förklarar att det är viktigt att förstå människors beteende för att 

kunna utforma lämplig marknadsföring. Dahlén och Lange (2009) instämmer med Dahlqvist 

och Linde (2009) som utvecklar att om målgruppen inte känner igen sig i marknadsföringen 

kommer budskapet inte att nå fram. Amnéus (2010) menar därför att marknadsförare bör 

utformar en profil som ska representera en vald målgrupp. Utifrån denna profil kan 

marknadsförare lättare skapa relevant marknadsföring som målgruppen kan relatera till.  

 

3.4 Teorins betydelse  

Vi har valt att dela upp den teoretiska referensramen i tre huvudkapital då vi anser att detta 

skapar en god och tydlig struktur. Samtliga delar har varit en bidragande grundsten för den 

centrala empiriska datainsamlingen som sedan diskuteras i analyskapitlet.  

Inledningsvis presenterades marknadskommunikation, då vi anser att denna teori skapar en 

tydlig förförståelse för läsaren att förstå den kommunikativa helheten. Därefter behandlades 

gerillamarknadsföring, vilket är den centrala teorin som uppsatsen bygger på. Avslutningsvis 

presenterades kundens medverkan, då denna har en viktig roll som mottagare av 

marknadskommunikationen. Teoriavsnittet som behandlade marknadskommunikation och 

kundens medverkan kan ses som stödjande för uppsatsens centrala teori, 

gerillamarknadsföring.  

Gerillamarknadsföring är ett relativt outforskat ämne, och litteraturen vi funnit har till stor del 

baserats på Levinssons teorier om gerillamarknadsföring (t.ex. Levinsson 2007). Vi har därför 

kompletterat detta ämne med vetenskapliga artiklar som bidragit med fler perspektiv på 

forskningsämnet. Resterande teorier som har behandlats i detta kapitel är mer vedertagna, och 

utbudet av litteratur kring dessa teorier är betydligt större.  
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4. EMPIRI OCH ANALYS   

Följande kapitel presenterar den empiriska data som samlats in för vår studie och som 

kommer att sättas i relation till den teoretiska referensramen. Syftet med den empiriska och 

teoretiska analysen är att kartlägga samband och skillnader, för att sedan kunna definiera de 

tendenser som kan hjälpa oss att besvara det formulerade syftet och forskningsfråga.  

 

Nedan presenteras kortfattat de respondenter som introducerades i metodkapitlet 2.3 En 

vidare presentation av respondenterna finns i bilaga 2.   

 

Amanda Mogensen, Kommunikationsansvarig, Feministiskt Initiativ  

Fredrik Olsson, Byråledare och copywriter, Miami Advertising Agency  

Helya Houshmand, Partner och rådgivare, Story Relations  

Lisette Andersson, Brand Manager, Glossybox Sweden  

Maria Frostling-Henningsson, Prefekt, Stockholms universitet 

Charlotta Erlandsson, Product Manager, L’Oréal Professionnel Product Division  

 

För att kunna presentera det empiriska materialet på bästa sätt har vi valt att inte utgå från de 

rubriker som finns i teorin. Vi har istället formulerat nya rubriker som vi anser presenterar 

analysen på ett lämpligare sätt utifrån det empiriska material som samlats in.  

 

Syftet med gerillamarknadsföring   

Detta avsnitt avser att diskutera och analysera syftet med gerillamarknadsföring. Vi kommer 

därigenom att presentera kostnadseffektivitet och uppmärksamhet.   

 

Gerillamarknadsföringens styrkor och svagheter  

I detta avsnitt presenteras de styrkor och svagheter som vi uppmärksammat i 

gerillamarknadsföring.  

 

Gerillamarknadsföringskanaler  

Slutligen kommer köpt och taget utrymme att presenteras i detta avsnitt för att redogöra de 

kanaler som gerillamarknadsföring kan användas genom.  
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4.1 Syftet med gerillamarknadsföring  

4.1.1 Kostnadseffektivitet 

Levinson (2007) och Ekberg (2013) anser att gerillamarknadsföring innebär att 

marknadsföraren skapar kreativa och innovativa kampanjer som skapar stor uppmärksamhet 

utifrån små ekonomiska resurser. Olsson förklarar att gerillamarknadsföring innebär att möta 

målgruppen på ett relevant men oväntat sätt. Frostling-Henningsson förklarar att 

gerillamarknadsföring i praktiken kan skilja sig från definitionen i teorin då metoden och dess 

komponenter är svårdefinierade. Respondenten instämmer dock med författarna och menar att 

gerillamarknadsföring ofta baseras på en mindre budget, och syftar till att överraska 

människor. Vidare förklarar Frostling-Henningson att gerillamarknadsföring kan lämpa sig 

för mindre företag med liten marknadsföringsbudget för att skapa uppmärksamhet och sätta 

sig själv på kartan, men att denna metod inte är strategiskt lämplig för större företag. Vid 

enskilda tillfällen och mot en speciellt utvald målgrupp kan gerillakampanjer vara 

underhållande och effektiva, men är inte hållbara i längden och i en större utsträckning då det 

kan skada varumärket. 

 

Mogensen berättar om Feministiskt Initiativs ”Homeparty” som innebär att en talesperson 

eller kandidat från partiet kostnadsfritt gör privata besök hos människor under valåret. Det 

som krävs för att genomföra ett ”Homeparty” är endast en ledig lokal och tillgång till white 

board-tavla, där minst 15 personer närvarar. Detta har varit en succé och partiet har fullbokad 

kalender. Det kan dras paralleller mellan dessa ”Homeparty” och ”Street Teams”, som 

Margolis och Garrigan (2008) presenterar, då ”Street Teams” innebär att 

”företagsambassadörer” kommer i direkt kontakt med mottagaren för att marknadsföra. 

Författarna förklarar att detta är ett väldigt effektivt och billigt sätt att nå ut och öka 

medvetenheten. Även Mogensen anser att det är viktigt att synas och höras där mottagaren 

befinner sig, och med anledning till detta genomför Feministiskt Initiativ aktiviteter på gator 

och torg, och arrangerar fester. Detta styrks i Ekbergs (2013) resonemang som menar att det 

är viktigt att befinna sig nära kunden och därigenom skapa en dialog.  

 

Att gerillamarknadsföring bygger på små ekonomiska resurser instämmer inte Erlandsson och 

Olsson i, då de menar att gerillamarknadsföring kan vara oerhört dyrt för företag och 

organisationer att genomföra. Erlandsson anser att gerillamarknadsföring är relativt kostsamt, 

och kräver mycket tid och resurser för att uppnå goda resultat. Olsson berättar att 
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gerillamarknadsföring inte nödvändigtvis är billigt och att det kan finnas bättre alternativ än 

”Street Teams”. Olsson exemplifierar genom att förklara; om en kampanj ska nå en halv 

miljon människor i de 20 största städerna i Sverige behövs det 20 helsidor i dagstidningarna, 

vilket inte är särskilt billigt. Om marknadsföraren däremot använder sig av ”Street Teams” i 

de 20 största städerna krävs det åtminstone tre personer per plats, vilket resulterar i minst 60 

personer sammanlagt. Det blir inte särskilt billigt heller, och det är svårt att mäta räckvidden 

av kampanjen. Därmed menar Olsson att annonsering i lokala dagstidningar, i detta fall, är att 

föredra. Andersson menar dock att WOM-effekten är betydligt mer effektiv när mottagaren 

kommer i direkt kontakt med varumärket. Respondenten förklarar att annonser i tidningar inte 

tenderar att rekommenderas i lika stor utsträckning, då mottagaren endast ser annonsen. Om 

mottagaren däremot får prova och utvärdera är sannolikheten större att denna rekommenderar 

produkten eller tjänsten vidare.  

  

Enligt Olsson baserar Levinson sin teori på case som inte går att implementera i nutiden, 

vilket Frostling-Henningsson instämmer i och anser att teorin om gerillamarknadsföringen 

möjligtvis behöver modifieras. Olsson menar att många av Levinsons case går tillbaka till 

efterkrigstiden och att småföretagare behövde utföra kreativa kampanjer för att särskilja sig. 

Respondenten förklarar att gerillamarknadsföring idag används av storföretagen som 

spenderar stora summor på kampanjer av denna karaktär för att få ytterligare spridning. De 

stora och väletablerade företagen satsar stora summor på traditionell marknadsföring, men 

använder gerillakampanjer i syfte för att skapa en pluseffekt på konsumenter. Detta stöds i 

McNaughton (2008) och Canan et. al. (2010) som menar att många stora företag idag har 

implementerat gerillametoden i sin marknadsföringsstrategi.  

 

Erlandsson exemplifierar detta genom att berätta om flygbolaget WestJet som 2013 

spenderade stora summor på en gerillakampanj kring julhelgen. Respondenten förklarar att 

kampanjen var oerhört lyckad och fick enorm spridning då över 35 miljoner har sett 

kampanjens YouTube-klipp. Kampanjen byggde på att flygbolaget placerade en TV-skärm 

som visade en jultomte som frågade vad passagerarna önskade sig i julklapp. Under tiden 

passagerarna befann sig i luften köpte personalen på flygbolaget in de julklappar som önskats, 

varpå presenterna sedan överraskade passagerna vid bagageutlämningen på slutdestinationen. 

Enligt Erlandsson var detta oerhört kostsamt, vilket motsäger Ekberg (2013) teori. Levinsson 

(2007) påpekar dock att marknadsföring som krävt större ekonomiska resurser kan ses som 

mer lönsam om denna når ut till en större målgrupp och generar större genomslagskraft. Detta 
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i förhållande till marknadsföring som krävt mindre resurser men som inte når till mottagaren. 

Erlandsson menar att WestJets gerillakampanj kan ses som kostnadseffektiv, då den fick en 

sådan stor genomslagskraft.    

 

4.1.2 Skapa uppmärksamhet  

 

”Det är inte köpt, det är inte förtjänat, det är taget utrymme” 

 Helya Houshmand (2014-05-08) 

 

Enligt Houshmand går gerillamarknadsföring och PR hand i hand och är nära kopplade till 

varandra. McNaughton (2008) förklarar att gerillamarknadsföringens huvudsakliga syfte är att 

genom kreativa kampanjer och engagemang skapa PR. Erlandsson menar att 

gerillamarknadsföring ämnar åt att överraska publiken på oväntade sätt och därigenom skapa 

engagemang för att kampanjen sedan ska spridas. Enligt Grönroos (2008) är engagemang 

viktigt för att människor ska känna motivation. Vidare förklarar Erlandsson att 

gerillakampanjer tidigare inte hade samma möjlighet att få den spridningseffekt som idag är 

möjlig, och att sociala medier är en stor bidragande faktor. Erlandsson påpekar att det är 

viktigt för marknadsföraren att definiera kampanjens syfte och målgrupp, och hur utförandet 

av kampanjen ska utformas. Även Houshmand förklarar att definitionen av målgrupp och 

syfte med gerillakampanjen är avgörande för kampanjens genomslagskraft. Detta styrks av 

Amnéus (2010) och Dahlén och Lange (2009) som förklarar att det inom all 

marknadskommunikation är viktigt att definiera och analysera budskapet. Rosengren och 

Sjödin (2011) instämmer och menar att det är viktigt för marknadsföraren att tydligt veta 

vilket mål och syfte kampanjen har vid utformningen.   

 

Houshmand förklarar att gerillamarknadsföring som lyckas sprida det rätta budskapet till den 

rätta målgruppen kan vara oerhört kraftfullt. Andersson instämmer, och anser att detta är en 

väldigt intressant metod för marknadsförare att använda sig av. Houshmand förklarar att 

gerillakampanjer som utförts i bland annat USA och England har haft stor genomslagskraft då 

de har varit väl utarbetade. Houshmand menar att välgjord gerillamarknadsföring ofta kan 

vara klockren. Ett exempel på en extremt välgjord kampanj var LIDL som öppnade en 

tillfällig restaurang, döpt till DILL. Houshmand anser att kampanjen var riktigt bra då det 

faktiska syftet framfördes, det vill säga att LIDL:s varor håller hög kvalitet trots sitt låga pris. 

Respondenten påpekar att hon förstår argumenten för att detta kan ses som en gråzon och att 
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folk kan känna sig lurade och förda bakom ljuset. Houshmand anser dock att kampanjen var 

lyckad och menar att kampanjen inte hade uppnått samma resultat om LIDL istället publicerat 

en annons med texten “Nej hörrni vi har faktiskt riktigt bra produkter”. Erlandsson nämner 

också DILL-kampanjen och menar att denna typ av marknadsföring kan vara väldigt roande 

och ett effektivt sätt att skapa uppmärksamhet. Även Dahlén och Lange (2009) och Margolis 

och Garrigan (2008) förklarar att event är en effektiv marknadsföringsmetod som har i syfte 

att skapa diskussioner genom att vara oväntade och sticka ut.  

 

Frostling-Henningsson berättar att konsumenter möts av nästan 3 000 reklambudskap per dag. 

Problematiken ligger i att det endast är ett fåtal konsumenter som tar till sig budskapen och att 

det därmed är viktigt för marknadsförare att arbeta mycket med kreativitet för att sticka ut och 

uppmärksammas från massan. Detta styrks i Rosengren och Sjödin (2011) som menar på att 

kreativitet är en viktig aspekt i marknadsföring för att nå ut till målgruppen med rätt budskap. 

Frostling-Henningsson förklarar att marknadsföringens utformning har förändrats mycket 

under de senaste 20 åren då annonser från 90-talet var mycket mer textbaserade. Idag sker 

kommunikationen mycket mer i bild och att det därmed krävs mer kreativitet. Även 

Erlandsson tror att kreativitet i reklam så som gerillamarknadsföring kommer bli mer 

nödvändigt i framtiden. Respondenten förklarar att företag och organisationer måste utforma 

fler sätt att utmärka sig på eftersom mottagaren ständigt blir överöst av reklam från olika 

medier. Okonventionella former av reklam och interaktion med mottagaren kommer bli allt 

mer nödvändigt för att dessa ska bli lojala. Detta styrks i Margolis och Garrigan (2008) då de 

förklarar att gerillamarknadsföring fokuserar på att engagera och skapa kontakt med 

mottagaren på överraskande och kreativa sätt. Författarna menar därmed att marknadsförare 

måste tänka utanför boxen för att utmärka sig, vilket även Dennisdotter och Axenbrant (2008) 

menar och förklarar att kreativitet är den viktigaste komponenten i gerillamarknadsföring.  

 

Frostling-Henningsson förklarar att gerillamarknadsföring som dras för långt kan få negativa 

konsekvenser. Respondenten förklarar att när Gudrun Schyman brände 100 000 för att skapa 

uppmärksamhet om kvinnor och mäns löneskillnader bidrog detta till att många människor 

blev förbannade. Frostling-Henning påstår att Schyman troligtvis “bränt sin chans för att 

göra något liknande” och om Feministiskt Initiativ skulle genomfört en liknande provokation 

igen skulle människor med stor sannolikhet se partiet som oseriöst. Olsson anser att 

pengabränningen var innovativ och tydlig, men är kritisk till hur pass framgångsrikt den 

egentligen var. Respondenten menar att själva kampanjen i sig tog över budskapet och 
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effekten som Feministiskt Initiativ troligtvis efterfrågade försvann på vägen. Olsson berättar 

att kampanjen resulterade i publicitet, men till stor del negativ sådan. Frostling-Henningsson 

instämmer med Olsson, och tror att Feministiskt Initiativ antagligen hade räknat med mer 

utrymme i media för att kunna föra fram budskapet. Respondenten menar dock att kampanjen 

till största del uppfattades som störande och skapade klagomål, vilket tog fokus från 

huvudfrågan. Mogensen förklarar dock att kampanjen var lysande och var väldigt effektiv. 

Kampanjen resulterade bland annat i att problematiken kring kvinnor och mäns löneskillnader 

uppmärksammades och skapade stora diskussioner, men även att partiet fick 400 nya 

medlemmar, vilket då var mycket. Samtliga respondenter anser att all PR inte är bra PR, men 

Mogensen tycker att varje tillfälle för PR bör användas då Feministiskt Initiativ satsar på 

positionering. Mogensen förklarar att Feministiskt Initiativ, till skillnad från tidigare år då 

partiet huvudsakligen drev sakpolitik, nu under valåret satsar på att positionera sig. Partiet har 

därmed utformat en tydlig kampanjstrategi som är nära kopplad till partiets budskap, för att 

kunna positionera sig gentemot konkurrenterna. Eliasson och Andberg (2011) förklarar vikten 

av positionering då de menar att detta avgör vilken relation som parterna har till sina 

konkurrenter.   

 

4.2 Gerillamarknadsföringens styrkor och svagheter  

 

“Man går förbi alla mellanhänder, till exempel när man målade trappor som ett piano! 

SKITKUL! Enkelt! Jättebra! Jätteroligt! Det är det jag älskar med gerillamarknadsföring, 

oftast är de så himla enkla.” 

 Helya Houshmand (2014-05-08) 

 

Olsson anser att det inte innebär några direkta nackdelar med gerillamarknadsföring, och att 

metodens styrkor väger tyngre än dess svagheter. Frostling-Henningsson ställer sig dock 

kritisk till denna metod då hon menar att företagets eller organisationens trovärdighet 

gentemot kunderna kan skadas, och att gerillamarknadsföring bygger på nyhetens behag. 

Respondenten menar att marknadsföringsmetoden inte är en långsiktig strategi och därmed 

inte särskilt verkningsfull. Enligt Levinsson (2007) grundas skillnaden mellan lyckad och 

misslyckad gerillakampanj oftast i hur väl marknadsföringsplanen är gjord. Även Olsson 

anser att gerillamarknadsföring kräver långsiktigt tänk och att revolution oftast inte sker över 

en natt. Likt övrig marknadsföring är det viktigt att utforma en välformulerad 

marknadsföringsplan för att systematiskt kunna utföra kampanjen. Detta styrks i Margolis och 
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Garrigan (2008) påstående om att en solid plan är centralt i gerillakampanjer, även om 

gerillamarknadsföring kan ses som vild och galen. Olsson förklarar vidare på detta 

resonemang, och menar att även om gerillamarknadsföring på en lekmannanivå kan ses som 

marknadsföring baserat på endast “skojiga idéer”, kan genomförandet av kampanjerna vara 

komplicerade. Olsson påpekar att det inte är många som förstår att gerillamarknadsföring 

faktiskt är en ganska komplex process i förhållande till traditionell 

marknadsföring.  Frostling-Henningsson anser att gerillamarknadsföringens karaktär ofta inte 

lämpar sig för seniormålgrupper, då hon anser att de äldre konsumenterna inte är särskilt 

roade av dessa typer av kampanjer.  

 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt för marknadsföraren att segmentera 

målgrupperna för att kunna utforma lämpliga gerillakampanjer, vilket även Evan et. al. (2008) 

påpekar. Erlandsson förklarar vidare att det är avgörande för kampanjens utfall att 

målgruppen väl har definierats. Vidare menar Frostling-Henningsson att alla 

marknadsföringskampanjer inte har samma inflytande på alla målgrupper. Enligt Erlandsson, 

Olsson, Frostling-Henningsson och Houshmand kan gerillamarknadsföring alltid ses som 

riskabelt då det är särskilt svårt att förutspå utfallet jämfört med traditionell marknadsföring. 

Olsson menar därpå att det är viktigt att genomföra en riskanalys för att kunna definiera 

potentiella utfall av gerillakampanjen. Hutter och Hoffman (2011) förklarar att mottagarna 

kan känna sig irriterade och störda av gerillakampanjer då de blir för påträngande. Frostling-

Henningsson menar vidare att det kan uppfattas som väldigt störande om 

gerillamarknadsföringen inkräktar allt för mycket på allmänhetens platser. Respondenten 

ställer sig kritisk till användningen av det offentliga rummet och ställer sig frågande till vem 

som egentligen detta tillhör.  

 

Erlandsson menar att företag och organisationer idag ofta väljer ett mer säkert kort likt 

traditionella medierna istället för att prova på nya metoder. Enligt Gezelius och Wildenstam 

(2007) använder traditionella marknadsförare sig främst av TV-reklam och annonseringar. 

Även Erlandsson instämmer i detta och berättar att L’Oréal använder sig av traditionella 

medier så som TV-reklam och tidningar. Houshmand menar att gerillamarknadsföring innebär 

att våga ta risker, och avgörs i hur riskbenägen ledningen är och företagskulturens syn på 

förändring. Olsson menar vidare att företag och organisationer kan välja två vägar; att ta en 

mindre risk eller att ta en större risk. Väljer marknadsföraren att ta en mindre risk innebär det 

att det säkra tas före det osäkra och utformar en kampanj som känns bekväm och trygg. 



 46 

Olsson anser att kampanjen kan kännas trist, och att den inte berör någon. Om 

marknadsföraren däremot vågar ta en större risk och kliva ut ur sin trygghetszon kan detta ge 

en mycket högre verkningsgrad.  

 

“Om marknadsföraren gör en platt och trött kampanj, och köper upp all TV-tid och betalar 

200 miljoner så får du verkningsgrad 1,1. Du har alltså betalat 200 miljoner men får tillbaka 

210 miljoner. Sjukt dålig affär, detta blir inte så stadigt för ett företag!”  

 Fredrik Olsson (2014-04-22) 

 

Olsson menar att marknadsföraren ofta tror att gerillamarknadsföring ska resultera i att någon 

blir arg och anse att företaget har varit oanständigt, att journalister ringer och undrar vad som 

egentligen händer, eller att VD:n tar in marknadsföraren och frågar vad som pågår. Olsson 

menar att om någon av dessa situationer inträffar kan marknadsföraren vara säker på att ett 

riktigt bra jobb har genomförts. Det finns en rädsla hos marknadsförare att provocera då vi 

lever i ett ingenjörsland utan revolution och med ständig journalistövervakning. Houshmand 

förklarar att det ibland krävs att lite övertalning från byråer, och inspiration från 

innovationsföretag, för att andra företag och organisationer ska se fördelen med att prova på 

nya saker. Erlandsson berättar att L’Oréal valt att inte utforma en gerillakampanj då detta 

ansågs vara för riskabelt och att utfallet var svårberäkneligt. Även utformning och 

genomförande av kampanjen skulle tagit för mycket tid, vilket även stämmer överens med 

Ekman (2013) teori, där han påstår att gerillamarknadsföring kräver mycket tid.  

 

Enligt Margolis och Garrigan (2008) kan marknadsförare ofta balansera på linjen mellan 

lagligt och olagligt vid utformning och genomförande av gerillakampanjer. Erlandsson anser 

att kampanjer kan dras ganska långt, men poängterar att det är viktigt att hålla sig inom ramen 

för etiska regler och förordningar. Erlandsson förklarar vidare att det finns varumärken som 

vill uppfattas som djärva och därmed tänjer på gränserna, likt American Apparel som ofta 

provocerar med sexistisk reklam. Även Houshmand nämner American Apparel och förklarar 

att deras reklam befinner sig i en gråzon. Respondenten menar att det alltid finns en risk, och 

att denna typ av kampanj både kan förstöra och förbättra ett varumärke. West et. al. (2008) 

förklarar denna risk som en ”hit-or-miss-effect” och hävdar att kreativiteten kan dras för 

långt.  
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Den moraliska gränsen är väldigt individuell anser Houshmand, och det kan vara svårt att 

förutspå vad som kommer att accepteras. Den juridiska gränsen är däremot väldigt tydlig 

utifrån vad som står i lagboken. Det påpekas dock att Story Relations har tackat nej till 

kampanjer som befinner sig i gråzonen på grund av byråns höga moral. Dahlén och Lange 

(2009) förklarar att starka varumärken kan ge företag och organisationer flexibilitet men 

Houshmand är osäker på hur mycket mer American Apparel kan balansera på den moraliska 

och juridiska gränsen. Respondenten förklarar att efter varje ny provocerande kampanj 

företaget lanserar får de allt fler människor mot sig, men att människor idag ofta vänder 

kappan efter vinden och att det därmed är svårt att förutspå framtida utfall. Enligt Erlandsson 

vill American Apparel troligtvis skapa uppmärksamhet och förknippas med denna typ av 

budskap, men respondenten menar att många varumärken är rädda för att provocera för att 

komma i dålig dager. Vidare förklarar Houshmand att denna typ av kampanj kan vara väldigt 

riskabel, men att starkare varumärken har större möjlighet att klara av en sådan kris.  

 

Houshmand diskuterar problematiken kring kända och okända avsändare i marknadsföring. 

Enligt Levinsson (2007) är okända avsändare en vanlig gerillataktik som ses som väldigt 

effektiv, och presenterar detta som ”Stealth Marketing”. Martin och Smith (2008) förklarar 

däremot att ”Stealth Marketing” kan skada människors förtroende till företaget eller 

organisationen då dessa känner sig lurade, och därmed bygger upp en försvarsmekanism till 

framtida marknadsföring. Houshmand menar att hon är kluven i sin åsikt kring detta och 

förklarar att människor förlitar sig otroligt mycket på relationer, och att relationer bygger på 

trovärdighet. Respondenten anser att det är viktigt med förtroende, men att detta har delat upp 

kommunikationssverige i två läger.  

 

Frostling-Henningsson ställer sig kritisk till okända avsändare, och menar att mottagaren 

troligtvis kommer att känna sig lite lurade i efterhand. Andersson anser dock att denna 

marknadsföringstaktik är väldigt intressant och skulle vilja genomföra en kampanj med okänd 

avsändare i framtiden. Respondenten förklarar att Glossybox fungerar som en förlängd 

marknadsföringskanal till produkterna, och att företaget därmed aldrig skulle kunna vara 

okänt. Om produkterna i boxen däremot hade haft okända avsändare menar Andersson att 

detta möjligtvis inte hade varit så uppskattat hos företagets prenumeranter. Respondenten 

förklarar att skönhetsentusiaster ofta vill ha mycket information om produkterna i boxen. 

Andersson påpekar även att syftet med Glossybox är att kunden ska ledas till att faktiskt köpa 

produkten, vilket inte går om avsändaren är okänd.  
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Utöver de moraliska aspekterna kan ”Stealth Marketing” även diskuteras utifrån ett juridiskt 

perspektiv, förklarar Rosengren och Sjödin (2011). Detta diskuterade även Erlandsson 

tidigare, som menade att gerillamarknadsföring kan dras relativt långt, så länge den håller sig 

till Sveriges Rikes Lag.  

 

“All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är frågan 

om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen. 

Detta gäller dock inte framställningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför 

uppföljande framställningar.“ 

- Marknadsföringslagen § 9 

 

Som tidigare nämnts, tar Houshmand upp exemplet om LIDL och deras påhittade 

lyxrestaurang DILL. Gerillamarknadsförare använder sig ibland av ”Public Stunts” som 

innebär att det skapas kreativa events i syfte att skapa uppmärksamhet och diskussion, 

förklarar Margolis och Garrigan (2008). Houshmand förstår att den kreativa DILL-kampanjen 

är lite av en gråzon och att den kan ha upprört folk då de känt sig förda bakom ljuset, vilket 

även Erlandsson instämmer i. Olsson anser att LIDL har lyckats förmedla sitt budskap på ett 

nytänkande sätt och anser att DILL-kampanjen inte alls var någon lögn. Olsson, Erlandsson 

och Houshmand tar upp exemplet när Marabou re-lanserade deras choklad med smak av 

lakrits, Marabou Black. Varumärket använde sig då av Tommy Nilsson som påstods byta 

namn till Tommy Black. Olsson menar att detta var en ren lögn, och ett praktexempel på en 

kampanj som helt förlorat sitt syfte. Respondenten förklarar att det är otroligt dumt att 

genomföra dessa typer av bluffkampanjer och att det finns betydligt bättre alternativ, som till 

exempel DILL-kampanjen. 

 

Erlandsson menar att om kunderna känner sig lurade kan detta leda till ”badwill” för 

varumärket, men antar att det är beroende på vad varumärket vill associeras med. Dahlén och 

Lange (2009) hävdar att gerillakampanjer inte får bli alltför extrema i sin kreativa utformning, 

då detta kan påverka mottagarna negativt. Frostling-Henningsson hävdar att DILL-kampanjen 

var ganska innovativ, men anser att företag eller organisationer inte bör använda sig av 

konsumenter i kampanjer utan deras vetskap. Houshmand anser att kampanjen uppfyllde sitt 

syfte då hon menar att denna typ av extrema kampanjer måste ha ett tydligt syfte, mål och 

relevans. Respondenten menar att gerillakampanjer inte ska användas utan väluttänkta 
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underlag. Erlandsson och Olsson anser att gerillakampanjer med okända avsändare kan 

förlora sitt syfte om avsändaren slutligen inte presenteras eller avslöjas. När det för 

mottagaren inte framgår vem som är avsändaren kan denna inte koppla kampanjen till något 

specifikt varumärke. Erlandsson menar även att kampanjen då troligtvis strider mot 

marknadsföringslagen som förklarar att det tydligt måste framgå vem avsändaren är, så länge 

syftet med kampanjen inte enbart är att skapa uppmärksamhet (se föregående sida). Slutligen 

menar respondenten att okända avsändare kan vara effektivt om det endast är ett budskap som 

ska förmedlas, likt ”Sluta röka”-kampanjer.  

 

Margolis och Garrigan (2008) påpekar att det i många fall medvetet väljs olagliga handlingar 

för att uppnå kampanjers syfte. Olsson anser att alla människor har rätt att ifrågasätta lagen så 

länge gemene man inte drabbas, då det är omöjligt att veta utifrån vilka premisser och 

lobbyverksamheter de har stiftas.  

 

”Ibland kan det finnas en vits i att bryta mot lagen … det beror på syftet och vilken kruka i 

guld vid regnbågens slut man kan förvänta sig” 

- Fredrik Olsson (2014-04-22) 

 

Olsson förklarar att det finns en del som anser att det är fruktansvärt att bryta mot lagen, men 

respondenten menar att det är viktigt att analysera för- och nackdelar av utfallet. 

Respondenten anser att det finns en rädsla för gerillaaktiviteter då många är oroliga för att bli 

bestraffade. Olsson menar att rädslan snarare borde ligga i att annonsinnehållet blivit felaktigt 

beskrivet och som kan anses som vilseledande marknadsföring, och som därmed är otillbörlig. 

Inom gerillamarknadsföring är det oftast inte budskapet i sig som bryter mot lagen, utan 

aktiviteten. Olsson förklarar att det kan vara oerhört dyrt att bryta mot paragrafer i 

marknadsföringslagen, då marknadsstörningsavgiften kan variera från 5 000 kr upptill 5 

miljoner. Vidare förklaras det att det gerillaaktiviteter oftast väl döms för är inom civilrätten, 

vilket kräver en lång och komplex utredning. Olsson förklarar därpå att om kampanjen väl 

blir dömd rör detta sig oftast om summor runt 4 000-5 000 kronor för till exempel olaglig 

affischering. Detta menar respondenten är betydligt lägre summor än 

marknadsstörningsavgiften, och därmed är det värt att överväga gerillakampanjer. Olsson 

berättar att Miami Advertising Agencys kampanjer många gånger blivit kritiserade, och att 

byrån tre gånger blivit polisanmälda, men att inget gått till åtal.  
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4.3 Gerillamarknadsföringskanaler  

4.3.1 Köpt utrymme 

Tidigare presenterade Dahlqvist och Linde (2009) och Dahlén och Lange (2009) vikten av att 

använda sig av rätt kanal för att på ett effektivt sätt kunna sända ut budskapet till rätt 

målgrupp. Houshmand berättar att det inte är möjligt att standardisera valet av 

kommunikationskanaler då dessa når olika målgrupper och lämpar sig för olika syften. Det 

går oftast inte på förhand att avgöra en viss procentsats av kommunikationsbudgeten som ska 

läggas på en specifik kanal, utan det bör börja från andra änden. Genom att definiera vad som 

ska uppnås och vad syftet med kampanjen är, kan det sedan bestämmas hur det ska uppnås. 

Houshmand exemplifierar detta genom att förklara att Twitter möjligtvis inte är bäst lämpad 

för en seniormålgrupp. Målgruppsanalysen är så otroligt viktig och genom att förstå vilken 

målgrupp som det ska kommuniceras med kan marknadsföraren sätta kanaler på ett 

sofistikerat sätt.  

 

Olsson förklarar att de på byrån brukar säga gerilla i all ära, men det blir mest effektfullt om 

det stöttas med traditionella kanaler. Gerillamarknadsföring är en fantastiskt bra metod då den 

skapar otroligt god grund för kontentan av kampanjen. Erlandsson förklarar att L’Oréal 

brukar använda sig av 360 graders marknadsföring, vilket innebär att de inför kampanjer 

arbetar med många olika typer av kanaler. Respondenten menar att om kampanjen syns på 

flera kanaler ger den störst effekt. Keller (2008) berättar att genom att integrera flera kanaler i 

sin kommunikation skapar detta en större effekt då samtliga medier kompletterar varandra och 

skapar en god marknadsföringsmix. Mogensen förklarar att Feministiskt Initiativ idag arbetar 

med flera kanaler för att effektivisera kommunikationen. Respondenten utvecklar och berättar 

att partiet fokuserar på att samordna och återanvända kanaler.  

 

Houshmand poängterar vikten av att vara konsekvent på de olika medierna så att mottagaren 

förstår vilket budskapet är och får en tydlig helhetsbild av varumärket. Enligt Erlandsson är 

det oerhört viktigt för varumärken idag att vara närvarande på sociala medier där kunden 

befinner sig. Houshmand förklarar dock att ett klassiskt misstag många marknadsförare idag 

gör är att de är medvetna att de bör synas på sociala medier, men förstår inte varför och hur de 

ska hantera kanalen. Många marknadsförare ser att konkurrenterna befinner sig på sociala 

medier, och vill därför inte vara sämre. Detta styrks i Li och Bernoff (2011) och Chaffey och 

Ellis-Chadwick (2012) påstående om att marknadsförare idag har vetskapen om att de bör 
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befinna sig på sociala medier, men inte hur det ska skötas. Erlandsson anser att företag inte 

bör befinna sig på sociala medier ”bara för att”. Båda Houshmand och Erlandsson 

understryker vikten av att marknadsföraren utformar en strategi som fastställer användningen 

av sociala medier, som förklarar när, var och hur användningen ska ske. Enligt Levinsson 

(2007) har Internet en väldigt stor betydelse för gerillamarknadsföring, och att det därmed är 

denna plattform marknadsföraren bör känna sig mest bekväm på. Mogensen förklarar att 

sociala medier har en enormt stor betydelse för Feministiskt Initiativs marknadsföring. Enligt 

respondenten är det på denna plattform partiet kommunicerar med sina intressenter, och att 

spridningen via sociala medier har en viktig roll för partiet. Det är genom sociala medier 

Feministiskt Initiativ interagerar med potentiella väljare, och många medlemmar värvas idag 

på denna plattform.  

 

Houshmand berättar att många kunder till Story Relation har förklarat att de vill finnas och 

synas på sociala medier likt Facebook, men att de gärna vill stänga av kommentarfunktionen 

så att kunderna inte har möjlighet att kritisera företaget eller organisationen online. 

Erlandsson menar att det är viktigt för marknadsföraren att ta sig tid till de sociala medierna, 

då det kan skapa ”badwill” för företaget om de inte svarar kunderna. Syftet med sociala 

medier är att skapa och stärka relationen till kunden, anser Li och Bernoff (2011) och Chaffey 

och Ellis-Chadwick (2012). Även Houshmand förklarar att poängen med sociala medier är att 

kommunicera med kunderna. En snabb och effektiv tvåvägskommunikation mellan mottagare 

och sändare är, enligt Andersson, väldigt viktigt då mottagare idag förväntar sig en tillgänglig 

dialog. Erlandsson menar därpå att om användningen av detta inte sköts rätt kan det innebära 

negativa konsekvenser för varumärket.   

 

Dahlén och Lange (2009) förklarar att upprepning är den mest effektiva metoden för att uppnå 

erinran, som syftar till att underlätta för kunden att skapa associationer till varumärket genom 

reklam. Mogensen förklarar att Feministiskt Initiativs kommunikation utgår från principen att 

koncentrera, repetera och dominera budskapet. Denna princip innebär att först definiera vad 

som ska förmedlas och hur detta ska uppnås, för att sedan repetera på samtliga medier för att 

budskapet ska sjunka in hos mottagaren. Slutligen ska avsändaren vara snabb och ta plats. 

Frostling-Henningsson menar dock att det är viktigt att kommunikationen inte är för 

redundant, det vill säga att kommunikationen inte bör vara för upprepande och övertydlig. 

Respondenten menar att det är viktigt att det lämnas något till mottagaren, så att denna själv 
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kan tänka ut och skapa associationer. Detta styrker även Levinsson (2007) och Ekberg (2013) 

som menar att det är viktigt att motivera mottagaren till att involvera sig i kommunikationen.  

 

Rosengren och Sjödin (2011) förklarar att reklam är planerad och köpt kommunikation som 

oftast har i syfte att påverka mottagaren till köp. Tidigare presenterades det att Andersson 

förklarat att Glossybox fungerar som en förlängd marknadsföringskanal för varumärkena som 

syftar till att nå ut till nya målgrupper. Erlandsson menar att det vanligaste misstaget 

marknadsförare gör idag är att de inte segmenterar målgrupper tillräckligt före utformningen 

av reklamen. Andersson förklarar därmed att Glossyboxs kundprofiler har otroliga fördelar 

som segmenteringsverktyg. Glossyboxs kundprofil utformas genom att kunderna fyller i sina 

uppgifter för att få relevanta och anpassade produkter hemskickade till sig. Detta resulterar i 

fördelar för både kund och varumärke, då kunderna får personligt anpassade produkter 

hemskickade, och företagen vet att deras produkter når ut till rätt målgrupp. Målet med 

reklam är att bygga upp varumärket, förklarar Dahlén och Lange (2009). Andersson menar 

dock att nystartade varumärken som ännu inte etablerats, och är tillräckligt välkända, sällan 

tjänar på att investera mycket i reklam då det väldigt lätt försvinner in i bruset. Respondenten 

förklarar att när varumärket positionerat sig på marknaden är det lättare att mottagaren 

absorberar marknadsföringen. När Glossybox för drygt tre år sedan startade, fokuserade de 

främst på bloggare för att skapa en viral spridning och genom detta uppmärksammas i bruset.  

 

Olsson anser att det finns två typer av reklambyråer; de kreativt framgångsrika och de 

ekonomiskt framgångsrika. De först nämnda fokuserar på att sticka ut och är 

kreativitetsdrivna, men sällan ekonomiskt framgångsrika. Respondenten menar att många 

byråer kan utforma kreativa och häftiga gerillakampanjer, men att få kunder faktiskt vill ha 

dem och att plånboken därmed har sista ordet. De ekonomiskt framgångsrika reklambyråerna 

anser Olsson inte är tillräckligt kreativa och är alldeles för kundstyrda. Respondenten menar 

att det är platta kampanjer som kunderna oftast efterfrågar och det därmed är dessa som säljer.  

 

“All reklam funkar! Det finns ingen reklam som inte funkar, det handlar bara om 

verkningsgrad.” 

 Fredrik Olsson (2014-04-22) 

 

Olsson menar att även om det är de platta och tråkiga kampanjerna som efterfrågas och säljs, 

så ger dessa inte samma verkningsgrad som de kreativa reklamkampanjerna. Respondenten 
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har en teori om att detta delvis beror på rädsla från kunden eller att marknadschefen inte vill 

bryta den traditionella vägen de tidigare använt sig av. Olsson menar även att det kan beror på 

att marknadsföraren inte har tillräckligt med kunskap eller verktyg för att kunna utforma 

dessa kreativa gerillakampanjer. Olsson anser att oavsett vilken av anledningarna som ligger 

bakom den platta kampanjen kommer utfallet inte vara kreativt, men alla kommer ändå vara 

nöjda med det.  

 

Enligt Erlandsson är produktplacering en kreativ reklamkanal som ofta visats sig effektiv och 

som blivit allt vanligare med åren. Reijmersdal et. al. (2009) menar dock att produktplacering 

är en metod som länge använts, men något som marknadsförare bara under de senaste 

decennierna medvetet använder sig av. Erlandsson berättar att L’Oréal idag delvis använder 

sig av produktplacering, men att det ofta är i samband med andra varumärken. Respondenten 

förklarar att detta kan ske i samband med ”Fashionweek” när kända frisörer och stylister ger 

skönhetstips genom sociala medier. Erlandsson menar även att varumärket idag indirekt 

jobbar med produktplacering genom bloggar, då de sänder ut mycket pressutskick till 

välkända bloggare som förhoppningsvis skriver om produkterna. Frostling-Henningsson 

menar dock att produktplacering kan slå tillbaka på avsändaren om kunderna vid tillfället inte 

är medvetna om att de utsätts för produktplacering. Kunder idag bör utgå från att det som 

publicerats är oberoende urval, och att det inte är köpt material som konkurrerar om kundens 

tid i ett forum där de inte förväntar sig denna typ av kommunikation. Respondenten förklarar 

att mottagarnas förtroende kan skadas då dessa känner att produktplaceringen är allt för 

påtvingad, vilket även Erlandsson instämmer i. Glossybox arbetar idag inte med 

produktplacering då de är väldigt måna om att skapa ett pålitligt varumärke, förklarar 

Andersson. Då Glossybox inte funnits på marknaden särskilt länge är det viktigt att kunderna 

som prenumererar på boxen känner god tilltro till varumärket. Respondenten förklarar även 

att det är viktigt att företagen som köper tjänsten i boxen känner god tilltro till Glossybox.  

 

Om produktplaceringen däremot är tydlig för mottagaren tror Frostling-Henningsson att det 

inte är lika känsligt, och att produktplaceringen kan ha positiva effekter. Erlandsson tror att 

kunder idag är vana vid denna typ av marknadsföring och därmed väldigt medvetna. Då det 

finns så pass mycket reklam överallt, både on- och offline, tror Erlandsson inte att människor 

idag reagerar på produktplaceringen på samma sätt som förr. Frostling-Henningsson fortsätter 

på detta resonemang och förklarar att Moderna Museet under de senaste decennierna haft 

sponsrade utställningar med tydliga avsändare. Respondenten berättar att detta var väldigt 
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okonventionellt till en början, men att människor idag inte reagerar på samma sätt. Enligt 

Cowley et. al. (2008) måste produktplaceringen alltid ske diskret för att inte förstöra 

helhetsupplevelsen då det kan uppfattas som ett störande moment. Dahlén och Lange (2009) 

förklarar att produktplacering kan definieras som hybrid kommunikation, som syftar till att 

genom kommersiell marknadskommunikation nå ut till den valda målgruppen i former likt 

PR. Erlandsson anser att produktplacering delvis kan likställas med PR, då budskapet inte 

kommer direkt från företaget.   

 

4.3.2 Förtjänat utrymme  

McNaughton (2008) förklarar att gerillamarknadsföringens huvudsakliga syfte är att generera 

PR. Frostling-Henningsson anser att PR har fått en mycket större betydande roll i 

marknadsföring jämfört med tidigare, och hon tror även att denna kanals betydelse kommer 

fortsätta att växa. Houshmand menar vidare att reklam och PR idag är väldigt nära relaterade 

till varandra, och att det kan vara svårt att särskilja dem från varandra. Enligt Schmitz (2009) 

är PR minst lika viktigt för företag och organisationer att arbeta med som reklam. Erlandsson 

förklarar att PR är en del av deras 360 graders marknadsföring och att L'Oréal idag arbetar 

med PR i princip i lika stor utsträckning som reklam. Erlandsson menar även att PR kan ses 

som en mer trovärdig källa än reklam, då PR kommer från en tredje part medan reklam 

kommer direkt från företaget.    

 

Andersson menar att PR är otroligt relationsberoende då det oftast är journalisterna som 

skapar PR. Därför att det är viktigt att kommunicera med journalister på rätt sätt och bibehålla 

en god relation till dem, för att dessa i sin tur ska skriva de rätta budskapen, vilket även 

Erlandsson instämmer i. Houshmand menar att människor förlitar sig otroligt mycket på 

relationer, och att relationer bygger på trovärdighet. Erlandsson och Houshmand förklarar att 

PR oftast är en förtjänad kanal, men att detta inte alltid är fallet och att journalisten kan ha 

blivit mutad. Houshmand menar dock att läsaren bör utgå från att det som skrivs i tidningar är 

sant, och att journalisten inte blivit betald för att skriva ”de rätta” budskapen. Respondenten 

menar att hon gärna vill tro att det finns ett oberoende filter för den tredje parten som PR 

bygger på, och att allt inte är köpt. Det är därmed viktigt att journalisterna även skriver om en 

produkt eller tjänst erbjuder något som uppfattas som dåligt, då detta skapar större 

trovärdighet till journalisten och varumärket. Frostling-Henningsson och Houshmand anser 

dock att kunder idag borde vara mer upplysta och kritiska till det som sägs och hörs.  



 55 

 

Dahlén och Lange (2009) förklarar att PR syftar till att skapa publicitet utanför köpta kanaler. 

Erlandsson menar därmed vidare att om en känd modeprofil rekommenderar en produkt på 

sociala medier uppfattas detta som mycket mer trovärdigt än en direktannons från varumärket. 

Om företaget lyckas med samarbete med opinionsbildare så som bloggare, kan detta resultera 

i väldigt mycket gratis publicitet. Frostling-Henningsson förklarar att bloggar kan vara en 

stark WOM-kanal då det är ett aktivt val för läsaren att besöka bloggen och att läsaren ofta 

känner förtroende till bloggaren. L’Oréal arbetar idag mycket med denna kanal genom att 

sända ut pressutskick till bloggare. Erlandsson påpekar dock att det aldrig är ett krav att 

bloggaren ska skriva om produkterna. När Glossybox skickar ut boxar med produkter till 

bloggare, menar Andersson, att produkterna i boxen uppfattas som en gåva från Glossybox 

snarare än reklam från varumärkena. Andersson förklarar att Glossybox snabbt etablerades 

genom att Glossybox skickade ut 1 000 boxar till bloggare och att det därigenom skapades en 

stor och snabb WOM-effekt. Bloggnätverket i Sverige är väldigt väletablerat i förhållande till 

många andra länder, vilket skapar stora möjligheter för varumärken. 

 

Houshmand berättar att de stora och professionella bloggarna idag får så oerhört mycket 

produkter skickade till sig, och att det därmed kan vara svårt för företag att få dessa att 

uppmärksamma och skriva om just deras varumärke och produkter. Respondenten förklarar 

att ungefär var tionde produkt som Story Relations skickar ut till bloggare skrivs det om, 

medan 90 procent av produkterna försvinner i bruset. Det ger dock en otroligt stor 

genomslagskraft för de 10 procent av produkterna som rekommenderas i de stora och 

välkända bloggarna. Respondenten förklarar att försäljningen många gånger har dubblerats 

för dessa produkter. Erlandsson menar att detta kan sättas i relation till hur mycket pengar 

som företaget lagt på traditionell marknadsföring, men som inte genererar samma synlighet 

och försäljning.  

 

Erlandsson berättar att L’Oréal även använder sig av välkända profiler som opinionsbildare. 

Kirsten Dunst är just nu aktuell i L’Oréal Professionnels senaste kampanj, och Erlandsson 

förklarar att kända profiler bidrar till stor publicitet för varumärkenas kampanjer och skapar 

spridning på flera medier. Syftet med dessa opinionsbildare är även att skapa igenkännande 

och förstärka varumärkesimagen hos kunden då dessa profiler är så välkända. Glossybox 

samarbetar idag med väletablerade designers som emellanåt formger boxarna, vilket 

Andersson menar skapar en hype kring produkten. Respondenten menar även det skapar 
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mervärde för kunden då välkända lyxvarumärken anammar Glossybox. Erlandsson och 

Andersson förklarar att välkända opinionsbildare bidrar till att kunderna skapar associationer 

mellan varumärket och den kända personen, vilket styrks i Schmitt (2003) påstående om 

opinionsbildares stora påverkan. Mogensen berättar att Gudrun Schyman har en stor betydelse 

för Feministiskt Initiativ då hon har ett stort nyhetsvärde som välkänd profil. Respondenten 

förklarar även att Schyman är en väldigt duktig retoriker och folkbildare, vilket är en 

bidragande faktor till Feministiskt Initiativs framgång.  

 

Tidigare behandlades vikten av bloggar, men Houshmand och Olsson menar att bloggarnas 

roll i framtiden kommer minska i betydelse. Andersson menar dock att om bloggares 

påverkan minskar, måste detta ersättas med något annat, vilket Frostling-Henningsson 

instämmer i. Morris och Goldsworthy (2012) anser att ryktesskapande är syftet med PR och 

Houshmand, Andersson, Erlandsson och Frostling-Henningsson tror att WOM kommer att få 

en mycket större betydelse i framtiden. Frostling-Henningsson förklarar att sociala medier har 

en stor roll i gerillamarknadsföring, vilket styrks i Ekberg (2013) påstående om Internets 

betydelse för denna form av marknadsföring. Även Erlandsson berättar om Internets betydelse 

för gerillamarknadsföring då hon menar att syftet med gerillamarknadsföring är att skapa en 

viral spridning. Andersson nämnde tidigare att WOM har en enorm betydelse för Glossybox. 

Respondenten förklarar att kvinnor är väldigt benägna att rekommendera varandra produkter 

och tjänster och att rekommendationskraften för Glossybox är mycket stor. Produkterna i 

boxen rekommenderas i genomsnitt fem gånger om prenumeranten anser att produkten var 

värd att rekommenderas. Produkterna i Glossybox har ofta en ”recommendation rate” på över 

70 procent, vilket är mycket högt. Andersson förklarar att fördelen som Glossybox erbjuder 

ligger i att kunderna får testa och utvärdera produkterna. Detta kan jämföras med en annons i 

tidningar, och respondenten menar att det är svårt att rekommendera en produkt som 

mottagaren endast ser på bild. Glossybox tar sig därmed närmare kunden, vilket bidrar till en 

pull-effekt istället för push-effekt där företaget, enligt Baines et. al. (2008), talar direkt med 

kunden.  

 

Olsson förklarar att när gerillakampanjen väl uppmärksammats sprids den väldigt lätt utanför 

företaget eller organisationens kontroll. Margolis och Garrigan (2008) förklarar detta som 

“buzz-marknadsföring” och berättar att detta är en väldigt viktig komponent i 

gerillamarknadsföring då konsumenterna omedvetet marknadsför. Även Frostling-

Henningsson menar att buzz är syftet med gerillamarknadsföring. Att skapa engagemang 



 57 

genom gerillamarknadsföringen är enligt Houshmand den viktigaste komponenten för att 

skapa buzz. Detta styrks i det resonemang som Dahlén och Lange (2009) presenterar, då de 

menar att genom budskapsengagemang är människor mer villig att dela med sig.  Erlandsson 

menar därmed att om marknadsföraren lyckas skapa positivt buzz kan detta vara väldigt 

framgångsrikt även med små ekonomiska medel.  
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5. SLUTDISKUSSION 

I följande kapitel kommer vi att kartlägga de tendenser som uppmärksammats under arbetets 

gång för att sedan diskutera dessa. Detta kommer sedan att mynna ut i en behandling av 

syftet som uppsatsen baseras på, för att sedan besvara forskningsfråga samt ge 

rekommendationer till framtida forskning.  

5.1 Tendenser  

Under forskningsprocessen har vi uppmärksammat olika tendenser för framgångsrik 

gerillamarknadsföring:  

 Gerillamarknadsföringen bör styrkas av andra marknadsföringskanaler 

 Kreativitet och engagemang är viktiga inslag i gerillamarknadsföring  

 Gerillaaktiviteten får inte ta över budskapet  

 Det är otroligt viktigt att definiera den valda målgruppen 

 Gerillamarknadsföring innebär risktagande  

 

5.2 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfråga  

Vi har i denna studie utgått från att besvara vår forskningsfråga:  

 

 Vad karaktäriserar framgångsrik gerillamarknadsföring?  

 

För att tydliggöra huvudproblemet och underlätta forskningsprocessen har vi utformat 

följande syfte: 

 

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra de väsentliga inslagen i gerillamarknadsföring för 

att öka förståelsen för denna marknadsföringsmetod. Vi gör detta genom att analysera och 

klarlägga kärnan i gerillamarknadsföring, dess olika inslag samt styrkor och svagheter. Vi 

kommer sedan att analysera den funktion gerillamarknadsföring kan ha i företags och 

organisationers samlade marknadsföring. 

 

5.2.1 Besvarande av syfte   

Genom studiens gång har vi observerat att planering är den viktigaste utgångspunkten i 

gerillamarknadsföring. Det framgår i vår analys att planering och utförande av 
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gerillamarknadsföring kräver mycket tid och uthållighet hos marknadsföraren, då 

gerillaaktiviteter ofta kan vara komplexa. Gerillamarknadsföring kräver därmed grundlig 

research, och det är viktigt att marknadsföraren har kontakt med flera intressenter för att 

kunna genomföra en framgångsrik gerillakampanj. Utifrån detta faktum har det därmed 

framkommit att utformningen av en gedigen marknadsföringsstrategi är av stort vikt, då 

denna strategi kan ha en avgörande roll för kampanjens utfall.  

 

Vi har uppmärksammat att kreativitet är kärnan i gerillamarknadsföring. I traditionell 

marknadsföring rankas kreativitet högt, men genom vår analys har det framkommit att 

kreativiteten i gerillamarknadsföring är betydligt högre. Reklambruset har tidigare diskuterats, 

och kreativitetens betydelse har därmed behandlats i vår uppsats. Det har visat sig att det är 

viktigt att utforma kreativa gerillakampanjer för att mottagaren ska vilja ta an sig det budskap 

som förmedlas. Genom att utforma intressanta, överraskande och relevanta gerillakampanjer 

kan marknadsföraren frambringa diskussioner och engagemang hos mottagaren. Vidare har 

det i vår analys visat sig att när mottagaren känner engagemang är sannolikheten större att 

denna känner sig rekommendationsvillig. Det har därmed framkommit att människor generellt 

sätt är väldigt rekommendationsbenägna och gärna delar med sig av sina upplevelser, vilket är 

något som marknadsföraren bör utnyttja för att skapa “buzz”. Vidare har det genom vår 

analys framkommit att gerillamarknadsföringens faktiska syfte är att skapa buzz. 

Gerillamarknadsföring syftar på att skapa okonventionella fysiska event som engagerar 

människor, som sedan skapar en viral spridning genom sociala medier. Internet har därmed 

visats sig har en enorm betydelse för gerillamarknadsföring, då det är via detta medium 

gerillamarknadsföring har sin största spridning.  

 

Vi har även uppmärksammat att målgrupper reagerar olika på gerillamarknadsföring och att 

det därmed är oerhört viktigt för marknadsföraren att definiera den valda målgruppen. 

Åsikterna om gerillamarknadsföring har visat sig vara väldigt olika. Vi tolkar det som att 

gerillamarknadsföring ofta är provocerande och politiskt inkorrekt, vilket inte tycks vara 

särskilt uppskattat hos den äldre målgruppen. Det har däremot visat sig att 

gerillamarknadsföring kan ha en stor genomslagskraft hos den yngre generationen, som 

dessutom är mer aktiv på sociala medier.  

 

Även om kreativitet är ett väldigt centralt inslag i gerillamarknadsföring har det framkommit 

att det är av stor vikt att aktiviteten, och dess ofta provocerande karaktär, inte tar fokus från 
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kampanjens budskap. Genom vår analys har det lyfts fram att gerillaaktiviteter inte bör utföras 

i syfte att endast skapa uppmärksamhet, utan att det bakomliggande budskapet och syftet 

måste tydliggöras och ifrågasättas. Utifrån vår analys har det framkommit att 

gerillamarknadsföringens utfall är svårt att förutspå, då människor som tidigare nämnts 

reagerar olika på dessa kampanjer. Vi kan även se att resultatet av gerillamarknadsföring är 

svårt att mäta, vilket har gjort att många företag och organisationer inte vågar utföra denna typ 

av marknadsföring. Som tidigare nämnts syftar gerillamarknadsföring på att skapa buzz 

genom sociala medier, vilket vi även kan se som en risk. Negativt buzz sprids snabbare än 

positivt, och det är därmed viktigt att gerillamarknadsföraren erhåller en god kontakt och 

relation med journalister och opinionsbildare, för att inte hamna i dålig dager. Det har därmed 

klargjorts att gerillamarknadsföring innebär risktagande hos företaget eller organisationen, 

vilket kräver en viss typ av företagskultur och varumärkesimage. 

 

Genom vår analys har det framförhållits att gerillamarknadsföring är en effektiv 

marknadsföringsmetod för företag och organisationer som vill nå ut genom reklambruset på 

ett unikt och annorlunda sätt. Vi har även uppmärksammat att mottagaren kan känna sig lurad 

av gerillakampanjer. Genom vår analys har vi sett att om gerillamarknadsföringen genererar 

den PR som aktiviteterna syftar till, kan denna ses som mer trovärdig än traditionell reklam. 

Vi menar att om gerillamarknadsföringen får den positiva spridning genom en tredje part som 

efterfrågas kan denna ses som mer trovärdigt än kommersiell direktreklam, då människor 

förlitar sig mer på sina medmänniskors omdömen.  

 

Vi har även uppmärksammat att gerillaaktiviteter bör stödjas av företaget eller 

organisationens övriga marknadsföringsfunktioner för att uppnå optimal effekt. Genom att 

synas på flera medier, med 360 graders marknadsföring, kan gerillakampanjer attackera 

mottagare från flera håll, vilket vi uppfattar som effektivt.  

 

Sammanfattningsvis bedömer vi att gerillamarknadsföring kan ses som ett effektivt 

komplement i företagets eller organisationens samlade marknadsföring. Vi menar att om 

marknadsföraren lyckas nå rätt målgrupp, med rätt budskap, kan detta generera en oerhört stor 

genomslagskraft.  
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Som svar på syftet har vi kommit fram till följande punkter om gerillamarknadsföring:  

 kräver mycket tid och planering 

 viktigt att definiera rätt budskap till rätt målgrupp 

 kreativitet genererar engagemang och buzz 

 svårt att mäta utfallet  

 riskbenägenheten är avgörande  

 bör stödjas av andra marknadsföringsfunktioner  

 

5.2.2 Besvarande av forskningsfråga  

Utifrån vår analys kan vi konstatera att åsikterna kring gerillamarknadsföring och dess 

framgång är oerhört varierande. Genom vår analys anser vi att det är kreativitet som 

karaktäriserar gerillamarknadsföring. Vi hade tidigare uppfattningen att gerillamarknadsföring 

grundade sig i okonventionella marknadsföringsmetoder utifrån små ekonomiska resurser, 

men har genom vår studie sett att ekonomiska förutsättningar inte är det centrala i 

gerillamarknadsföring. 

 

Genom vår analys har vi uppmärksammat att gerillamarknadsföring är en väldigt speciell 

metod, och behöver därmed oftast stödjas av företagets eller organisationens övriga 

marknadsföringsfunktioner. Det har även uppmärksammats att utfallet av 

gerillamarknadsföring kan vara svårt att förutspå, då metoden syftar till att generera 

engagemang och PR. WOM kan vara en mycket effektiv markandsföringskanal, men minst 

lika farligt om det rör sig om negativ WOM. Sociala medier bidrar till att WOM får en oerhört 

stor spridning, vilket kan vara svårt att kontrollera för företaget eller organisationen. Det är 

därmed viktigt att gerillakampanjen lyckas sända ut rätt budskap till rätt målgrupp, för att 

minska risken för negativ WOM. Företagets eller organisationens riskbenägenhet har belysts, 

och vi menar att åsikterna om gerillamarknadsföring grundar sig i företagskulturen. Genom 

analysen kan vi även konstatera att gerillakampanjer inte ska genomföras för att endast skapa 

uppmärksamhet, utan bör ha ett tydligt och synligt syfte. Vi menar att det är väldigt viktigt att 

gerillaaktiviteten inte överskuggar det budskap som aktiviteten ämnar framföra.  
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Utifrån ovanstående resonemang är vår uppfattning idag att framgångsrik 

gerillamarknadsföring kan definieras som:  

 

Genom att skapa kreativa och unika gerillakampanjer där syftet tydligt framkommer, och 

gerillaaktiviteten inte överskyggar budskapet, kan engagemang skapas hos mottagaren. När 

engagemang hos mottagaren skapas ökar sannolikheten att en WOM-effekt uppstår, vilket vi 

anser är det slutliga syftet med gerillamarknadsföring. 

 

5.3 Förslag på framtida forskning  

På grund av det täta marknadsföringsbruset som idag finns anser vi att gerillamarkandsföring 

är en väldigt intressant marknadsföringsmetod. Vi hoppas att vår studie kan bidra till att 

företag och organisationer får en ökad kunskap och förståelse för denna typ av 

marknadsföringsmetod.  

 

Vidare anser vi att det hade varit intressant att forska vidare på detta ämne genom en 

kvantitativ studie för att undersöka vilken reaktion mottagaren har på gerillamarknadsföring 

och dess utfall. Vidare tycker vi att det vore intressant att genomföra en fallstudie på ett 

företag eller en organisation som faktiskt genomför en gerillakampanj. Detta för att kunna 

genomföra en kvalitativ studie om hur processen av gerillamarknadsföring, från idé till 

mätning, går till.  
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