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Introduction: An expectation is a frame of mind that people feel about something or 

someone before they are in contact with the object. This takes ground in a positive feeling 

over how something is going to be or demands they will live by. Every day people are 

exposed for situations when expectations are created. Expectations can be measured before, 

under and after something is completed. You can build up a range of expectations before you 

complete a mission, which is a given through the whole process. During the campaign it can 

feels like it matches your expectations or maybe distinguishes significant. During the process 

it is usual that new expectations discovers. After the mission you can see if the expectations 

was satisfying or not. Throughout the campaign the company can either deliver a splendid 

campaign that satisfies many demands but it wasn´t anything that the customer expected and 

therefore it had a negative effect on their expectations. The campaign can also turn out awry 

and directly affect the customer’s expectation for the worse and on the other way, the 

campaign can turn out not so good and still be more then the customer expected. This will 

result in that the customer’s expectations were exceeded. Guerrilla marketing aims to perform 

an unconventional marketing campaign that stands out from the social norms and rules, which 

are followed, in traditional marketing. 

 

The purpose is to accomplish a comparative study of selected cases campaigns to find 

out if the interview objects expectations are consistent with the results. 

 

Methodology: A qualitative research approach has been chosen for this particular study as it 

aims to investigate and study how the expectations in our campaigns agree with their results.  

Our study take it´s ground in a non-dualistic ontology with the abductive approach. Three 

guerrilla-campaigns have both been criticized and we have used semi-structured interviews 

and telephone interviews to collect empirical data.  

 

Results: It turned out that all participants in the campaigns got their expectations filled or 

exceeded, this can be since every participant entered the campaign with different experiences 

and demand on their expectations. It is also accessible to see that everyone is pleased with the 

effect of guerilla marketing and will use it again.  

 

 

  



 

Sammanfattning 
 
Titel: Vad förväntade du dig egentligen? - En studie om förväntningar på 

gerillamarknadsföring 

Kurs: 2EB00E, Examensarbete, 15 HP 

Författare: Hanna Evestål, Annie Karlsson & Axel Nordgärd 

Handledare: Anna Alexandersson 

Examinator: Frederic Bill 

Nyckelord: Förväntningar, gerillamarknadsföring, kvalitet, behov. 
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Inledning: En förväntning är en sinnesstämning som människor känner kring något eller 

någon innan de kommer i kontakt med objektet. Detta grundar sig i många fall i en positiv 

känsla över hur något kommer att bli och har vissa krav som den ämnar leva upp till. Varje 

dag utsätter människan sig för situationer där förväntningar skapas. Förväntningar kan även 

mätas innan, under, samt efter någonting utförts. Du kan till exempel gå in med en rad 

förväntning innan du utför ett uppdrag vilka självklart hänger med genom hela processens 

gång. Under en kampanj kan det kännas att det matchar exakt dina förväntningar eller kanske 

skiljer sig markant. Under själva processen är det även vanligt att nya förväntningar 

uppkommer. Efter själv uppdraget känns det ofta som att förväntningarna är uppfyllda eller 

inte. Vid utförandet av en kampanj kan företaget leverera en väldigt bra kampanj som 

uppfyller många krav, men det var inte som kunden hade förväntat sig och således medför det 

en negativ påverkan på förväntningarna. Kampanjen kan även slå snett och således direkt 

påverka kundens förväntningar till de sämre. Eller så är kampanjen inte speciellt bra, men det 

var mer än vad kunden hade förväntat sig och således blev deras förväntningar överträffade. 

Gerillamarknadsföring syftar till att utföra en okonventionell marknadsföringskampanj som 

står ut från de normala normer och regler som följs i traditionell marknadsföring. 

 

Syftet är att utföra en jämförande studie av de utvalda fallkampanjerna för att ta reda 

på om intervjuobjektens förväntningar stämmer överens med resultatet. 

 

Metod: En kvalitativ forskningsansats har valts för just denna studie då det syftar till att 

undersöka och studera hur förväntningar i våra fallkampanjer stämmer överens med deras 

resultat. Vår studie tar sin utgångspunkt i en icke-dualistisk ontologi med ett det abduktiva 

förhållningssättet. Tre stycken gerillakampanjer har granskats och för insamlingen av det 

empiriska materialet har semi-strukturerade intervjuer och telefonintervjuer tillämpats.  

 

Resultat: Det visade sig att alla aktörer i samtliga kampanjer fick sina förväntningar 

uppfyllda eller överträffade, detta beror på att dem alla gick in i kampanjerna med olika 

erfarenheter och krav på sina förväntningar. Det går även att avläsa att alla är nöjda med 

gerillamarknadsföringens genomslag och kommer att använda sig av detta igen.  
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

 

I denna kandidatuppsats ämnar vi att undersöka det socialpsykologiska ämnet förväntningar 

genom en marknadsföringsstrategi på gerillamarknadsföring. Förväntningar är ett ämne som 

är svårdefinierat och det visade sig inte vara speciellt mycket forskat kring ämnet i Sverige. 

Under uppkomsten av kandidatuppsatsen har det inte hittat någon tidigare forskning inom 

samma inriktning hittats. Därför ges här ett bidrag genom vår kandidatuppsats som fyller ett 

kunskapsgap och bidrar med ytterligare forskning inom ämnet. 

 

Eftersom förväntningar är svårdefinierat använder vi oss av den fiktiva berättelsen om Kalle 

som ska till tandläkaren. Kalle bestämmer sig för att gå till tandläkaren då han har tappat en 

lagning i sin tand och har för tillfället väldigt ont. Innan Kalle ger sig av till 

tandläkarmottagningen i sitt område så är hans förväntningar att hans tand ska bli lagad och 

att smärtan ska försvinna. Han har även ett antal förväntningar runt hur han förväntas bli 

bemött på tandläkarmottagningen och vad lagningen bör kosta. När Kalle kommer ut från 

tandläkarmottagningen så är hålet fixat, smärtan är borta, det blev billigare än han förväntat 

sig men ändå är inte Kalle nöjd med sin upplevelse. Kalle känner sig besviken med 

upplevelsen på grund av att han blev dåligt bemött och även fast alla hans andra förväntningar 

med besöket uppfylldes känner han sig missnöjd med besöket. 

 

En förväntning är en sinnesstämning som människor känner kring något eller någon innan de 

kommer i kontakt med objektet. Detta grundar sig i många fall i en positiv känsla över hur 

något kommer att bli och har vissa krav som den ämnar leva upp till. Varje dag utsätter 

människan sig för situationer där förväntningar skapas. Exempel på detta kan vara när en 

individ inhandlar en vara och räknar där med en viss kvalité, att den ska utföra en sorts 

funktion eller ha en viss design. Om dessa förväntningar som du har om denna vara inte 

uppfylls blir du klart besviken och detta påverkar ditt omdöme kring hela upplevelsen. 

Människan kan i princip ha förväntningar kring allt som sker i din omvärld varje dag. Hur 

maten ska smaka, hur din kompis ska bete sig emot dig och andra, hur väl din lärare föreläser 

etcetera. Vi har förväntningar kring allt vi gör och om dessa inte uppfylls skapas en negativ 

känsla som kan styra din uppfattning kring något. (Dahrendorf, 1971). 

 

Människor runt omkring oss påverkar ens synsätt på händelser och ting under hela dennes 

uppväxt, vare sig en vill det eller inte, hur han eller hon ser och värderar saker och 

upplevelser. Detta gör att det är väldigt svårt att definiera hur en förväntning kan vara, då den 

är väldigt individuell från person till person och erfarna händelser. Förväntningar kan även 

mätas innan, under, samt efter någonting utförts. Du kan till exempel gå in med en rad 

förväntning innan du utför ett uppdrag vilka självklart hänger med genom hela processens 

gång. Under kampanjen kan det kännas att det matchar exakt dina förväntningar eller kanske 

skiljer sig markant. Under själva processen är det även vanligt att nya förväntningar 
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uppkommer. Efter själv uppdraget känns det ofta som att förväntningarna är uppfyllda eller 

inte. (Frank och Enkawa, 2008).  

 

Marknadsföring innebär att definiera och skapa erbjudande som möter konsumenternas 

behov, möter utmaningarna och skapar kundvärde. Marknadsföring innebär även att 

kommunicera erbjudandet och sprida sitt varumärke samt att människor ska bli medvetna om 

att företagen finns (Armstrong, Kotler och Parment, 2013). Grönroos, Holmqvist och 

Gylldorff (2008) menar att målet är att lyckas skapa en strategi som lyfter fram företaget och 

dess varumärke och att få konsumenterna att välja detta företag när de konsumerar. Inom 

marknadsföring finns många olika strategier och beroende på hur mycket kapital och resurser 

de vill involvera i kampanjen. Det är inte alltid de företag som använder sig av störst kapital 

och resurser som lyckats bäst (Frankelius, 1997). Det gäller att skapa en unik kampanj som 

konsumenterna lägger på näthinnan och som alla känner igen och kopplar detta till ett 

specifikt företag. Ett exempel på detta är Nike som skapade kampanjen ”Just Do It”. 

Människor över hela världen kopplar denna slogan till Nike än idag och det är ett exempel på 

en lyckad kampanj som verkligen satte en ståndpunkt för Nike (www.oregonlive.com, 2014-

05-02). Marknadsföringen idag har blivit betydligt mer vågad än vad den var för 10 år sedan. 

Anledningen till detta är att det inte räcker med en vanlig reklam för att bli ihågkommen. Det 

krävs att företagen gör något extraordinärt för att konsumenterna ska komma ihåg det och 

sprida det vidare (Armstrong, Kotler och Parment, 2013). 

 

Gerillamarknadsföring skiljer sig en del av den traditionella marknadsföringen. Meningen är 

att marknadsföra företaget med kreativitet och energi snarare än med stort kapital och detta 

begrepp myntades av Jay Conrad Levinson i USA i mitten av 90-talet (Ekberg, 2010). Denna 

form av marknadsföring tänjer ofta på gränserna och genomför kampanjer som är 

spektakulära. Red Bull är ett företag som har sysslat med gerillamarknadsföring i många år 

och lyckats göra många spektakulära strategier som blivit mycket omtalade i media. Red Bull 

har dock möjligheterna att gå ett steg längre då de satsar oerhört mycket finansiellt kapital på 

deras marknadsförings kanaler (Colino, Barbero, Tapiador, 2012). 

 

Teknologin har dock förändrat spelplanen väsentligt och jämnat ut till fördel för 

småföretagarna som inte har lika stora finansiella resurser som större företag (Ekberg 2010). 

Vidare menar Ekberg (2010) att det som förut krävde stora budgetar, kräver nu mer fantasi, 

och det som nu går att genomföra med en dator behövdes förut tio utåtriktade personer för. Ett 

bra exempel på detta är Kavat Eventbyrå som under alla hjärtans dag den 14 februari ställt ut 

ett antal bänkar med texten pusshållplats bredvid den vanliga busshållplatsen 

(www.ungkonsument.se, 2014-05-02). De hade även en QR-kod som gick att scanna med 

telefonen som tog dig direkt till deras hemsida. De lyckades med små ekonomiska medel och 

resurser få en extrem spridning genom ”word-of-mouth”, sociala medier och andra 

traditionella medier (Toder-Alon, Brunel och Fournier, 2013). 
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I denna kandidatuppsats granskas tre stycken gerillamarknadsföringskampanjer. 

 

Fräscha Kyssar 

Fräscha Kyssar konceptet startade redan 2005 och genomfördes av Folktandvården i Kalmar 

län med samarbete av reklambyrån Kreation. År 2012 ville Folktandvården höja kampanjen 

till en ytterligare nivå och valde att använda gerillamarknadsföring för att gå utanför boxen 

och skapa uppmärksamhet. De satte ut skyltar som visade platser för kyssar samt ”kyssrutor” 

som klistrades på ett antal strategiska platser i Kalmar län. Deras budskap var att förmedla till 

samhällsinvånarna att fräscha kyssar lönar sig. 

 

Vi ses på Premiären 

Denna kampanj startades av fotbollslaget Kalmar FF 2011 tillsammans med reklambyrån 

Wilson Creative som är belägrat i Kalmar. I samband med att Kalmar FF skulle inviga sin 

nybyggda arena ville de ha en kampanj som stack ut och drog folk till premiären. Målet med 

kampanjen var att fylla hela arenan och de använde sig bland annat av flyers som var 

instoppade i brödpåsarna i mataffärerna samt lappar med ”Röd stol säljes”, som var uppsatta 

på anslagstavlor runt om i Kalmar. 

 

BK Häcken bakar för Hisingen 

När fotbollslaget BK Häcken tog klivet från Superettan upp i Allsvenskan behövde de göra 

något radikalt för att få bättre publiksnitt. De gjorde kampanjen tillsammans med Göteborgs 

baserade reklambyrån Miami Advertising Agency. Kampanjen grundade sig i att de 

tillverkade pizzakartonger som delades ut på 15 olika pizzerior runt om i Hisingen som var 

designade i BK Häckens färger, samt som innehöll en fribiljett till en av matcherna. De ville 

nå ut till folk av de lägre sociala skikten och få dessa att komma att njuta av riktig älskvärd 

fotboll. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Att använda sig av gerillamarkandsföring är inte problemfritt. Enligt Ives (2004) finns det en 

risk att kampanjen inte kommer uppfattas precis som det var tänkt från början och istället får 

det en negativ effekt på det hela. Det är avgörande för kampanjen att detta inte händer och 

således måste skaparna av kampanjen vara medvetna om vad för förväntningar på kvaliteten 

kunden har på kampanjen. Det är troligare att högre förväntningar på kvaliteten efter köpet 

överträffar förväntningar på kvaliteten före köpet vilket i sin tur leder till en högre 

kundtillfredsställelse (Frank och Enkawa, 2008). Bergman och Klefsjö (2012, s 23) definierar 

kvalitet genom: 

 

”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundens behov och förväntningar”. 
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Det är precis det här som gör det intressant att undersöka förväntningar. Företaget kan 

leverera en väldigt bra kampanj som uppfyller många krav, men det var inte som kunden hade 

förväntat sig och således medför det en negativ påverkan på förväntningarna. Kampanjen kan 

även slå snett och således direkt påverka kundens förväntningar till de sämre. Eller så är 

kampanjen inte speciellt bra, men det var mer än vad kunden hade förväntat sig och således 

blev deras förväntningar överträffade. 

 

Vad är det då som styr förväntningarna hos de som varit inblandade i kampanjen och hur 

viktig är den egentligen? Förväntningar byggs upp med hjälp av erfarenheter, upplevelser och 

kommunikation när vi integrerar i personliga samtal eller sociala nätverk (Angelöw och 

Jonsson, 2000). Marknadsföring kan antingen öka eller minska våra förväntningar beroende 

på vilket budskap och slagkraft den har. 

 

Våra förväntningar är också ett resultat av våra behov. Emellertid är det viktigt att särskilja de 

två åt menar Bergman och Klefsjö (2012). Ibland finns det förväntningar som att få 

egenskaper uppfyllda som vi egentligen inte behöver. Något som är ännu viktigare är att 

kunder ofta har behov som de inte förväntar sig att få uppfyllda eftersom att kunderna ibland 

inte är medvetna själva vad de är i behov av skriver Bergman och Klefsjö (2012). Egenskaper 

kan exempelvis jämföras med önskemål, att kunden anser att vissa egenskaper är nödvändiga 

och att dessa är en nödvändighet för att motsvara deras förväntningar. Där kan problematik 

uppstå i att kunden anser att en sak är nödvändig, men företaget som skapar kampanjen anser 

att den inte är det. Således när den inte blir uppfylld kommer det att påverka huruvida till 

vilken utsträckning företaget har uppfyllt deras förväntningar. Det är som när Kalle gick till 

tandläkaren för att fixa sin lagning. Kalle fick allt han var i behov av – men han blev dåligt 

bemött av personalen vilket påverkades hans förväntningar negativt. Vet då Kalle alltid vad 

som är bäst för sig själv om han inte är tillfredsställd efter hans besök? Om vi ställer 

tandläkarens förväntningar på hans besök emot Kalles förväntningar, kommer det bidra till att 

tandläkaren förändrar sitt sätt att bemöta kunden eller kommer Kalle förändra sina 

förväntningar? Idag fokuseras det mer på vad Kalle fick av tandläkaren gentemot vad han fick 

betala och utifrån det så ska det överträffa hans förväntningar. Är detta bra så ska både 

kunden och företagets förväntningar har uppfyllts eller överträffats. Men Kalle tyckte ändå att 

det inte blev som han hade förväntats sig på grund av bemötandet. 

 

Marknadsföringen med sitt erbjudande behöver leverera ett innehåll som gör att upplevelsen 

motsvarar konsumentens förväntningar. Utmaningen mellan kommunikationen och det som 

erbjuds får inte vara för stort då risken är att upplevelsen inte bygger lojalitet. Det är svårt att 

kontrollera de förväntningar som skapas när en marknadsföringskampanj genomförs och det 

krävs därför öppenhet och att ha i beaktning om att upplevelsen är en personlig erfarenhet. En 

upplevelse som motsvarar förväntningarna är självklart det som strävas efter men skapar även 

ett krav till nästa kampanj. Desamma gäller om upplevelsen inte håller måttet. Det är därför 

av högsta relevans att förstå hur en upplevelse påverkar vad vi egentligen minns och kommer 

ihåg efter genomförandet. Vad väljer konsumenten att sprida till vänner, bekanta och andra 

nätverk när en vara eller tjänst är köpt? Kalle kommer inte att säga att han tandläkaren fixade 
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hans lagning, hans smärta försvann och han fick dessutom det billigare. Det finns en större 

chans att han kommer att påpeka att bemötande gjorde att det hela inte blev så bra. 

 

Jordan Berkowitz menar att vi bedömer våra upplevelser nästan uteslutande på vad som sker i 

slutet på upplevelsen. Det gäller därför att säkerställa att kvalitén håller igenom hela 

upplevelsen, och speciellt till slutet. Tyvärr är det så att i en utvärdering om en vara eller 

tjänst levt upp till förväntningarna spelar slutskedet av upplevelsen in och ofta speglar över 

hur en känner om sina förväntningar blivit uppfyllda eller inte (www.relbrando.se, 2014-05-

08) 

 

I Sverige finns det ett kunskapsgap kring just den inriktningen med förväntningar på 

gerillamarknadsföring. Det är vanligare att undersöka vilket resultat som uppfylldes och 

således dra slutsatsen utifrån att förväntningarna har blivit uppfyllda (Bergman och Klefsjö, 

2012) Det kan vara så att en kampanj blev väldigt lyckad för kunden. De fick flertalet nya 

kunder som har resulterat i att deras omsättning har ökat. Dock blev deras förväntningar inte 

överträffade eftersom de inte gillade det tillvägagångssätt kampanjen hade utförts på. Vad 

kommer då att sägas om företaget som skapade kampanjen? Kommer kunden säga att deras 

förväntningar uppfylldes eller att deras förväntningar uppfylldes men det blev inte som vi 

trodde? Genom att vi belyser ämnet kommer det att ge sken åt en annan infallsvinkel på hur 

det går att arbeta med att uppfylla kundernas förväntningar. Trots allt så har förväntningar en 

väldigt stor inverkan på hur vi kommer ihåg saker och hur vi sedan i framtiden väljer att 

associera vissa ämnen. Det är mycket upp till vad kunden anser är kvalitet. Bergman och 

Klefsjö (2012) lyfter fram ytterligare ett perspektiv på kvalitet och att det inte går att 

preciseras utan att det endast går att identifiera när det upplevs, således är kvalitet något som 

upplevs i betraktarens ögon. Genom att fokusera på kampanjdeltagarnas förväntningar före, 

under och efter kampanjen så ger det en ny infallsvinkel till hur vi ser på 

gerillamarkandsföring. Är det bra för att kundens har fått det de förväntade sig? Är det dåligt 

att kunden inte fick det de förväntade sig trots en bra kampanj? Blev kundernas förväntningar 

uppfyllda utifrån vad de förväntade sig före? 

 

1.3  Problemformulering 
 

Hur väl stämmer resultatet av kampanjen överens med förväntningarna som intervjuobjekten 

inom fallkampanjerna hade? 

 

1.4 Syfte 

 
Syftet är att utföra en jämförande studie av de utvalda fallkampanjerna för att ta reda på om 

intervjuobjektens förväntningar stämmer överens med resultatet. 
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1.5 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till de områden inom socialpsykologi som handlar om 

kommunikations förståelse mellan individer och förväntningar samt att vi valt att på detta 

inom marknadsföringsstrategin gerillamarknadsföring. Vi kommer att göra en jämförande 

flerfallsstudie där tre olika kampanjer kommer att undersökas, vi ämnar där att titta på deras 

förväntade utfall och faktiska resultat på ett kvalitativt synsätt. 

1.6 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning 

I det inledande kapitlet behandlar vi bakgrunden till arbetet samt problematiserar kring ämnet 

i vår problemdiskussion. Därefter presenteras studiens problemformulering, syfte samt vilka 

avgränsningar vi har förhållit oss till under arbetets gång.  

 

Kapitel 2 – Metod 

I detta kapitel behandlar vi de metoder som ligger till grund för vårt undersökningsområde 

och hur vi tillämpat dessa i arbetet. 

 

Kapitel 3 – Teori 

I det tredje kapitlet behandlas de teoretiska referensramarna 

 

Kapitel 4 – Empiri 

I detta kapitel presenteras de valda fallföretagen samt en sammanställning av de intervjuer 

som genomförts. 

 

Kapitel 5 – Analys 

Här analyseras och diskuteras empirin med hjälp de teoretiska referensramarna för att 

kartlägga skillnader och likheter mellan teori och empiri. 

 

Kapitel 6 – Slutsats 

I detta kapitel presenteras det resultat som vi har analyserat fram i analys kapitlet och vi 

besvarar även vår forskningsfråga. 

 

Kapitel 7 – Reflektioner 

Här ges plats för våra egna reflektioner över hur arbetet fortlöpt samt vad som gått som 

planerat och vice versa.  
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2. Metod 

2.1 Val av forskningsstrategi 

2.1.1 Epistemologi och Ontologi 

Bryman och Bell (2011) förklarar att epistemologi berör vad som kan accepteras och 

betraktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Det handlar om kunskapens 

uppkomst och dess relation till verkligheten. Interpretativismen är ett perspektiv inom 

epistemologin som tar hänsyn till skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens 

studieobjekt. Interpretativismen syftar till förståelse och tolkning av den subjektiva 

innebörden av sociala företeelser och dess handling 

 

Ontologi syftar till de sociala entiteternas art eller natur och det viktiga i detta sammanhang är 

att undersöka hur de sociala entiteterna kan betraktas som konstruktioner som bygger på 

aktörernas uppfattningar, eller om de ska uppfattas som objektiva enheter som besitter en yttre 

verklighet. Dessa olika synsätt benämns konstruktionism och objektivism. Denna studie tar 

därmed sin utgångspunkt i en icke-dualistisk ontologi vilket menas att värld och människa 

inte är åtskilda utan sammanflätade i relationer. (Bryman och Bell, 2011).  

2.1.2 Kvalitativ forskning 

Till denna uppsats har en kvalitativ forskningsmetod valts, vilken är en forskningsmetod där 

tonvikten vid analys och insamling syftar på ord istället för siffror som kvantitativa 

forskningsmetoder. Den kvalitativa forskningsmetoden fokuserar på djupet av datan som 

insamlats och skapar en större förståelse för helheten. Lundahl och Skärvad (1999) skriver att 

kvalitativa forskningsmetoder och dess undersökningar kännetecknas genom att undersökaren 

försöker hur individer upplever sig själva, sin omgivning, sin tillvaro och det sammanhang de 

ingår i.  

 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod där den primära datainsamlingen sker 

med semi-strukturerade intervjuer. Anledningen till att vi valde ett kvalitativt fokus var att 

kunna öppna upp för djupare och mer detaljrika svar. En öppen forskningsstrategi lämpar sig 

bäst i detta sammanhang och skapar förståelse snarare än att utgå från fasta 

frågeformuleringar och hypoteser (Bryman och Bell, 2011).  

 

Lundahl och Skärvad (1999) likasom Bryman och Bell (2011) förklarar att en kvalitativ 

forskningsmetod och dess angreppssätt är mer ostrukturerad och öppen jämfört med en 

kvantitativ forskningsmetod. Fördelen med det ostrukturerade inslaget är att det innebär 

flexibilitet, vilket möjliggör att forskaren kan ändra inriktning samt lägga till material under 

studiens gång. Det som vill uppnås med kvalitativ forskningsmetod är fyllig data för att skapa 

en kontextuell förståelse Bryman och Bell, 2005). Angelöw och Jonsson (2000) beskriver den 

kvalitativa metoden med att forskare bör försöka förstå den verklighet denne studerar, 

meningen med detta är att spegla den så noggrant som möjligt. Under uppsatsens uppbyggnad 

är flexibiliteten en oerhört viktig del och Bryman och Bell (2011) menar att detta är en 

avgörande del i den kvalitativa forskningsmetoden. Genom att författarna i uppsatsen förhöll 
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sig till detta förhållningssätt kunde de anpassa och specificera sin problemformulering samt 

att författarna var öppna för nya infallsvinklar och perspektiv utifrån genomförda intervjuer.  

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.2.1 Abduktion 

I vår kandidatuppsats har vi valt att utgå från förhållningssättet abduktion, vilket har ett drag 

av både induktion och deduktion. Detta tillvägagångssätt innebär att forskaren utgår från ett 

enskilt fall där av är detta sätt vanligast vid fallstudiebaserade undersökningar menar 

Alvesson och Sköldberg (2008). Patel och Davidsson (2011) beskriver att under processens 

och arbetets gång utvecklas och justeras det empiriska samt teoretiska materialet. Det 

abduktiva arbetssättet frigör författarna från ett fast förhållningssätt och gör att de inte blir 

låsta.  

 

Processen började med att vi började undersöka empiriskt material kring ämnet för att ha en 

förförståelse kring ämnet samt vara medvetna om ämnets problemområden innan vi 

fördjupade oss i det teoretiska materialet. Vi bestämde oss sedan för att göra en 

jämförelsestudie och att vi ville granska tre olika kampanjer. Grunden till att vi valde just tre 

olika kampanjer var att kunna samla in tillräckligt med kritiskt material för att kunna 

analysera och ställa dessa emot varandra. Vi valde även att intervjua både agenturen som 

skapat kampanjen samt kunden som genomförde den för att kunna få en bild om deras 

förväntningar inom kampanjen skiljde sig. Efter detta valde vi att förankra oss i det teoretiska 

materialet och när inledningskapitlet samt teorier kring kunskap och incitament var 

sammanställt kände vi oss klara för insamling av det empiriska materialet. När denna 

insamling var klar återgick vi för att samla in en djupare teoribas för att justera och 

komplettera efter vad våra respondenter talat om. Processen och arbetsupplägget har därför 

varit en växelverkan mellan induktion och deduktion. Vi anser att detta förhållningssätt har 

varit till vår fördel, då vi inte blivit låsta i någon grad under processens gång.  

 

2.3 Litteraturstudie  

Vid utförandet av en litteraturstudie används skriftligt material så som böcker, artiklar, 

tidskrifter och broschyrer när information samlas in. Anskaffningen av litterära material 

resulterar i så kallad sekundärdata. Vilket innebär att den information som samlats in har till 

en början skrivits för ett annan avsikt än de som är aktuellt.  Detta bör författaren vara mycket 

uppmärksam på vid brukande av texter, de kan vara skriva på ett specifikt sätt för att lyfta 

fram en händelse. Risken finns också att materialet inte är komplett vilket kan minska den 

önskade bredden på den potentiella texten (Kothari, 2004). Vi är medvetna om att vi valt att 

använda oss av Clinard (1974) vilket kan anses som ett litteraturval som möjligt inte ligger i 

tiden. Med närmre granskning finner vi att hans teorier fortfarande är högst relevanta i 

ämnesområdet och ser därför han som en trovärdig pålitlig källa trots teoriernas ålder. I vårt 

metod avsnitt har vi medvetet valt att utgå från Bryman och Bell (2011) och utifrån den 

kompletterat med övrig metodik litteratur. Vårt metodkapitel saknar vetenskapliga artiklar, 

men vi anser att de litterära källor vi använt inom dessa ämnesområden ger tillräcklig styrka 

och trovärdighet som håller den kvalité som vi eftersträvar i vår kandidatuppsats.  
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Björklund och Paulsson (2003) förklarar att användandet av sökord bär en stor roll vid 

utformning av litterärstudier. Beroende vilket ord som väljs ut och vilken sökmotor som 

används kan detta ge vitt skilda förslag vid undersökning av samma ord. De sökord som 

används i denna rapport: Förväntningar, kognitiv teori, avvikande beteende, social 

konstruktionism, kvalité, självuppfyllande profetia, marknadsföring, 

marknadsföringsstrategier, gerillamarknadsföring och kommunikation. Valet av dessa sökord 

gjordes för att de passade in på vårt ämne i denna rapportstudie, dessa gav ett bidrag till 

relevant och användbar information vid utformandet av den aktuella studien.  

2.4 Design och tillämpning 

2.4.1 Fallstudiedesign 

En forskningsdesign kan definieras som en plan och vägledning för insamling, analys och 

tolkning av data (Yin, 2007). Vi har i vår uppsats använt flerfallsstudie som vår 

forskningsdesign vilken innebär att forskaren fokuserar på flera enskilda fall som ingående 

och detaljerat beskrivs och undersöks. Vanlig fallstudiedesign innebär att en enbart fokuserar 

på ett ingående fall. Det båda designerna har gemensamt är att forskaren tittar noga och 

grundligt på det som undersöks. 

 

Ett fall kan exempelvis vara en utvald person eller ett helt företag förklarar Bryman och Bell 

(2011). Fallstudier används med fördel för att skaffa ökad förståelse om ett aktuellt skeende i 

ett socialt sammanhang. Fallstudier används och förknippas med en kvalitativ 

forskningsdesign med det induktiva angreppssättet men kan även implementeras på en 

kvalitativ forskningsdesign med abduktivt angreppssätt. Vid användning av fallstudier är det 

vanligast att forskaren använder sig av deltagande observationer och/eller ostrukturerade- 

eller semi-strukturerade intervjuer (Bryman och Bell, 2011). 

        

Många studier kan uppfattas som fallstudier och därför är det viktigt att inse skillnaden mellan 

fallstudier och andra typer av studier. Det som skiljer fallstudier från andra studier är att 

fallstudien är intresserad att undersöka specifika fall. 

 

Yin (2007) beskriver att en fallstudie är en empirisk undersökning som: 

 

”Studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext. Framför allt då 

gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara” (Yin, 2007, s 31) 

 

Vi tillämpade i denna studie flerfallsdesign, där Yin (2007) förklarar att det fokuseras på flera 

fall. För forskarnas del fokuseras det på tre olika fall som grundligt granskas och analyseras 

för att sedan kunna ställas mot varandra i en jämförande fallstudiedesign.  
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2.5 Tillvägagångssätt för materialinsamling 

2.5.1 Semi-strukturerad intervju 

Vid en semi-strukturerad intervju använder sig intervjuaren av en lista med specifika teman 

som ska behandlas, detta resulterar i att intervju objektet får utrymme att tala fritt samtidigt 

som det ger intervjuaren möjlighet att styra intervjun till de samtalsämnen som behövs 

besvaras. I en semi-strukturerad intervju behöver inte frågorna komma i samma ordning som i 

intervjuguiden, utan intervjuaren har friheten att ställa frågorna som den anser är bäst utifrån 

intervjun. Dessutom går det att ställa frågor som inte står med i intervjuguiden, förutsatt att 

personen som blir intervjuad berättar något som intervjuaren vill fråga mer om och är relevant 

för de uppsatta teman. (Bryman & Bell, 2011).  

 

Bryman och Bell (2011) skriver att ifall det är flera forskare som är inblandade i insamlingen 

av empiri säkerställer det till en viss nivå jämförbarheten i intervjuerna och att det därav är att 

föredra med en semi-strukturerad intervju.  

 

När personer med chefsbefattning intervjuas ska forskarna ta hänsyn till vissa aspekter. På 

grund av den status och makt som finns hos personer inom högre befattningar i organisationer 

medför det att det blir svårt att få kontakt med dem. Att endast bestämma en tid för intervju 

kan ta lång tid. Då chefer ställs inför krav utifrån på information och stöd så är det viktigt att 

intervjuaren formulerar önskemålet om intervjun på ett sätt som skapar en positiv känsla hos 

personen som ska intervjuas. (Bryman & Bell, 2011).  

 

Det är att föredra att använda sig av både telefon och brev när forskarna ska fråga ifall en 

person vill ställa upp på en intervju. Först ringa upp via telefon och sedan ett brev där 

forskaren introducerar ämnet mer ingående för personen har blivit tillfrågad. I brevet ska en 

beskrivning av vad avsikten med undersökningen och vad för undersökning det är och på 

vilket sätt som undersökningen kommer gynna personen som blir intervjuad. Det ger 

forskaren tillfälle att svara på frågor som personen som ska intervjuas kan ha ifall intervjuaren 

ringer upp några dagar efter brevet. Det är viktigt att komma ihåg att det gäller att vara envis 

på ett artigt sätt för att få intervjun till stånd (Bryman och Bell, 2011). När vi tog kontakt med 

de eventuella intervjuobjekten skickade vi först ett introducerande email som beskrev vilka vi 

var, vad vi gjorde samt när vi ämnade ringa upp dem, tid och datum. Vi kontaktade dem sedan 

vid detta tillfälle om de inte återkommit till oss att detta inte passade, Därefter bokades ett 

datum för en personlig intervju. Vi skickade sedan intervjuguiden i förväg för att kunna förstå 

och förbereda sig för hur intervjun skulle gå till.   

 

När en person som ingår i en organisation blir intervjuad innebär det att intervjuaren tar 

arbetstid från intervjuobjektet och i vissa fall kan det inte gå att utföra intervjun under 

arbetstid eftersom det inte är lugn och ro. Samtidigt kan det vara så att intervjuobjektets chef 

inte är villig att släppa iväg personen för en intervju under arbetstid för, exempelvis, att det 

inte går att hitta en ersättare som kan sköta intervjuobjektets arbetsuppgifter. Emellertid finns 

det chefer som tillåter anställda intervjuas trots de kostnader som uppstår. Samtidigt kan även 

chefen som blir intervjuad vinna av att blir intervjuad. Exempelvis kan personen komma bort 
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få tillfälle att tänka igenom ett problem på ett strukturerat sätt, då intervjun handlar om just 

det problemet (Bryman och Bell, 2011). Vid genomförandet av våra intervjuer var detta inget 

som vi stötte på, alla var mycket tillmötesgående och hjälpsamma samt intresserade av vår 

aspekt av deras kampanj.  

2.5.2 Telefonintervjuer 

Vid telefonintervju är det viktigt att börja med rätt typ av frågor för att skapa en bra relation 

med intervjuobjektet. Vikten av att välja rätt typ av frågor med är stor då den fysiska 

kontakten är obefintlig och det är svårare att läsa av intervjuobjektet. Om fel frågor väljs kan 

detta leda till att personen slutar svara då den kan känna sig felaktigt behandlad (Häger, 

2007). Det är inte ovanligt att finna sig i en intervju med ett slutet intervjuobjekt, det gäller då 

att använda en trevlig ton och att använda sig av öppna frågor som är lättare att svara på. 

Likasom semi-strukturerade intervjuer gäller det att vara förberedd på följdfrågor för att nå 

den djupare informationen som söks (Lantz, 1993). Vi kommer även i våra telefonintervjuer 

utgå från ett semi-strukturerat perspektiv även fast vi vet att telefonintervjuer oftast bör ha ett 

mer strukturerat frågeschema (Bryman och Bell, 2011). Vi vill följa vårt frågeschema och ha 

samma struktur genom alla intervjuer, vi anser även att våra inledningsfrågor lämpar sig även 

i telefonintervjuer. Vi är medvetna om att telefonintervjuer inte är det optimala i en kvalitativ 

studie och vi anser att detta kan vara till nackdel för vår studie. Vi kommer att utgå ifrån 

intervjuns utveckling och de intervjuandes känslor och attityd under intervjun (Bryman & 

Bell 2011). 

2.5.3 Urval av fall och respondenter 

Enligt Bryman och Bell (2011) är bekvämlighetsurval en form av urval där respondenterna 

råkar finnas tillgängliga för forskaren vid tillfället forskaren letar. Problemet med ett 

bekvämlighetsurval är att det inte går att generalisera resultaten eftersom att forskaren inte är 

medveten om vilken population urvalet är representativt för. Vid tillvägagångssättet av vårt 

urval av de tre valda fallen började vi att göra en sökning av gerillamarknadsförings 

kampanjer. Vi valde därefter ut Fräscha kyssar, Vi ses på premiären samt BK Häcken bakar 

för Hisingen. Vi tittade därefter närmre på varje enskild kampanj, identifierade agenturen 

samt kunden som genomfört kampanjen, och började sedan ta kontakt med dessa. Vid vårt 

urval av våra respondenter, valdes som ovan beskrivits, ett bekvämlighetsurval och i 

kampanjen med Folktandvården hittade vi kontaktuppgifter till respondenterna på respektive 

Folktandvården och agenturen Kreations hemsida. Det visade sig sedan att de vi kontaktade 

först var även dem som blev våra respondenter. I kampanjen med Kalmar FF kontaktade vi 

först VD:n av agenturen som vi sedan även intervjuade samt att vi blev guidad inom Kalmar 

FF till rätt intervjuobjekt som varit ansvarig för kampanjen. I kampanjen med BK Häcken 

kontaktade vi först agenturen där vi blev guidade till vår respondent, han gav oss sedan 

kontaktinformation till vår respondent inom BK Häcken.  

2.5.4 Intervjuguide 

En intervjuguide vid en semi-strukturerad intervju är mindre strukturerad lista över de 

frågeställningar som ska svaras på under intervjun. Det fundamentala i intervjuguiden är att 

frågorna ska vara utformade på ett sådant sätt att det i slutändan bidrar till att svara på 

frågeställningarna Detta skapas genom att intervjuobjekten, utifrån frågorna, berättar om hur 
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de upplever sin omvärld och att det innefattar flexibilitet i intervjun. Flexibilitet handlar i 

detta fall mer om hur själva intervjun genomförs än om vilka frågor som ställs. (Bryman och 

Bell, 2011). 

 

När forskaren ska skapa frågeställningar ska de inte vara så pass specifika att de hindrar att 

alternativa idéer eller synsätt att komma fram under tiden för insamlingen. Det är viktigt att 

vara medveten om vad för kunskap som krävs för att besvara frågeställningarna och det är en 

viktig utgångspunkt för att skapa frågeställningar. (Bryman och Bell, 2011). 

 

Steg för att utforma en intervjuguide:  

 Ha en ordning på de teman som ska beröras så att de är upplagda på ett bra sätt för 

intervjun. 

 Intervjufrågor som bidrar till svar på det som ska besvaras. 

 Anpassa språket så att person som blir intervjuad förstår allt.  

 Undvika ledande frågor 

 Dokumentera bakgrundsfakta om personen som blir intervjuad.  

 

Efter intervjun ska forskaren ta reda på hur intervjun gick, då ska forskaren ta reda på 

intervjuobjektet exempelvis var samarbetsvillig, inte ville svara på vissa frågor, nervös eller 

lugn. Andra saken forskaren ska notera är var intervjun tog plats. Övriga upplevelser av 

intervjun, är exempelvis om nya intresseområden kom fram. Det sista är hur miljön var, det är 

exempelvis om det var mycket folk som störde intervjun eller om det var lugnt. (Bryman och 

Bell, 2011).  

2.5.5 Frågor 

Kvale (1996) skriver om nio stycken kategorier av frågor som intervjuaren kan ställa. Dessa 

är inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserade frågor, direkta frågor, 

indirekta frågor, strukturerade frågor, tystnad och tolkande frågor (Bryman och Bell, 2011).  

 

Vid inledande frågor ska intervjuaren ställa frågor så som “Hur kom det sig att ni gjorde 

detta?” eller “Har ni någonsin arbetat med detta tidigare?”. Uppföljningsfrågor handlar om att 

ge respondenten möjligheten att ställa frågor som ger en mer ingående berättelse om 

respondentens svar, exempelvis “Kan du berätta lite mer om hur ni arbetade med det?”. En 

sonderingsfråga är när intervjuaren gör en uppföljning och en fördjupning på ett svar från en 

direkt fråga. Preciserade frågor är när intervjuaren ställer frågor så som “Vad gjorde ni åt det 

problemet?”. Direkta frågor är bättre att använda i slutet av intervjun så att intervjuaren inte 

styr intervjupersonen för mycket i dennes svar. Frågor som ställs vid direkta frågor är till 

exempel “Är ni tillfredsställda med genomförandet av projektet?”. Indirekta frågor är frågor 

som börjar med exempelvis “Är ni nöjda med resultatet av projektet?” och sedan får 

intervjupersonen frågan “Är du nöjd med resultatet?” för att på så sätt få fram 

intervjupersonens egna åsikt om ämnet. Strukturerande frågor är när intervjuaren till exempel 

berättar att de ska byta tema för intervjun. Tystnad är ett tillfälle när intervjuaren visar för 

intervjupersonen att det finns tillfälle för denne att tänka efter på ett svar alternativt att ge ett 

mer utfyllande svar. Den sista är tolkande frågor och det är till exempel frågor som “Menar du 
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att projektledarens roll har skiftat från att se kundens bästa till att se lönsamhetens bästa?” 

(Bryman och Bell, 2011).  

 

Vid utformandet av våra intervjufrågor utgick vi från att vi ämnade genomföra semi-

strukturerade intervjuer, vilken innehåller en frågeguide med frågor baserade på ett visst tema. 

De teman som vi utformade våra frågor utifrån var kvalité samt förväntningar. Vi valde sedan 

att dela upp frågorna så de berörde innan utförd kampanj, under samt efter kampanjen för att 

få en struktur som gjorde det lätt för intervju objekten. Genom att ha denna strukturen innan 

kunde vi genomföra intervjuerna utan att behöva styra intervjun och gav intervjuobjekten 

möjlighet att svara utförligt på samtliga frågor. Nedan presenteras de huvudfrågor som 

ställdes till varje intervjuobjekt, vid varje intervju ställdes underfrågor för att få ett utförligare 

svar. 

 

Frågeguide: 

 Varför valde ni gerillamarknadsföring istället för de traditionella 

marknadsföringskanalerna? 

 Vad var ni i behov av som fick er att söka till gerillamarknadsföring? 

 Vad för egenskaper fick ni uppfyllda i kampanjen som ni var i behov av? 

 Vad hade ni för förväntningar på gerillamarknadsföring före kampanjen? 

 På vilket sätt blev era förväntningar uppfyllda efter utförandet av kampanjen?  

 Vad är kvalité för dig?  

 Vem är det som bestämmer vad som är kvalitet? Kunden eller producenten? 

 Vad betyder det att överträffa förväntningarna på kvalitén för dig? 

 Uppfylldes något behov åt er som ni inte var medvetna om? Vad i så fall? 

 

2.5.6 Plats för intervju 

Det är viktigt att intervjun tar plats i ett utrymme som är avskilt och lugnt, detta så att 

intervjun inte blir avbruten. Att använda sig av intervjupersonens arbetsplats som utrymme 

för intervjun är inte alltid något som är positivt. Exempelvis kan telefonen ringa och kollegor 

komma in och störa. Då intervjun kommer att spelas in måste ljud tas i hänsyn till valet av 

plats. Ljud som stör kan vara trafik eller ljud från produktion. Kraven på val av plats för 

intervjun måste även passa in på intervjupersonens bekvämlighet så att denne känner sig 

bekväm (Bryman och Bell, 2011). Intervjuerna med Kreation och Folktandvården tog plats i 

respektive företags konferensrum med en ljus intervjuvänlig atmosfär. Intervjuerna med 

Wilson Creative, Miami Advertising Agency och Kalmar FF skedde via telefon intervju och 

BK Häcken via skype, samtliga intervjuer hölls i universitetets lokaler.  

2.5.7 Inspelning och anteckning 

I en kvalitativ undersökning är det för forskaren intressant att veta vad intervjuobjektet svarar, 

men även hur. I och med detta är det bra att använda sig både av inspelning av intervjun samt 

att anteckna under intervjun.  
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Det finns flertalet fördelar med att arbeta med inspelning och transkribering. Det underlättar 

vid en mer djupgående analys av vad intervjuobjektet har sagt, bidrar till att förbättra 

intervjuarens minne om intervjun, ger en möjlighet att gå igenom intervjuobjektets svar flera 

gånger. Detta ger en möjlighet att bemöta anklagelser ifall analysen har påverkats av 

fördomar eller värderingar från forskaren samt att det gör att informationen kan användas 

flera gånger och i andra intresseområden. Trots fördelarna med att använda sig av inspelning 

och transkribering finns det även nackdelar. Det är ett väldigt tidskrävande tillvägagångssätt, 

det krävs bra inspelningsutrustning samt att transkriberingen resulterar i massvis med papper 

(Bryman och Bell, 2011). Vid samtliga intervjuer genomfördes anteckningar av två av 

forskarna, varav den tredje höll i intervjun. Vi såg till, att vid alla intervjuer spela in med två 

olika enheter för att försäkra oss att inga tekniska problem skulle ställa till det för oss. Vid vår 

transkribering tog vi sedan hjälp av de inspelade intervjuerna, samt de två olika antecknings 

noteringarna för att skapa en komplett och korrekt transkribering. Transkriberingen fann vi 

väldigt givande, då en repetition av intervjuerna väckte minnen och känslor som känts under 

intervjuerna, vilka var oerhört givande vid vår analysering.  

2.6 Analysprocess 

2.6.1 Analysprocess av kvalitativ data 

Vid analysering av kvalitativ data rekommenderas tre huvudsakliga steg som bör följas 

systematiskt menar Jacobsen (2002). De tre steg som ingår i processen är beskrivning, 

systematisering och kategorisering, samt kombination. Dessa tre steg kan efterlikna en spiral i 

sitt tillvägagångssätt, det startar vid data och går sedan igenom de tre stegen vilket avslutas i 

uppsatsen. Analysprocessen i sig innebär egentligen successiv reducering av data, menar 

Jacobsen (2002). 

 

I det första steget vilket är beskrivning, förklarar Jacobsen (2002) att forskaren bör opartiskt 

och detaljerat återge insamlad data, vilket kallas tjocka beskrivningar. Författarna till denna 

uppsats sammanställde all information från de semi-strukturerade intervjuerna samt all data 

som insamlats för att få en överblick över de material som fanns. Steg två som innebar 

systematisering och kategorisering innebär att all onödig och överflödig information sållas 

bort. Jacobsen (2002) menar att det är viktigt för att kunna få en rättvis och tydlig bild av den 

data som är relevant. I denna uppsats sållades överflödig information bort, såsom anekdoter 

som är av irrelevans för denna uppsats. Informationen systematiserades i form av olika 

kategorier utifrån innehållet för att få en lättare hantering av materialet. Det sista och tredje 

steget innebär analysering av resterande data, vilket gör att det är ofta i denna del de mest 

intressanta delarna kan identifieras (Jacobsen, 2002).  

 

I denna uppsats analyserades de intervjuer som genomfördes noggrant samt att de sedan 

sammanflätades med den anpassade och specificerade teorin för fenomenet för att identifiera 

om deras förväntningar överensstämde med deras resultat. I de olika fallkampanjerna söker vi 

efter information kring hur deras förväntningar var innan utförandet av kampanjen samt om 

dessa överensstämmer med det faktiska resultatet. Eftersom det genomförs två intervjuer med 

agentur och kund för varje undersökt fall sammanställdes dessa först innan de började 
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analyseras och jämföras med de andra fallen. Eftersom vi genomförde intervjuerna med 

intervju objekten efter själva genomförandet av kampanjerna gäller det att ha i åtanke under 

intervjuerna, samt vid sammanställning av intervjuerna, att alla intervju objekten redan 

genomfört sin kampanj vilket gör att det kan vara svårt att tolka om kampanjens 

genomförande påverkar svaren. Det är lätt att en tid efter genomförandet glömma bort både 

positiva och negativa upplevelser vilket gör att de svar dem ger inte speglar hur de faktiskt 

kände både innan och under kampanjens gång.  

 

”Rationalisering menas att man i efterhand intalar sig själv att 

man hade goda intentioner eller goda grunder med/för sitt 

agerande” (Psykologiguiden.se, 2014-05-19). 

 

Vid analys av det empiriska materialet behöver intervjuarna även ta hänsyn till att agenturerna 

eller kunderna kanske inte berättar hela sanningen, för att inte sätta sig själv eller företaget i 

dålig dager. 

 

 
Egen figur, 1. (2014-05-19) 

 

Denna analysmodell går ut på att varje kampanj med respektive intervjuer kommer att ställas 

teori mot empiri. Således kommer Kreation och Folktandvården analyseras gentemot teorin 

tillsammans, Wilson Creative och Kalmar FF analyseras gentemot teorin tillsammans och 

Miami Advertising Agency och BK Häcken analyseras gentemot teorin tillsammans. Utifrån 

detta kommer tre stycken sammanställningar ha analyserats fram för att sedan kunna ställas 
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mot varandra för att göra en sammansmältning av dessa tre till en helhet. Det är den helheten 

som sedan skall resultera i en slutsats.  

2.6.2 Kvalitetsmått 

I den kvalitativa forskningsmetoden finns olika kvalitetsmått för att mäta hur tillförlitligt 

materialet är, validitet och reliabilitet är de vanligaste tillvägagångssätten. Bryman och Bell 

(2011) förklarar Validitet kortfattat som ett mått på om ett begrepp verkligen ger en bild av 

det begreppet. Reliabilitet innebär i vilken utsträckning ett mått på ett begrepp är stabilt eller 

pålitligt.  

 

I en kvalitativ forskning är dock inte det främsta intresset att mäta och detta har lett till att det 

diskuterats hur pass relevanta begreppen är för kvalitativ forskning. De två grundläggande 

kriterierna för granskning är trovärdighet och äkthet (Bryman och Bell 2011). Vidare 

förklarar författarna att trovärdigheten består av fyra stycken del kriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styra och bekräfta. 

 

Tillförlitlighet ligger i grund till hur pass godtagbar en beskrivning av en social verklighet är i 

andra människors ögon (Thomas, 2011). Bryman och Bell (2011) förklarar vidare att 

framkalla tillförlitlighet i resultaten ingriper både att forskaren säkrar att forskningen utförts i 

enlighet med dessa regler. Samt att forskaren rapporterar resultatet till de människor som är 

en del av den sociala verklighet som studerats, för att dessa personer skall kunna bekräfta att 

forskaren uppfattat verkligheten på ett korrekt sätt. 

 

Överförbarhet menar Bryman och Bell (2011) att i kvalitativa forskningar handlar mer om 

djup istället för bredd, då kvalitativa forskningar i normalfallet innefattar ett intensivt stadium 

av en liten grupp eller av individer som har vissa drag gemensamt. De kvalitativa resultaten 

har en benägenhet att ha fokus på det kontextuellt unika av den aspekt av den sociala 

verklighet som studeras. 

 

Pålitlighet innefattar att forskaren säkerställer att det skapas en fullständig redogörelse av alla 

faser i forskningsprocessen, allt från problemformulering, val av respondenter, 

intervjuskrifter, till beslut angående analys av data och så vidare. Att kunna styrka och 

bekräfta innebär att forskaren utifrån insikten att det inte går att få någon fullständig 

objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att han/hon agerat i god tro. Det ska 

med klara ord vara uppenbart att forskaren inte i någon grad medvetet låtit personliga 

värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka resultat och slutsatser från en undersökning 

.(Thomas, 2011). 

 

Äktheten handlar om att resultatet i form av olika åsikter och uppfattningar skall ge en rättvis 

bild för att skapa trovärdighet och pålitlighet, vilket genererar att undersökningsobjekten kan 

få en bättre förståelse och möjlighet att förbättra den sociala situation samt den sociala miljö 

de lever i. (Bryman och Bell, 2011). 
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2.6.3 Etiska överväganden 

Bryman och Bell (2011) förklarar att det är viktigt att diskutera med företaget som ämnas 

undersökas samt de intervjuobjekten som kommer att delta om de godkänner att användandet 

av deras namn används i uppsatsen. Det är även viktigt att en överenskommelse sker innan 

intervjuerna samt undersökningarna påbörjas. Diskussionen om etiska frågeställningar brukar 

kretsa kring ett antal frågeställningar som uppträder i olika skepnader. Dessa skepnader är: 

samtycke, skada för deltagarnas del, inkräktar på privatliv samt undanhållande. (Bryman och 

Bell, 2011). 

 

Innan intervjuerna började på respektive fallföretag, diskuterade forskarna genomgående med 

intervjuobjekten vad som ämnades diskuteras, hur det skulle gå till samt vilket avsikt 

forskarna hade med intervjuerna. Det förklarades även för intervjuobjekten att de frågor som 

ämnades ställas samt redogörelsen för svaren inte inkräktade på intervjuobjektens privata 

person eller ämnar påverka företaget negativt. De fick även möjligheten att välja om de ville 

genomföra intervjuerna anonyma.  
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3. Teori 
 
Teorikapitlet ämnar börja brett med förståelse av människans uppfattning av händelser i 

kognitiv teori och hur individer kommunicerar med varandra. Dessa två parter bidrar till en 

god förutsättning vid skapandet om att uppnå förväntningar på gerillamarkandsföring. 

Förklaring av avvikande beteende då gerillamarknadsföring kan ses som det. Hur och vad 

som påverkar förväntningar hos individer och argumentation till en förklaring av vad 

förväntan är. Samt kvalitetsbegrepp, förväntningar på kvalitet och en beskrivning av 

gerillamarknadsföring.  

 

3.1 Kognitiv teori 

Denna typ av forskning beskriver och förklarar hur individer varseblir eller uppfattar något, 

hur vi tänker och föreställer något. I kognitiv teori bildar människor på så sätt olika begrepp 

och intellektuella processer om förhållandet till världen denne lever i (Angelöw och Jonsson, 

2000). 

 

Människor ses som en rationell och eftertänksam individ inom kognitiv teori. 

Forskningsmetoden går ut på att studera hur kognitioner uppstår och hur de utvecklas. Utfallet 

är delvis för att försöka få en förklaring på hur kognitioner påverkar beteendet hos människan. 

Kognition är ursprungligen taget ifrån det latinska ordet cognoscere vilket betyder ”att bli 

bekant med eller att veta”. Det finns två grundläggande fenomen inom kognitionsforskning; 

mental representation och mental bearbetning. För att få en bättre förståelse bör vetskapen 

finnas att representation är något som står för något annat. Som exempel, ett intyg på examen 

visar att denne har en högskoleutbildning fast examensbeviset är självklart inte desamma som 

utbildningen isig. Hur en händelse eller erfarenhet är representerad i vårt medvetande är 

mental representation. Det andra grundläggande fenomenet är mental bearbetning, detta är hur 

uppfattningen sker av något, hur individen kommer ihåg något och hur våra tankar leder till 

handling. En del av kognitiv teori är den sociala kognitionen då studier görs om hur individer 

tänker om andra människor och den sociala miljön. Den sociala kognitionen fördjupar sig i 

annorlunda uttryck enligt Angelöw och Jonsson (2000) inom mentala representationer och 

processer som ligger till grunden för: 

 

3.1.1 Social perception och Social bedömning 

Speglar de upplevelser som varje människa har fått av andra individer eller gruppers 

beteende, tillförlitlighet, emotioner och så vidare, vid ett samtal eller hör talas om dem. Detta 

i sin tur ligger till grund för den sociala bedömning som förklarar hur varje individ gör en 

utvärdering och bedömning utifrån de intryck de får ifrån andra människor via den sociala 

perceptionen (Angelöw och Jonsson, 2000). 
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3.2 Kommunicera med individer 

Vid kommunikation kan verbala och icke-verbala medel användas. Främst när det handlar om 

verbal kommunikation riktar sig den största delen till individer som kommunicerar till andra 

medmänniskor genom samtal, skriver meddelanden, böcker och tidskrifter. Den icke verbala 

kommunikationen använder sig av att kommunicera genom kroppsspråk, som exempel dans, 

via gester, ansiktsuttryck och hur individen rör varandra. Människan kommunicerar även med 

symboler för att nå ut med sitt budskap till andra personer. En symbol kan vara ett märke, 

klädsel, en doft eller dylikt (Angelöw och Jonsson, 2000). Gudykunst och Kim (1997) gör ett 

försök att definiera kommunikation med dessa antaganden; 

3.2.1 Symbolisk aktivitet 

Icke verbala ting så som emblem, flaggor och olika märken kan vara en viss typ av symboler. 

Det är viktigt att poängtera ut att dessa symboler är skapade av människor och tillsammans i 

grupp kommit överens om vad den ska betraktas med för medvetenhet. Därför finns det ingen 

naturlig koppling mellan symboler och deras betraktade tillförda budskap. Människor kan 

igenom symboler förställa sig förhållande mellan människor eller i mellan människor och ting 

utan att närvara vid platsen utan endast se en sekvens vid exempel ett foto. 

3.2.2 Kodning och avkodning av meddelande 

Det är inte möjligt att överföra tankar genom tankeöverföring och därför använder sig 

människan av olika typer av koder för att förmedla deras önskade uttryckande budskap. 

Kodning använder sig även med flertal symboler för att göra andra medvetna om deras tankar, 

känslor och attityder. Motsatt sida av detta blir en så kallas avkodningsprocess där mottagaren 

försöker tyda, uppfatta och tolka det som uttrycks. Kodning och avkodning är två processer 

som flyter samman då människan bär den individuella förmågan och erfarenheten och dels 

kunskap av gruppmässiga och kulturella erfarenheter. Detta gör de möjligt att både ge och ta i 

mot förståelse av budskap. Dock kan det aldrig säkerhetsställas att kodning och avkodning 

blir helt perfekt vid ett utbyte av meddelanden. Faktorer som kan spela roll i detta är viljan till 

förståelse, förmåga att uttrycka sig tydligt och miljöns påverkan. 

 

Vid kommunikation görs detta i olika medvetandetillstånd då, Gudykunst och Kim (1997) 

menar på att individer är mer eller vid mindre medvetande när de kommunicerar. 

Anledningen är socialiseringsprocessen in i samhället och i kulturen.  Berger och Luckermann 

(1966) ger ett exempel av socialiseringsprocessen som att samtala eller gå, detta är något en 

lär sig ifrån födseln utan att individen vet hur egentligen det går till, efter inlärningsprocessen 

gör bara människan det utan att tänka på hur. Dock kan medvetenheten vad det gäller tal och 

kroppsspråk skilja sig beroende på om omgivningen är bekant och till vem och hur människan 

vill framföra sitt budskap. 

3.2.3 Antagande av slutresultat 

I många fall gör kommunikatörerna antaganden om slutresultatet av en kommunikation. I de 

flesta fall görs detta medvetet främst vid nya situationer. Individen gör sig i försök med att 

avläsa den andres reaktioner på vad han eller hon säger. Förstår individen att tilltalspersonen 

inte uppfattar vad han eller hon säger görs ett nytt försöker genom att byta strategi att 
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kommunicera sitt budskap på. Angelöw och Jonsson (2000) argumenterar för att i Sverige, 

enligt den kulturen lägger människor större vikt på vad som sägs och inte hur det sägs. 

Författarna menar också på att många andra kulturer lägger större vikt hur och när någonting 

sägs (Berger och Luckermann, 1966). 

3.3 Avvikande beteende 

Från födelsen lär andra individer oss vad som är rätt och fel, bland annat hur vi ska tala, vad 

vi ska äta, hur vi ska behandla andra individer och hur vi ska se på saker i samhället. Allt ifrån 

att viss mat är giftig, vi bränner oss på elden, behandla andra människor så som du vill 

behandlas. I skolan lär sig eleverna räcka upp handen innan de talar, hemma vid 

middagsbordet ska bra bordsskick följas, kvinnor bär klackskor, män har slips. Avviker 

individen ifrån detta ses denna som annorlunda, udda, utanför den sociala konstruktionen, 

människan förväntas alltså att inte te sig i ett avvikande beteende (Johansson, 2004). 

 

Ett avvikande beteende kommer ut ifrån en social konstruktion som skapas av omgivningen 

och utav inflytelserika grupper i samhället. Angelöw och Jonsson (2000) menar att de som 

bedömer vad i samhället som ska åtnjutas med respekt, vad som är representativet och vad 

individerna bör ta negativ ställning till. Enbart en handling i sig är inte moraliska, omoraliska, 

avvikande eller normala, inget i endast handlingen är bra eller dåligt. Endast individer i 

samhället kan styra över vad som bedöms och värderas utifrån en handling, vad som är 

avvikande och inte. Alltså producerar samhället det avvikande beteendet. Ett avvikande 

beteende kan ses utifrån olika nivåer av samspel, så som emellan individen och samhället, 

individer och organisationer, mellan individen och gruppen, även mellan individen och 

individen (Angelöw och Jonsson, 2000). 

 

Värderingen på ett avvikande beteende kan värderas både negativt och positivt. Angelöw och 

Jonsson (2000) beskriver det positiva avvikelsebeteendet med ett exempel om mode och 

extrema kläder. Ett nyskapade som ger oss individer möjligheten att sticka ut ur mängden. 

Men hjälpa av dyra speciella märkeskläder speglas en vis typ av status och överklass. Finns 

det inte kapital för alla till att köpa dessa exklusiva kläder skapas snart liknande plagg och 

kopior av samma mode. Då urskiljer sig inte överklassen längre ur mängden och plast ges åt 

nyskapande avvikande beteende för nytt mode, vilket länge har varit en cirkulation i 

samhället. Vad som beskrivits ovan är hur ett avvikande beteende har givit exklusivitet, något 

individer i vissa fall eftersträvar. När de avvikande övergick till det normala, ger detta 

spelrum för nya avvikelse som skiljer sig ur mängden når samhället (Angelöw och Jonsson, 

2000). 

3.4 Avvikande beteende i funktion 

Forskarna har lagt störst tyngd på den negativa verkan och dimensioner inom avvikande 

beteende. Ovan påpekas de att avvikande beteende som är socialt konstruerade, de 

uppkommer inte ur tomma intet och det kan finnas en del förklaring till att de existerar. Även 

ifall att de som utpekas som avvikare träffas av en negativ inverkan kan de ha en funktionell 

aspekt för andra individer, grupper och samhället i stort. Angelöw och Jonsson (2000) nämner 

några avvikande handlingar och beteende kan: 
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3.4.1 Stärka normer och regler 

Vissa avvikande beteenden kan stärka våra normer och regler i samhället. Vid seende av ett 

perspektiv i arbetsgrupp kan anställda till viss del frysas eller stötas ut bland de som skapar 

det avvikande beteendet bland individerna inom organisationen. Exempel på dessa avvikande 

beteende människor kan vara att deras rådande värderingar går i mot de regler och normer 

som de flesta följer inom arbetsgruppen och därför stöts dem ut. Detta exempel kan ses som 

gammalmodigt synsätt och denna attityd är inte längre aktuell inom organisationer och 

arbetsgrupper. 

3.4.2 Skapa trygghet under osäkra perioder 

I kristider, under föränderliga och osäkra perioder kan ett avvikande beteende skapa en form 

trygghet hos vissa individer. I med att en avvikelse tydliggör för allmänheten vilka regler dem 

bör rätta sig efter. Osäkerhet kan också uppstå vid organisationsförändringar då 

organisationskulturen ändras och det kan bli problematiskt att veta vilka nya regler och 

normer som ska följas. Igen kan personer se vilka som inte följer de önskvärda åsikterna 

genom att de stöts ut. Detta skapar trygghet hos övriga beträffande i med att de har vetskapen 

om vilka reglar som dem ska gå efter. 

3.4.3 Öka sammanhållningen 

Genom utstötning av dem individer med avvikande beteende skapas en viktig funktion av 

ökad sammanhållning bland dem som ej avviker. Genom att en så kallad syndabock utses kan 

gruppens sammanhållning förstärkas. Tillsammans skapas normer om vad gruppen ska 

förhålla sig till och vem de ska ansluta sig till vid prövning. 

3.4.4 Avledare 

En som utpekas som avvikare kan fungera som avledare till andra konflikter, genom att rikta 

alla sina egna inre konflikter, ångest och ilska mot avvikarna. 

3.4.5 Tjäna som en måttstock för andras status 

Avvikarna kan användas som en måttstock för andra personers status. I dagens samhälle finns 

en stor strävan efter populär och bra social status. I vissa fall anses avvikarna ligga längst ner 

på statusstegen, för att klättra på stegen måste individerna jämföra sig med någon för att få 

hög status. Exempel på detta kan vara en arbetssituation där individen jämför sig med någon 

som mobbas, detta skapar tacksamhet hos individen i med att denne inte är i den situationen. 

Detta kan göra att individen känner sig nöjd med sina arbetsvillkor trots att denne egentligen 

är missnöjd. (Angelöw och Jonsson, 2000). 

3.5 Självuppfyllande profetian 

En definition av “självuppfyllande profetian” görs av Nationalencyklopedin enligt följande; 

 

Självuppfyllande profetia, en ursprungligen falsk förutsägelse som genom att uttalas blir 

uppfylld; själva förutsägelsen är en aktiv komponent för dess förverkligande” (www.ne.se, 

2014-05-02). 
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De flesta individer strävar efter att uppnå de förväntningar som samhället har på dem för att 

inte bli sedda som slöa, inkompetenta, odugliga och lata, detta är en så kallas självuppfyllande 

profetia. Individen bildas efter vad som förväntas av oss enligt Angelöw och Jonsson (2000). 

Vår människosyn och det sociala samhället påverkar varandra, varje del i denna process leder 

till ett visst resultat av självuppfyllande profetia. Vid föreställning av två olika system och två 

olika sätt att se på människor, med en utgångspunkt ifrån människosynen skapas en viss sorts 

organisationer. För att dessa organisationer ska fungera behöver individen uppfostras för att 

passa in. Sättet uppfostran sker på kommer spegla beteendet hos individen i det sociala 

samhället. När andra individer ser detta beteende kommer det antigen bekräftas eller 

förkastas. Detta är en generell bild som inte passar in på alla men majoriteten är stor av 

människor som följer detta beteende (Larsson, 2009). Anammas inte den självuppfyllande 

profetian anses detta som ett avvikande beteende som kan leda till ovan nämndas avvikande 

beteendes funktion Angelöw och Jonsson (2000). 

3.6 Förväntningar 

Förväntningar är en svår definierad term som oftast syftar till ett antagande eller en tro om att 

något kommer att vara på ett visst sätt i framtiden. Termen förknippas vanligtvis med en 

positiv känsla om att något kommer falla sig bra (Dahrendorf, 1971). Förväntningar används 

ofta i ett socialt perspektiv och kan delas in i tre olika grupper: 

 

Tvångsförväntningar är de uttalade förväntningar som är kopplade till lagar eller regler som 

styr en viss roll, om dessa inte uppfylls väntar rättsliga följder. 

 

Plikt-förväntningar belönas när de uppfylls med sympatier, kan förekomma i en relation då 

denna person sedan anses pålitlig och godkänd, om förväntningarna inte uppfylls har 

personen svikit relationen och blir då socialt utstött. 

 

Kan-förväntningar tolkar till hur väl något ska utföras. De ger om de uppfylls en form av 

uppfyllelse, uppskattning eller beundran men kan ändå upplevas som tvingande (Dahrendorf, 

1971). 

3.7. Kvalitet 

3.7.1 Kvalitetsbegreppet 

Begreppet anses härstamma från den romerska politikern Cicero som levde mellan 106-43 

f.v.t. Ordet kommer från latin och betyder “qualitas” som betyder beskaffenhet.  (Bergman 

och Klefsjö, 2012). Det finns många definitioner av begreppet kvalitet. Exempelvis definierar 

Deming (1968) begreppet att kvalitet ska sikta på behovet för kunden, både idag och imorgon. 

Den definition som infinner sig lämplig i denna rapport är “Kvaliteten på en produkt är dess 

förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundens behov och förväntningar” (Bergman 

och Klefsjö, 2012). 
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Genom att definiera kvalitet på det sättet antyder det att det inte är tillräckligt att nå upp till 

kundens förväntningar, utan en ska sträva till att överträffa förväntningarna Således blir det 

viktigt att företaget arbetar med kreativa lösningar som ska överraska kunden och genom det 

överträffa dennes förväntningar (Bergman och Klefsjö, 2012).  

 

Det finns fem perspektiv för att tolka begreppet kvalitet på. Dessa är transcendenta, 

produktbaserande, användarbaserande, produktionsbaserade och värdebaserande. De 

perspektiv som passar in på den definition vi har valt att använda är användarbaserade. Det 

användarbaserade perspektivet menar att hur hög kvalitén är på det som levereras bestäms av 

kunden. Vi har även inspirerats av det transcendenta perspektivet vilket är att kvalitet inte kan 

preciseras, däremot kan det går att identifiera när det upplevs. Det menas med att kvaliteten 

upplevs i betraktarens ögon (Bergman och Klefsjö, 2012).  

3.7.2 Behov och förväntningar 

Behov och förväntningar är enligt Bergman och Klefsjö (2012) något som är olika saker. 

Ibland finns det förväntningar på att få egenskaper uppfyllda som vi egentligen inte behöver. 

Något som är ännu viktigare är att kunder har vanligtvis behov som de inte förväntar sig att få 

uppfyllda. Detta eftersom att kunderna långt ifrån alltid kan inse vad de egentligen är i behov 

av Bergman och Klefsjö, 2012).  

 

En stor aspekt i hur kunden upplever en produkt är kopplat till hur olika egenskaper påverkar 

kundtillfredsställelsen. Vissa egenskaper anser kunden vara nödvändiga, därför bidrar dessa 

inte till nöjdheten ifall dessa egenskaper är uppfyllda. Däremot bidrar de till missnöjdheten 

om produkten inte lever upp till de egenskaper som var förväntat. Fortsättningsvis finns det 

andra egenskaper som kunden kan vilja få uppfyllda och kundtillfredsställelsen blir mer nöjd 

ifall dessa uppfylls. Det finns de egenskaper som resulterar i en stor kundtillfredsställelse om 

de blir uppfyllda. Om en sådan egenskap inte skulle finnas påverkar detta inte 

tillfredställelsen negativt eftersom att kunden inte förväntade sig att få den uppfylld. 

(Bergman och Klefsjö, 2012). 

 

Det är viktigt att vara medveten om att olika kunder värderar egenskaper på olika vis. En kan 

uppfatta en egenskap som “förväntad” och en annan kan uppfatta den som “attraktiv” medan 

en tredje kan se den som “nödvändig”. Under tiden utvecklas kunden och därigenom ändras 

även kundens uppfattning om egenskapen (Bergman och Klefsjö, 2012).  

 

Utifrån definitionen av kvalitet som vi har valt att använda står det “kundernas behov” och 

detta antyder således att kunden tar rationella beslut på fakta utifrån deras behov. Emellertid 

är det inte alltid så. Det går att dela in begreppet behov i två olika kategorier, dessa är 

personliga behov och sociala behov. Personliga behov är behov som är oberoende av sociala 

sammanhang och miljöer. Ytterligare exempel är behov att äta och sova. Sociala behov är 

relativa till den sociala miljö som kunden befinner sig i. Sociala behov är till sin natur 

relativa. Exempelvis, när omgivningen skaffar en ny dator känns det som att även jag behöver 

en ny dator eftersom att “alla” har en sådan dator. Är behoven definierade i termer av andras 
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situation, och att alla vill synas, är det ett så kallat konsumtionsspel där någon annan förlorar 

om vi vinner. (Bergman och Klefsjö, 2012). 

 

Att vi ska leva i ett sådant samhälle med konsumtionsspel kan för många verka absurt. Men 

Alvesson (2006) hävdar motsatsen med argumentet att amerikaner ansåg sig vara “mycket 

lyckliga” var densamma som 1960 som 1990 trots att levnadsstandarden hade fördubblats 

under perioden. (Alvesson, 2006). Ett argument mot den objektiva naturen av flera olika 

behov är den stora påverkan från reklam som utökar vår otillfredsställelse. Starka varumärken 

har blivit en stor del för denna typ av behov. Produkten har blivit en plattform för varumärket. 

Hästpolo-märket måste fästas på något plagg och förknippas med (Bergman och Klefsjö, 

2012).  

3.7.3 Förväntningar på kvalitet 

Under 1960-talet började chefer att utveckla en instinktiv känsla för relevansen med 

kundtillfredsställelse och dess betydelse för att attrahera nya och bibehålla de befintliga 

kunderna. Detta resulterade i att konsumentforskningen började att utforska de psykologiska 

bestämmelserna angående kundtillfredsställelsen. Det finns fyra ledande teorier och modeller 

kring detta ämne. Dessa är den obekräftade förväntningsmodellen, kapitalteori, 

värdeförväntningsskillnadsmodellen och attributionsteori. Sedan har jämförelsestudier mellan 

dessa fyra olika gjorts och det har visat sig att den obekräftade förväntningsmodellen är 

överlägsen de andra, därav har forskning inom kundtillfredsställelse valt att förlita sig på den 

modellen. (Frank och Enkawa, 2008). 

 

Frank och Enkawa (2008) skriver att den obekräftade förväntningsmodellen beskriver 

konsumenttillfredsställelse som en jämförelse mellan kvalitet före köpet av varor och tjänster 

samt förväntningar på kvaliteten efter köpet. Termen ”kvalitetsförväntningar” handlar om 

konsumenternas förväntningar på kvaliteten på varor och tjänster. Det är troligare att högre 

förväntningar på kvaliteten efter köpet överträffar förväntningar på kvaliteten före köpet 

vilket i sin tur leder till en högre kundtillfredsställelse menar Frank och Enkawa (2008). 

 

För att ha en konstant uppfattad kvalitet är det troligare att högre förväntningar på produkten 

före köpet kommer resultera i att konsumenten blir besviken och därav leder det till en lägre 

kundtillfredsställelse. Lägre förväntningar på produkten före köpet leder till lägre missnöjdhet 

och mer positiva överraskningar och leder därav till högre kundtillfredsställelse. Det går att 

sammanfatta det på ett sådant vis att kundtillfredsställelse blir påverkat positivt av förväntad 

kvalitet på produkten efter köpet och negativt påverkat av förväntningar på produkten före 

köpet. (Frank & Enkawa, 2008). 

 

Oavsett om det finns skillnader mellan den faktiska kvaliteten på produkten och 

förväntningarna på kvaliteten har människan en förmåga att lägga till sin uppfattning av 

kvalitet så att de reducerar de psykologiska spänningar som uppkommer från diskrepans 

skriver Frank och Enkawa (2008).  
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Psykologin har utvecklat ett antal teorier för att förklara beteendet och 

assimilationskontrasteori har visat sig vara den som passar bäst för detta. Om skillnaderna 

mellan den uppfattade kvaliteten och den förväntade kvaliteten är väldigt liten tenderar 

människans sinne att reducera dessa skillnader, vilket är assimilation. Om skillnaderna är för 

stora och överstiger en viss tröskel kommer människans sinne att förstora de skillnaderna, 

vilket är kontrast menar Frank och Enkawa (2008). 

 

I praktiken betyder detta att företag är rådda till att skapa förväntningar precis ovanför den 

riktiga kvalitén på produkten eller tjänsten för att öka förväntningarna på kvalitén, men 

överdrivna annonser har skadlig effekt. Empirisk forskning har bekräftat att, i praktiken, den 

övergripande inverkan på förväntningarna på kvalité är positiva. Detta betyder att företag 

uppmuntras till att skapa förväntningar precis ovanför den riktiga kvaliteten på varan eller 

tjänst för att öka förväntningarna på kvaliteten. Däremot har överdrivna annonser en skadlig 

effekt. (Frank & Enkawa, 2008).           

3.8 Gerillamarknadsföring 

I vanliga marknadsföringsstrategier finns utritade modeller som bör följas för att uppnå det 

bästa tänkbara resultatet. I gerillamarknadsföring existerar inte någon specifik modell. Därför 

har ståndpunkten blivit olika definitioner som beskriver termen. 

 

Termen gerillamarknadsföring är från början formad av den amerikanske mannen Jay Conrad 

Levinson. Beteckningen beskrevs för första gången i boken ”Guerrilla marketing” från 1982 

(Ekberg 2010 s. 8). 

                  ”What is Guerilla marketing”: ”I´m referring to the soul and essence of 

guerilla marketing which remain as always – achieving conventional goals, such as profit and 

joy, with unconventional methods, such as investing energy instead of money.” 

 

Levinson menar att gerillamarknadsföringen lämpar sig för mindre företag och den fungerar 

tack vare att den är lättförståelig, billig och enkel att implementera (Levinson, 2006). 

Traditionellt sett har gerillamarknadsföring tidigare handlat om affischering men numera 

innefattar det ett spektrum av olika aktiviteter. Den gemensamma nämnaren för många av 

dessa är att de får sin styrka och uppmärksamhet genom att de befinner sig utanför det som vi 

anser vanliga mediekanaler. En annan hårdare tolkning av vissa gerillakampanjer är att 

betrakta dem som sabotage då de väljer att utnyttja konventionella media. Levinson och Seth 

(1994) menar på att gerillamarknadsföring innefattar en vilja av att kommunicera ett budskap 

på ett annorlunda sätt, något som fångar människors uppmärksamhet. Detta kan ske genom att 

bryta ett mönster, något som ter sig utanför en individsnormer och socialt samspel. Händelsen 

genererar till uppmärksamhet, något som gerillamarknadsföring strävar efter.  

 

Den svenska författaren Stefan Ekberg definierar gerillamarknadsföringen med samma ord 

som titel på hans bok: ”Hur du marknadsför ditt företag med kreativitet och energi snarare än 

med pengar” (Ekberg, 2010). En av principerna med gerillamarknadsföring är att 

kampanjerna ska vara så pass oväntade och avvikande att den på så sätt får ett stort genomslag 
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i traditionella mediekanaler. Genom att få redaktionell uppmärksamhet stärks kampanjens 

trovärdighet och effektivitet (Åkerberg, 2006). 

 

Ekberg (2010) förklarar att vid jämförelse av traditionell marknadsföring kontra 

gerillamarknadsföring är den stora skillnaden det investerade finansiella kapitalet. Det är inte 

många ting som kommer till oss i livet utan att vi betalar något för det. Skillnaderna blir att 

istället för investerat finansiellt kapital behöver företagen investera i tid och kunskap. 

Småföretag är inte desamma som små stora företag och därför fungerar inte det inte att 

använda samma marknadsföringsprinciper. Detta har att göra med att stora företag har råd att 

göra misstag, experimentera med marknadsförings budget, vilket småföretag inte har 

utrymme till. Gerillaföretagare skiljer sig från traditionella företagare genom att de använder 

metoder som är okonventionella och flexibla om sticker ut. Gerillaföretagaren föraktar inte 

nya kunder och gör ansträngningar för att nå dem kontinuerligt, men siktar snarare på mer 

affärer med befintliga kunder och större order (Ekberg, 2010).  

3.8.1 Gerillamarknadsföringens faror 

Kaikati och Kaikati (2004) förklarar att det finns vissa aspekter som bör tas i beaktning vid 

användandet av gerillamarknadsföring, då den inte är helt problemfri. Den är svår att 

applicera på vissa branscher samt att den är direkt olämplig för andra, exempelvis på 

begravningsbyråer. Vissa produkter och kampanjer kan i ett sammanhang uppfattas som 

intressanta medan samma produkt eller kampanj i ett annat sammanhang inte väcker något 

intresse alls enligt Kaikati och Kaikati (2004). 

 

Ives (2004) förklarar att det även finns en risk att kampanjen inte uppfattas precis som 

avsändaren avsåg utan istället får en negativ effekt. Det kan exempelvis gälla att det är oklart 

vilket företag som låg bakom kampanjen och kontentan kan bli att konsumenten känner sig 

lurad när detta väl kommer till dennes kännedom. 

3.8.2 Nyckeln till framgång 

Som tidigare beskrivet handlar Gerillamarknadsföring om att marknadsföraren väljer bort 

traditionella medieval, för mer kreativa varianter. Bakgrunden av att använda kreativa 

medieval är att betrakta mediet som förmedlaren av budskapet. Detta gör att de traditionella 

medierna inte blir optimala budskapsbärare. För att kunna nå ut till den avsedda målgruppen 

krävs mer kreativa medium som har en form av innebörd av signifikans. Det valda mediet bör 

vara sammankopplat med en speciell innebörd för mottagaren för att ge så stor effekt som 

möjligt. Det gäller att ha ett tankesätt som är utanför boxen, vilket innebär att du går utanför 

de vanliga referensramarna i ditt tänkande och agerande. Det gäller att få konsumenten att 

koppla produkten med dess användningsområde när reklamen visar på platser den normalt 

inte passar in. Lyckas de få konsumenten att göra denna koppling, har de fått en framgångsrik 

gerillamarknadsföring. Genom valet av kreativa medier kan marknadsföraren finna icke 

tidigare utnyttjade medier vilket medför att varumärket inte tvingas trängas med reklam från 

konkurrerande märken (Dahlen, 2003). 
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3.8.3 Word-of-mouth, en viktig del i Gerillamarknadsföring 

Det huvudsakliga målet med en Gerillamarknadsföring är att göra något spektakulärt att alla 

konsumenter i ens närhet, talar om det. Word-of-mouth innebär att konsumenten sprider och 

berättar vidare omdömen om produkter, företag eller händelser till folk i sin närhet. 

Definitionen är direkt verbal kommunikation mellan en avsändare och en mottagare, där 

avsändaren betraktas av mottagaren som icke-kommersiell, angående produkt, service eller ett 

varumärke (Stokes och Lomax, 2002). Vid en definition finns det två stycken olika 

parametrar som är huvudsakligen avgörande. Dels att den moderna tidens teknik har gjort att 

den verbala kommunikationen inte nödvändigtvis behöver ske ansikte mot ansikte utan kan 

ske över olika sociala medier. Något som är viktigt att ha i baktanken vid kontakt av Word-of-

mouth är att budskapet inte alltid är positiv samt att det enbart inte behöver handla om ett 

omdöme eller en produkt (Ives, 2004). Vidare förklarar Fill (2005) att det även kan handla om 

en annons, om företagets position, företagets politiska ställning eller någon annan del i deras 

marknadsföringskampanj. 
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4. Empiri 

 

4.1 Kampanjen: Fräscha Kyssar 
Kampanjen Fräscha Kyssar genomfördes av Folktandvården i Kalmar län med hjälp utav 

Kreation. 

 

Folktandvården genomförde under våren 2012, en önskan om att göra en kampanj som stack 

ut från tidigare aktiviteter. Kreation gav då ett förslag på en kampanj som innefattade 

Kyssrutor och kyssplatser som grundar sig i att kombinera traditionella mediekanaler och 

gerillamarknadsföring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kyssruta. Bild: www.kreation.se/case/view/plats-foer/ (2014-05-02). 
 

Kreation tog fram en kyssruta och sedan monterade Folktandvården 200 stycken av dessa vid 

busskurer, köpcentrum, torg och flertalet andra ställen där en större mängd folk vistas. Utöver 

detta placerade de ut 500 stycken skyltar med texten “Plats för kyssar” på platser som anses 

vara romantiska i Kalmar län. Utöver detta använde de sig av stortavlor och bussreklam som 

stöd och för att skapa ytterligare uppmärksamhet kring kampanjen 

(www.kreation.se/case/view/plats-foer/, 2014-05-02).  
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Figur 3. Kyssplats. Bild: www.kreation.se/case/view/plats-foer/ (2014-05-02). 
 

 

Utöver detta så var delar av kampanjmaterialet försedda med en QR-kod som var 

direktkopplad till Folktandvårdens Facebook-sida. Dessutom hade de skapat en kyss-app där 

personer kunde skapa egna kyssbilder med pussmunnar och pratbubblor. Genom att lägga in 

pussmun och pratbubblor i sin bild kunde de vara med i en tävling och att de även fick 

möjlighet att dela med sig av sina kyssbilder på sin egen Facebook-profil 

(www.kreation.se/case/view/plats-foer/, 2014-05-02).  

4.1.1 Folktandvården 

Folktandvården i Kalmar är en del av Landstinget i Kalmar län. De delar in sin verksamhet i 

två olika delar, allmäntandvård och specialist- och sjukhustandvård. Deras avsikt är "vi ska 

bidra till en bättre livskvalitet i Kalmar län genom att skapa förutsättningar för god 

munhälsa" (www.ltkalmar.se/halsa-vard/tandvard/folktandvarden/om-folktandvarden/, 2014-

05-02).  

4.1.1.1 Intervju med Folktandvården 

Intervju med Sofia Widmark-Nordh, Informatör, Folktandvården, Kalmar. 

 

Före kampanjen 

Folktandvården hade enligt Widmark-Nordh inte speciellt mycket pengar och 

gerillamarknadsföring var ett sätt för dem att spara pengar. Även så ville de se hur långt de 

kunde gå och de hade många diskussioner innan internt med ledningsgruppen och framför allt 

med tandvårdsdirektören. 

 

Folktandvården tänkte på massa aspekter så att det inte skulle talas dåligt om kampanjen. I 

och med att de var lite rädda för hur de skulle uppfattas gav de Kreation en beställning att 

inom den här ramen ska kampanjen vara. Exempelvis att inte förstöra och uppfattas som 

störande. De hade till och med förberett ifall insändare med negativa åsikter kring kampanjen 
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skulle skickas in till tidningar och då skulle tandvårdsdirektören gå in och vända det till något 

positivt, att de vill få länet att kyssas. 

 

Känslor är starkt förknippat med kvalitet för Widmark-Nordh. Det handlar om hur en 

upplever kvaliteten utifrån och vad denne förväntat sig innan. Kvalitet är kopplat mycket till 

vad denne har satt för mål eller förväntningar och hur de uppfylls. 

 

De som bestämmer kvalitet är kunden, de som köper produkten och utifrån denna kampanj är 

det Folktandvården. Sedan berörs även Folktandvårdens kunder eftersom att de utför 

kampanjen för dem. Widmark-Nordh tycker att det är svårt att bedöma vad som är kvalitet 

exempelvis när en tandläkare lagar ett hål. Tandläkaren kan ha gjort ett fint, mästerligt jobb 

men det kan inte kunden bedömda. Det kunden bedömer är om lagningen sitter kvar eller inte. 

 

För att överträffa förväntningar ska företaget enligt Widmark-Nordh leverera något till 

kunden som de inte riktigt hade förväntat sig före. Som exempel nämner Widmark-Nordh 

kyssrutorna. När problemen uppdagades trodde hon att det skulle bli dyrt och att det kan 

skada hennes förtroende då hon hade gått i god för rutorna så att de inte förstör något. Att 

överträffa är när företaget löser ett problem som inte går att förutspå eftersom att kunden har 

en bild av vad kvalitet är och vad de vill ha och vad de ska få. Det handlar om att kunden ska 

få något utöver det du har förväntat dig, då överträffas förväntningarna. 

 

Widmark-Nordh anser att överträffa kundens förväntningar och leverera en bra produkt inte 

behöver vara i motsats. Grunden ligger i att leverera en bra produkt. Skulle inte Kreation 

levererat en tillräckligt bra kampanj, att de inte höll den uppsatta tiden eller plagierat andra 

kampanjer så blir det inte en bra produkt. När förväntningarna blir överträffade är det när det 

händer saker som kunden inte hade räknat med. 

 

Folktandvården förväntade sig innan kampanjen att de skulle uppfattas som moderna. De ville 

ändra riktning på deras varumärke från att vara grå, tråkiga och traditionella till att vara 

moderna. 

 

Personligen kände Widmark-Nordh väldigt mycket för kampanjen och det var hon som drev 

den, så hon hade en del på spel. De hade tidigare haft många lyckade kampanjer i Kalmar län. 

Det var enligt henne en utmaning att ta ”Fräscha kyssar” vidare och samtidigt få en ny tvist på 

det. Gerillamarknadsföring blev svaret för henne och sedan fick hon Kreation med sig och de 

mötte upp det på ett bra sätt. 

 

Emellertid trodde inte alla på Folktandvården på kampanjen. En del ansåg att det inte passade 

dem som aktör och en del kliniker vägrade att vara med. Hela kampanjen byggde på att varje 

klinik i Kalmar län hjälpte till med 50-100 skyltar och hjälpte att sätta ut dem. Eftersom att 

det inte ingick i deras jobb så gick det heller inte att tvinga dem. Däremot lyckades de vända 

detta genom en bra dialog där de beskrev varför Folktandvården gör detta. 
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De mål som var uppsatta före angående Facebook och sociala med uppnåddes inte och således 

uppfylldes inte förväntningarna. De övriga målen låg bra till under hela kampanjen och 

Widmark-Nordh var lugn. Något som de hoppades före var att skyltarna ”skulle få fötter” och 

inte bli ned knycklade någonstans. Det uppfylldes genom att de exempelvis hamnade i 

studentkorridorer. 

 

Under kampanjen 

Under kampanjens gång skiftade hennes förväntningar till sämre, framför allt på grund av 

kyssrutorna och problemen med klistret samt att det inte gick som förväntat med de sociala 

medierna. Enligt Widmark-Nordh kändes det otroligt jobbigt när problemen med klistret kom 

fram. Emellertid ansåg hon när det var som tuffast att det kommer att sluta bra eftersom att 

kampanjen består av flera delar och att det bara var en del. Hon tvivlade aldrig på kampanjen 

trots att hennes förväntningar skiftades markant. 

 

Kvalitet utifrån den här kampanjen enligt Widmark-Nordh är att de nådde de mål som var 

uppsatta och dylikt. Kvalitet generellt är både om hållbarhet och att saker ska fungera flera 

gånger när det kommer till sammanhanget om kampanjen. Det ska finnas en trygghet i 

relationen med Kreation och att Folktandvården känner sig trygga med de kontaktpersoner de 

har där. Utöver det är det viktigt att de produkter som tas fram ska hålla över tid och att det 

inte är några dåliga produkter, i alla fal ska de vara tillräckligt bra för ändamålet. 

 

Enligt Widmark-Nordh gick hennes förväntningar som en berg-och-dalbana. Till en början 

hade hon höga förväntningar för att sedan stöta på problem. Det är svårt att överträffa hennes 

förväntningar på kampanjen eftersom de var så höga från början. Något som inte uppfyllde 

förväntningarna var Facebooksidan de använde sig av i kampanjen och den dåliga respons de 

fick där. Widmark-Nordh anser att de hade dålig kunskap om sociala medier och att det 

behöver minst lika mycket tid som traditionella markandsföringskanaler. 

 

Efter kampanjen 

Emellertid blev Widmark-Nordhs förväntningar blev överträffade efter kampanjens slut 

genom att de vid slutet var på väg att bli ouppfyllda. När klistret på kyssrutorna inte var som 

de hade förväntat sig och att de var såra att ta bort samt att de lämnade skador efter sig var 

något som Folktandvården inte hade förväntat sig. Det som vände det hela till att överträffa 

var att de som levererade rutorna tillsammans med Kreation att det blev städat, borttagna och 

att Folktandvården inte behövde betala något extra. Detta var något som låg under 

förväntningarna men som Kreation lyckades att vända genom att ta hand om problemet. 

 

Efteråt uppfylldes Folktandvårdens behov genom att de fick reda på att personer bloggade om 

att Folktandvården hade kyssplatser och kyssrutor. Det de förväntade sig innan kampanjens 

start fick de uppfyllt och lite därtill. 
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Ifall Widmark-Nordh skulle ångra något efterhand med kampanjen är det klistret på 

kyssrutorna och de problem som följde med dem. Det var enligt henne själv nästintill en 

mardröm. Däremot önskar hon att hon personligen hade vågat lite mer i kampanjen. 

 

4.1.2 Kreation reklambyrå 

Kreation Reklambyrå grundades 1991 i Kalmar, där huvudkontoret fortfarande är beläget. De 

har även ett kontor i Stockholm. Företaget har 11 anställda och en omsättning på cirka 8 000 

000 miljoner SEK.  

 

De är en strategisk reklam- och kommunikationsbyrå som har sitt huvudfokus på kunder inom 

den offentliga sektorn. Deras uppdrag innefattar exempelvis att arbeta med extern 

kommunikation till externa kunder så som att erbjuda internrådgivning och konkret chefsstöd 

(www.kreation.se/case/show/, 2014-05-02). 

 

4.1.2.1 Intervju med Kreation  

Intervju med Fredrik Wiebert, Projektledare, Kreation, Kalmar 

 

Före kampanjen 

När Kreation började arbeta tillsammans med Folktandvården höll dem på att tappa ungdomar 

som kunder. Det var en ungdomsprodukt från början och de var i behov av att hitta tillbaka till 

dem. Folktandvården var i behov av något annat för utveckla kysskonceptet ytterligare en 

dimension. De ville ha bättre effekt på det än vad det tidigare hade fått ut. Det var utifrån 

detta som Kreation kom på konceptet med ”Fräscha kyssar”. Senare börjades den här tjänsten 

att vidgas och ta in människor i ett större åldersspann och slutade att fokusera endast på 

ungdomar. Kreation behov var att de skulle utföra något som kunden blev både nöjd med och 

kunde se resultat av. 

 

Folktandvården var enligt Wiebert i behov av att nå ut med information om tjänsten friskvård. 

De hade ett behov av att få in nya kunder till tjänsten och att Frisktandvården behövde få sina 

kunder att bli positivt inställda till tjänsten. 

 

Wiebert menar att det finns två olika perspektiv på den kvalitet Kreation levererar. Det är 

deras och kundens perspektiv. Deras perspektiv är att när det finns en substans i det de 

levererar så att kunden får nytta av det och att de kan stå för vad de har levererat. Dessutom 

att anser de själva att de levererar något som håller en tillräckligt hög nivå är det kvalitet. 

Kundens perspektiv är att kunden efterfrågar en form av effekt eller resultat av en produkt. 

Får kunden den förväntade kvaliteten eller den förväntade effekten så är det kvalitet. Däremot 

är det kundens kund som i slutändan bestämmer om det är kvalitet. 

 

För att överträffa Wieberts förväntningar handlar det oftast om att han har en känsla i magen 

om att en kampanj kommer att gå bra eller att den inte kommer gå lika bra och att utifrån det 

få en positiv respons från kunden. Säger kunden till Wiebert att kampanjen har gått jättebra 
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och att de fick bra gehör från kampanjen så har hans förväntningar överträffats. Han anser 

utöver det att för att överträffa kundens förväntningar så beror det på vad det gav för effekt 

och på vad kunden hade förväntat sig. 

 

Vid frågan om Wiebert anser att det är viktigare att överträffa kundens förväntningar eller att 

leverera en bra produkt svarar han att de båda hänger ihop. Det viktigaste är att 

Folktandvården får effekt och att de får valuta för sina investeringar. Får Folktandvården 

något som är bra men att kunden inte får någon effekt är det inte bra. 

 

Anledningen till att Kreation valde att använda sig av gerillamarkandsföring är för att 

Folktandvården var i behov av något nytt. Projektgruppen hos Kreation spånade kring ämnet 

om vad de skulle kunna göra, vad för nya saker de skulle kunna göra, hur de skulle kunna 

förnya kampanjen och så vidare. Detta resulterade senare i gerillamarknadsföring och 

”Fräscha kyssar”. Detta var även första gången Kreation använde sig av 

gerillamarknadsföring i ett större projekt. Tidigare har de bara haft smågrejer. 

 

De behov som Folktandvården hade som fick Kreation att använda sig av 

gerillamarknadsföring i kampanjen är, som tidigare nämnt, att de var i behov av nya 

infallsvinklar och att kunna utveckla den befintliga kampanjen. Utöver detta så har inte 

Folktandvården mycket pengar. De har en begränsad budget och då var gerillamarknadsföring 

det bästa alternativet för att få ut så mycket uppmärksamhet som möjligt utifrån vad de hade 

råd med. 

 

Enligt Wiebert så gillade Folktandvården upplägget och att hon trodde på kampanjen. Wiebert 

påpekar även att det är en förutsättning för att kampanjen ska bli av att de gillar det. Ett mått 

på hur mycket Folktandvården trodde på kampanjen före var att tandvårdschefen i hela länet 

gick ut och satte upp skyltar. 

 

Känslan som Wiebert hade i kroppen var att det var ett spännande upplägg. Det kändes bra 

när de presenterade det. Själv anser Wiebert att Folktandvården själva inte var helt övertygade 

om idén. Det var inte självklart, det var ingen ”wow”-reaktion. Då funderade Folktandvården 

ifall de vågar att göra kampanjen, stämmer det överens med dem, hur kommer folk att tycka 

om de gör så här. Folktandvården efterfrågade en annorlunda kampanj och när Kreation 

presenterade idéen var de inte riktigt förberedda på vad som skulle presenteras. Detta 

resulterade i att det tog ett tag innan Folktandvården var med på idéen. 

 

Wiebert ansåg själv att han kände att det var en kul kampanj. Han minns att första gången när 

de pratade om kampanjen så kände han att det här var en rolig kampanj och att de var något 

bra på spåren. Sedan hoppades han också att Folktandvården skulle gilla det så att det 

verkligen skulle bli av. Vidare hoppades han att de skulle få uppmärksamhet och att 

kampanjen skulle få uppmärksamhet. Utöver detta förväntade sig han att Folktandvården 

skulle få en positiv effekt av kampanjen och generera i fler som anslöt sig till kampanjen. 
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Under kampanjen 

Förväntningarna låg generellt sätt på samma nivå enligt Wiebert under hela tiden. Emellertid 

fick det sig en törn, framför allt för Folktandvården, när en del av klisterdekalerna var svåra 

att få bort på vissa ställen. Detta ledde till att de fick anlita städbolag för att ta bort det och det 

kostade extra pengar i slutet. 

 

Efter kampanjen 

Wiebert anser att hans förväntningar blev uppfyllda, vilket han även hade räknat med från 

början och han blev inte jätteförvånad över resultatet. Hans förväntningar blev varken 

överträffade eller ouppfyllda. Bland annat genom att Folktandvården var en av tre som blev 

nominerade till ett marknadsföringspris som de dock inte vann. Utöver tävlingen fick de även 

lite utrymme i reklammedia och dylikt. 

Det har även blivit populärt hos kunder och andra människor efter utförandet av kampanjen 

och många har uppmärksammat den enligt Wiebert. Just på grund av detta har Kreation 

använt den som exempel för andra kunder som de träffar. Detta anser Wiebert att det är ett 

tecken på att de själva tycker att kampanjen var bra, att de uppnådde resultaten och att 

förväntningarna uppfylldes. 

 

Det enda som Wiebert skulle vilja ändra med kampanjen i efterhand är problemet de fick med 

klistret på en del av kyssrutorna. Han hade hellre rekommenderat Folktandvården att anlita en 

professionell som placerar ut och tar bort dem. I och med att Folktandvården själva tog bort 

dem blev det inte bra på en del ställen vilket var jättejobbigt. 

 

4.2 Kampanjen: Vi ses på premiären 

Kampanjen ”Vi ses på premiären” genomfördes av Kalmar FF med hjälp utav reklambyrån 

Wilson Creative. 

 

2011 stod Kalmar FFs nya Guldfågeln Arena klar, och föreningen ville försäkra sig om att 

arenan blev fylld när laget spelade seriepremiären av allsvenskan samt arenans första match. 

De skapade då kampanjen “Vi ses på premiären” för att locka människor att komma och 

stödja Kalmar FF för den kommande säsongen och deras framtid på den nya arenan. 

Tillsammans med traditionell marknadsföring i form av tuffare bildmanér som lanserades på 

en mängd enheter i stan genomförde de även en mer aggressiv form av marknadsföring i form 

av gerillamarknadsföring. De försedde många av Kalmarregionens takeaway- ställen med t-

shirts som personalen bar, med kampanjens budskap samt att deras lådor stripades med 

klistermärken.(www.wilsoncreative.se/kunder/kalmar-ff/vi-ses-pa-premiaren/vi-ses-pa-

premiaren, 2014-05-19). 



 35 

 

Figur 4. Sponsrade t-shirts. Bild: www.wilsoncreative.se/kunder/kalmar-ff/vi-ses-pa-

premiaren/vi-ses-pa-premiaren (2014-05-19). 
 

 

Wilson Creative skapade även en annons kampanj som gick ut på att sätta upp säljes lappar på 

annonseringstavlor runt om i Kalmar som spred budskapet “röd stol till salu”. Ändamålet var 

att sprida ordet om att invigningen av arenan var nära och att folket borde ta tillfället i akt att 

sitta in de aldrig förr använda stolarna.  

 

Figur 5. Röd stol till salu Bild: www.wilsoncreative.se/kunder/kalmar-ff/vi-ses-pa-

premiaren/vi-ses-pa-premiaren (2014-05-19) 

 

Genom att nå fler medborgare i Kalmar valde Kalmar FF att samarbeta med 

brödleverentörerna som placerade en flyers, som spred budskapet med kampanjen inuti 

brödpåsarna hos mataffärerna.  
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Figur 6. Flyers i brödpåsar. Bild: www.wilsoncreative.se/kunder/kalmar-ff/vi-ses-pa-

premiaren/vi-ses-pa-premiaren (2014-05-19). 

 

4.2.1 Kalmar FF 

Kalmar FF är en ideell förening som fick sitt namn 1927, de har under åren blivit Kalmar 

regionens starkaste varumärke. När Kalmar FF åter tog sig tillbaka i fotbollsallsvenskan år 

2004 har de sedan dess förstärkt Kalmars position på kartan. Föreningen verkar för en positiv 

utveckling av individer såväl fysiskt såväl psykiskt som socialt och kulturellt. Laget har de 

senaste åren varit stabila i sin plats i allsvenskan och stod 2008 för första gången som svenska 

mästare. År 2011 tog föreningen ett stort steg då de flyttade in i sin moderna, nybyggda arena 

som har en kapacitet på 12000 platser (http://www.kalmarff.se/föreningen, 2014-05-19).  

4.2.1.1 Intervju med Kalmar FF 

Intervju med Per Rosenqvist, Marknadschef, Kalmar FF, Kalmar 

 

Före kampanjen 

Kalmar FF valde att använda sig av gerillamarknadsföring eftersom de ville nå ut så brett som 

möjligt få och största möjliga uppmärksamhet. De använde sig av en blandning mellan 

traditionell marknadsföring och gerillamarknadsföring för att det skulle resultera i att göra det 

oväntade. De ville lägga till en ytterligare nivå i deras redan existerande marknadsföring och 

på så sätt förändra strategin i hur de arbetar med att marknadsföra sig och att sticka ut. De 

behövde möta sina kunder och konsumenter på oväntade platser och det var därför de valde 

gerillamarkandsföring. 

 

Före kampanjen hade Kalmar FF inte byggt upp några förväntningar. Däremot hade de en 

målsättning som var uppsatt för hela året. De skulle uppfylla ett visst antal sålda säsongskort, 

en fullsatt premiär och nå upp till ett visst publiksnitt. Totalt sett nådde de nästintill alla de 

uppsatta målen. 

 



 37 

Rosenqvist kände personligen att det var nödvändigt att använda sig av gerillamarknadsföring 

för att sticka ut och att få den extra uppmärksamheten. Rosenqvist ville förändra sättet i hur 

de marknadsför sig, emellertid vill han inte lägga så mycket personliga värderingar i det. 

 

Kalmar FF tror att Wilson Creative uppfattade dem före kampanjen som modiga 

reklamköpare. Att de vågade göra saker, vågade sticka ut och ge Wilson Creative utrymme 

för kreativitet. Kalmar FF säger att det är mottagaren som bestämmer vem det är som 

bestämmer vad som är kvalitet. 

 

I grund och botten hävdar Kalmar FF att det måste vara en bra produkt för att det ska kunna 

gå och sälja. Det går inte att måla en Skoda röd och hävda att det är en Ferrari. Det går att lura 

kunden en gång, men sedan förstår de kvaliteten på produkten. En bra produkt är nödvändigt 

för att det ska hålla över tiden, så det är viktigare att ha en bra produkt än att överträffa 

kundens förväntningar. 

 

Under kampanjen 

Under kampanjens gång så funderade de inte så mycket på utgången av kampanjen. Kalmar 

FF menar att det är på förhand viktigt att avgöra vad som är bra och dåliga idéer, ta fram de 

bra och genomföra dem. De måste även ha tur med de strategier och med genomförandet för 

att det ska få rätt respons då det hela bygger på uppmärksamhet. 

 

Under kampanjens gång hade de en snöbollseffekt på allt de gjorde och allt gick i deras väg 

menar Kalmar FF. De kände under kampanjens gång att de fick en bra respons på i stort sett 

allt de gjorde. Dessutom fanns det en media-hype kring den nya arenan och allt runt omkring 

som resulterade i att de fick mycket gratis marknadsföring. De märkte under kampanjens gång 

att de inte behövde arbeta speciellt mycket för att komma ut och få bra respons från 

konsumenterna. De hade en bra nivå från början och så fick de effekt på det de gjorde. 

 

Efter kampanjen 

Efter kampanjens slut så uppfylldes enligt Kalmar FF deras förväntningar. Förväntningarna 

uppnåddes genom att de hade uppnått sina mål. De uppnådde målet om att ha en fullsatt 

premiär, vissa mål som rör publiken, känslomässiga mål och hur upplevelsen skulle vara. I 

viss mån anser de att deras förväntningar överträffades. 

 

Kalmar FF säger att de skulle kunna förbättrat det mesta efter kampanjen eftersom att 

marknadsföring grundar sig i beslut av människor som är subjektiva. 

4.2.2 Wilson Creative  

Wilson Creative är en småländsk reklambyrå som grundades i Kalmar. De har idag kontor i 

både Kalmar och Stockholm och jobbar med att fram idéer, grafiska profiler, strategier och 

koncept. De arbetar kanaloberoende och levererar allt från klassiska tidningsannonser och 

reklamfilmer till lösningar för sociala medier och webb. Wilson har tidigare arbetat med en 

rad företag i Smålands omnejd (http://www.wilsoncreative.se/om-wilson, 2014-05-19). 
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4.2.2.1 Intervju med Wilson Creative 

Intervju med Hasse Hofvergård. VD, Wilson Creative reklambyrå, Kalmar.   

 

Före kampanjen 

Det behov som Kalmar FF hade var väldigt tydligt för Wilson Creative. Kalmar FF behövde 

någon som marknadsförde deras nya area för det kunde de inte göra själva. 

 

I sammanband med kampanjen startades Kalmar FF:s Facebook-sida, denna plattform 

utnyttjade Wilson Creative aktivt. Genom detta arbete växte Facebook-sidan, många av de 

evenemang som skapats kopplas till Facebook-sidan och mer folk anslöt sig via Facebook. 

Detta var ett behov som uppfylldes åt Kalmar FF som Hofvergård inte hade detta i tankarna 

innan kampanjens start. Hasse Hofvergård beskriver det som en ny pusselbit tillfördes Kalmar 

FF, kommunikation via Facebook, där Wilson Creative jobbar aktivt än idag. Behovet att 

använda gerillamarknadsföring om ett komplement till traditionellmarknadsföring innebär att 

Kalmar FF stack ut lite extra. 

 

Både den traditionella och gerillamarknadsföringen skapades i en process som Wilson 

Creative gjorde tillsammans med Kalmar FF. Hofvergård beskriver att det är viktigt att deras 

kunder känner att Wilson Creative skapar och publicerar ut just det budskap de vill 

presentera. Uttrycket ”Vi ses på Premiären” vet inte Hofvergård om det var Wilson Creative 

eller Kalmar FF som kom på, men han tror att de kom fram till detta budskap tillsammans. 

 

De förväntningar före kampanjen med Kalmar FF som Wilson Creative hade var att fylla 

målsättning, som var att fylla den nya arenan och de gjorde dem. Dock vet inte Hofvergård 

hur mycket Wilson Creatives marknadsföring bidrog till detta. Han trodde med sannolika själ 

hade arenan fyllt sig själv. 

 

Innan kampanjen sattes i bruk kände personligen Hofvergård att det betydde mycket för 

honom att vara med och arbete tillsammans med Kalmar FF. Dels är han ett stort Kalmar FF 

fan och dels såg han denna kampanj som en rolig och spännande då han fick en inblick i hela 

projektet. Om Hofvergård skulle sätta ord på hur det kändes innan kampanjen skulle han 

använda ordet entusiastisk. För Hofvergård var det lite av ett historiskt ögonblick, känslan var 

påtaglig, att får vara del av något stort. 

 

Vad kvalitet innebär för Hofvergård är att koda det budskap som märket vill föra vidare till 

sina kunder och potentiella kunder, så att det bli intressant och spännande. Att folk tar sig till 

sig budskapet och kommer ihåg det. I kampanjen ”Vi ses på Premiären” tycker han att de 

lyckades med detta. Det väcktes inga frågor kring budskapet då Wilson Creative tyckte att 

kvaliteten i budskapet var ganska omedelbar. De tog för givet att alla ville komma till 

premiären på den nya arenan, dock fann de det svårigheter att kommunicera detta budskap i 

kampanjen och samtidigt vara ödmjuka mot alla. Hofvergård beskriver också att kvalitet för 

dem var att detta budskap ”Vi ses på Premiären” gick att sprida i många kanaler utan att de 

blev stora misstolkningar. Personligen tyckte Hofvergård att denna kampanj var väldigt 

folklig, budskapet var enkelt och lätt att förstå utan att folk behövde tänka till. 
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På frågan var det betyder att överträffa kvalitet svarar Hofvergård att det nog betyder samma 

för honom som för alla andra; vad de gäller kvalitet innebär detta att de överträffar de 

förväntningar som kunden har. Hofvergård påpekar att de inte överträffade förväntningarna på 

kvalitén i denna kampanj. Uppnår Wilson Creative det kunden vill ha, anser de uppnått sina 

mål. Hofvergård menar på att om kunden får något extra, är sannolikheten högre att kunden 

vill jobba med Wilson Creative igen. 

 

Under kampanjen 

Under själva kampanjen var Wilson Creative var aldrig oroliga för att de skulle få någon typ 

av negative respons, som till exempel på en del av kampanjen som innebar att de la flyers i 

brödpåsar. Hofvergård menar på att budskapet gavs ut på ett annorlunda sätt, fast själv 

budskapet isig var ganska harmlöst. Den känslan Hofvergårds hade var att det var lite synd att 

de inte fick sätta alla sina idéer i bruk, i med att det inte behövdes. 

 

Det fanns en tid under kampanjen enligt Hofvergård som inte riktigt blev som de tänkt sig. 

Det var delen i kampanjen där klistermärken skulle sitta på pizzakartonger över hela staden 

men många pizzerior brydde sig inte om att sätta på dem. 

 

Efter kampanjen 

De förväntningar som blev uppfyllda av Wilson Creative var att reklambyrån fick mycket 

uppmärksamhet efter kampanjen. Hofvergård fick känslan av att människor var nöjda med var 

de åstadkommit. Hofvergård säger att Wilson Creative kan ha på sitt CV att de fyllt hela nya 

arenan, fast att de egentligen hade vetskapen om att detta kunde ske utan deras påverkan. 

 

Hofvergård förväntningar blev inte överträffade angående kampanjen, dock var detta starten 

på ett vidare samarbete med Kalmar FF. Det var mer än Hofvergård hade förväntat sig ifrån 

början, så på detta sätt överträffade det hans förväntningar.  Hofvergård är övertygad om att 

Kalmar FF kommer använda sig av gerillamarkandsföring igen. Hofvergård säger att om han 

fick göra om kampanjen nu i efter hand hade han förmodligen ändrat en del saker, som att 

använda sig mer utav social media. Denna kampanj gjordes för några år sedan och 

möjligheter idag är större för oss att nå ut till fler på andra sätt. Som nämnt innan blev arenan 

full, och de biljetter som Kalmar FF behövde få sålda blev det relativt snabbt. I med detta 

valde Wilson Creative att spara in på energi, tid och pengar, de behövdes inte fler 

marknadsföringsinsatser. 

 

Någon uppföljning gjordes aldrig av Kalmar FF eller Wilson Creative i med att den 

målsättning båda parterna hade var uppfyllda. Det gjordes heller ingen uppföljning med 

Kalmar FF om kampanjen för att se ifall konsumenten kopplade till vilket företag det var som 

hade den. 
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4.3 Kampanjen: BK Häcken bakar för Hisingen 

Kampanjen BK Häcken bakar för Hisingen genomfördes av BK Häcken med hjälp utav 

Miami Advertising Agency. 

 

Inför säsongen 2009 hade fotbollslaget BK Häcken tagit steget från Super-ettan upp till 

allsvenskan, och behövde använda sig av en ny strategi för att locka fler supportrar till 

matcherna. I Göteborgsregionen spelade vid kampanjens genomförande 4 lag som alla 

konkurrerade om att dra till sig publik. BK Häcken kände att som nykomlingar i allsvenskan 

behövde de göra något mer än vanlig marknadsföring för att kunna överösta de andra 

klubbarna. Tillsammans med Miami Advertising Agency skapade BK Häcken kampanjen 

“bakar för Hisingen” (http://blogg.miami.se/jobb/bl-hacken/, 2014-05-19). 

 

 

Figur 7. Deltagande pizzeria. Bild: www.blogg.miami.se/jobb/bl-hacken/ (2014-05-19) 

 

 

BK Häcken kände att de ville nå ut till de människor som åt pizza och inte kaviar, alltså en 

större del av den vanliga svenska befolkningen. Pizzeriorna som valdes ut för kampanjen var i 

Hisinge området och alla blev försedda med pizzakartonger med budskapet “bakar för 

Hisingen”. De tryckte sammanlagt upp 15 000 svartgula pizzakartonger. 

http://blogg.miami.se/jobb/bl-hacken/
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Figur 8. Fribiljett. Bild: www.blogg.miami.se/jobb/bl-hacken/ (2014-05-19) 

 

För att kicka igång kampanjen placerade BK Häcken fribiljetter till matchen mot Halmstad 

BK på alla utdelade pizzakartonger. Det var bara att klippa ut biljetten från kartongen så hade 

supportrarna fritt inträde vid matchen (http://blogg.miami.se/jobb/bl-hacken/, 2014-05-19). 

4.3.1 BK Häcken 

BK Häcken startades 1940 som en väldigt liten fotbollsförening av ett par pojkar som ville ha 

ett lag att spela i. Efter detta började avancemanget upp i seriesystemet och de senaste fem 

åren har de haft en plats i allsvenskan. BK Häcken kan skryta med att de är den särklass mest 

framgångsrika fotbollsklubben som är startad efter 1920-talet. År 2012 lyckades BK Häcken 

spela hem sin första allsvenska medalj och de har genom tiderna haft ett antal spelare som 

letat sig utomlands samt deltagit i landslaget (http://bkhacken.se/klubben/ur-historieboken/, 

2014-05-29) 
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4.3.1.1 Intervju med BK Häcken 

Intervju med Marcus Jodin, Marknadschef, BK Häcken, Göteborg. 

 

Före kampanjen 

BK Häcken kände att de var identitetslösa och tog därför kontakt med Miami Advertising 

Agency och det var i det sammanhanget Jodin började arbeta för BK Häcken. Det fanns då 

inte riktigt något att ta på och de kände att de ville ha en tillhörighet vilket senare blev en 

geografisk tillhörighet i form av området Hisingen. De hade en liten förebild i form av 

Hammarby, som har sådan extrem koppling till söder, den var de lite ute efter. De behövde få 

folk att börja prata om Häcken som tidigare varit ett jojo lag som tidigare åkte mellan Super-

ettan, och allsvenskan och så ut igen. Ingen hade egentligen tagit dem på allvar eller pratat om 

dem, här fick de en effekt bortsett från fotbollen och att folk pratade om dem i andra termer 

än bara fotbollen. De ville även ta positionen som utmanare då det under den tiden fanns tre 

andra Göteborgs lag som alla hade betydligt större ekonomisk kapital än BK Häcken. Han 

förklarar att de säkert hade kunnat nå och slå fast denna positionering med traditionell 

marknadsföring också men att de fick en väldigt bra effekt med gerillamarknadsföringen. 

Anledningen att de valde gerillamarknadsföring var att de kom med en väldigt bra idé, en 

kittlande tanke och de kände att det passade deras intressen och att de skulle kunna uppnå sina 

mål med denna kampanj. 

 

Innan kampanjen hade Jodin inga gigantiska förväntningar mer än att detta kunde bli en kul 

grej, det kan bli en ”snackis” i Göteborg. Det var en chansning och ett test som vi kände på 

oss att det kommer pratas om men vi hade aldrig trott att det skulle pratas så mycket utanför 

Göteborgs gränser och utanför fotbollskretsarna, vilket det faktiskt gjorde. Innan kände vi 

även att vi var riktigt fyndiga och att det skulle bli väldigt roligt att följa utvecklingen med 

kampanjen. Förväntningarna var ju även att vi skulle kunna stärka vårt varumärke och att ta 

en position. Skillnaden mellan våra förväntningar innan och Miamis var att de var nog mer 

säkra på att detta skulle bli bra än vi. Vi hade identifierat tillsammans med dem vilka 

målgrupper vi ville nå och det var studenter och invandrare. Vi hittade en gemensam nämnare 

mellan dessa målgrupper och det visade sig vara just pizza, och så föddes idén om 

pizzakartongerna. 

 

Jodin anser att kvalitet alltid är subjektivt men att som beställare vill nå så mycket folk som 

möjligt och att det finns olika sätt att göra detta på. Antingen kan du köpa dig till det eller som 

i BK Häckens fall, använda gerillamarknadsföring och inte behöva lägga massor med pengar 

på annonser i aftonbladet men ändå nå en enorm bredd. Jodin anser att kvalitet är någonstans 

sätt till investerad krona. Han berättar att han tycker att mottagaren av en kampanj är den som 

bestämmer vad som är kvalitet, alltså alltid slutkunden. 

 

På frågan vad som är viktigast, att överträffa kundens förväntningar eller att leverera en bra 

produkt svarar Jodin att Du inte alltid måste överträffa kundens förväntningar men om det ska 

återknyta till något så är kunden ändå den som bestämmer. Så han tycker att det är det 

viktigaste. Dock går det att vinna guldägg för något som är jättesmart men som ingen har tagit 
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till sig, när det är kund relaterat och det jobbas ut mot konsument så är det ändå slutkunden 

som någonstans avgör om det är bra eller inte, det går inte att komma ifrån. Dock är lalt 

kampanjarbete svårt för det beror helt på hur den ter sig. 

 

Under kampanjen 

Allt gick väldigt fort med denna kampanj, då det fick ett så stort genomslag direkt efter 

lanseringen. Det var ut med pizzakartongerna och skicka pressreleasen. Efter två dagar 

började folk att leta efter pizzan. Sen tar ju ”kampanjkärnan” slut och även då fortsätter folk 

att leta efter pizzerior som har den. Så under den intensiva perioden var känslan bra, de såg 

hur mycket spridning det var. De märkte direkt dagen efter att de gick ut med kampanjen att 

det kommer att överträffa all deras förväntan. Det som är häftigt i detta berättar Jodin, är att 

om det hade varit Forsman Bodenfors som gjorde den här gerillamarknadsföringen, hade de 

kunnat förväntas det på annat sätt men nu var det en liten fotbollsklubb och en väldigt liten 

byrå som var extrem nischad då i alla fall. De var det häftiga i det, här kommer en putte byrå 

och en väldigt liten klubb i sammanhanget och det var skithäftigt. Men de kände direkt att 

detta överträffar våra förväntningar och vi visste att detta kunde bli skitbra och bli en 

”snackis” i Göteborg, det kände vi nästan på oss och det finns lite Göteborgs touch på det. Det 

är lite humor och så där att vi ändå trodde att detta kan bli bra i Göteborg, men vi trodde ju 

aldrig att det skulle bli det i hela Sverige. Så ja, ganska överträffade förväntningar, speciellt 

med tanke på varje investerad krona som var liten. 

 

Efter kampanjen 

Känslan efter att kampanjen var genomförd var, vad rätt detta var. De kände att dem hade 

tagit helt rätt beslut, stämmer helt rätt med vår profil och effekten blev enorm. Nu var dem 

den coola fotbollsklubben, inte minst i Göteborg. Förväntningarna blev uppfyllda i och med 

att de fick grymt media genomslag. Pratas det redaktionellt värde i det i form av pengar så var 

det enormt, det var 10 års marknadsföringsbudget om de räknar om artiklar till annons 

kostnad. Men också att det pratas om BK Häcken och det var ju egentligen kärnan i 

kampanjen att folk började frivilligt prata om Häcken. Till exempel såg du var Häcken 

gjorde? ”fan vad cool grej” Sen som sagt detta med att dem tillhörde Hisingen, att det satte 

sig. De arbetade vidare med det under några år, men behöver inte längre säga det för det är en 

självklarhet att BK Häcken tillhör Hisingen. Nu är dem lika förknippade med Hisingen som 

Hammarby är med södern, även om Hammarby naturligtvis är mycket större så är Häcken 

ändå väldigt förknippade med Hisingen vilket var målet. Deras mål med kampanjen var också 

att detta skulle skapa ringar på vattnet och få redaktionellt utrymme och spridas genom mun-

mot mun metoden. Sen hade de aldrig i sin vildaste fantasi kunnat tro att det skulle få så stor 

spridning. 

De använde sig inte av någon direkt uppföljning efter kampanjen, de kunde se att dem nådde 

extremt många människor när kampanjen hamnade i pressen. Biljetten som de hade i 

kartongerna där en fribiljett till en match kunde klippas ut, där kunde de självklart mäta hur 

många som faktiskt klippt ut biljetten och gick på matchen. Jodin förklarar att de förmodligen 

hade gjort en seriösare mätning om dagens moderna verktyg som Google analytics hade 

funnits hade de bättre kunnat mäta Word-of-mouth effekten. 
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På frågan om Jodin hade ändrat något med kampanjen om han hade fått göra det så hade han 

velat gå ännu större. Det är lätt att vara efter klok, de hade kunnat bredda detta mycket mer. 

Nu använde de sig av 15 pizzerior, de kunde använt det dubbla. De kanske även hade kört 

något digitalt parallellt med kampanjen och utnyttjat sociala medier mer än vad som gjordes 

då. Hade de vetat att det skulle bli så bra kunde de gå in med fem gånger så mycket pengar för 

få en ännu större spridning. Sen kanske effekten inte blivit så mycket större men det är alltid 

lätt att ändra på saker när båten redan är i hamn. 

 

4.3.2 Miami Advertising Agency 

Miami Advertising Agency startades 2002, har 6st anställda och är verksamma i Göteborg. 

De var bland de första som började aktivt arbeta med gerillamarknadsföring i Sverige. De 

hjälper givetvis till om kunden vill använda sig av traditionell marknadsföring men det är med 

gerillamarknadsföring som är deras specialområde och att skapa okonventionella lösningar på 

olika marknadsföringsproblem (http://blogg.miami.se/om-miami/, 2014-05-19). 

 

4.3.2.1 Intervju med Miami Advertising Agency 

Intervju med Fredrik Olsson, Copywriter, Miami Advertising Agency, Göteborg 

 

Före kampanjen 

BK Häcken kontaktade Miami Advertising Agency för att de tagit steget från Super-ettan upp 

till allsvenskan. Problemet var att det redan fanns tre andra lag i Göterborgregionen som 

spelade i den högsta ligan och att BK Häcken ville göra något okonventionellt för att locka 

folk till deras matcher. Eftersom de är en relativt liten klubb vid jämförelse med de andra så 

kände dem att de var tvungen att gå en annan väg för att överösta deras mediala utrymme. 

Därför togs det kontakt med Miami Advertising Agency för att skapa en kampanj som skulle 

hjälpa BK Häcken att vinna Hisingsbornas hjärtan. 

 

När BK Häcken kom till Olsson och presenterade sina krav tog de fram ett paket där flera 

olika kampanjer fanns med, tillsammans kom de fram att de skulle köra med pizza 

kampanjen. Innan kampanjen drogs igång förklarar Olsson att han kände sig lugn eftersom 

han anser att detta är en väldigt folklig och ofarlig kampanj. De vänder sig till Hisingsborna 

med pizza, vad kan gå fel med det? De bestämde sig för att fokusera på Hisingen och valde ut 

15 pizzerior som strategiskt låg bra till och delade sammanlagt ut 15000 kartonger. Innan de 

startade kampanjen så hade de en förväntning på att den skulle plockas upp medialt, de hade 

en förhoppning att sportjournalisterna skulle ta den och sprida ordet. Målet innan kampanjen 

var att ca 100-150 utav fribiljetterna som fanns på kartongerna skulle bli inlösta. 

 

Olsson berättar att han normalt sätt brukar undvika att diskutera kvalitetsbegreppet på grund 

av att det är svårt att säga att något är av bra kvalitet. Han tycker det är en högst personlig 

åsikt och att kvalitet för mig kanske inte är kvalitet för dig. Om han måste säga något vill han 

påstå att kvalitet är ett resultat av någonting som gör jobbet till en matchande kostnad. Han 
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anser även att det alltid är uppdragsgivaren som bestämmer vad som är kvalitet, det är ändå 

dem som ska betala i slutändan och vara nöjd med den levererade produkten. Han anser att de 

levererar högst kvalitet när de får möjlighet att ha fria händer och möjligheten att göra 

kreativa okonventionella jobb. 

 

Olsson anser att överträffa kvalitet görs när det levereras något som kunden uppfattar som 

bättre än något som de hade förväntat sig. Han anser att det sällan är speciellt svårt eftersom 

de flesta kunder har väldigt låga förväntningar när de vänder sig till deras byrå. Det kan vara 

skillnad på att överträffa sin kunds förväntningar eller att leverera en bra produkt och Olsson 

berättar att det finns kunder som inte förstår sitt eget bästa och för dem är det viktigare att 

överträffa deras förväntningar än att byrån känner sig nöjda med produkten. Dock så behöver 

de självklart tänka på sitt professionella rykte och då ligger produktens kvalitet högt i kurs. Så 

om vi resonerar plånboksresonemanget anser Olsson att det är bättre att överträffa 

förväntningarna medan om det som levereras ska göra jobbet är det viktigare att leverera en 

bra produkt. 

 

Under kampanjen 

Under själva kampanjen beskriver Olsson det som att ha en enda stor orkan i ryggen. Det 

fanns knappt någon tid för reflektion då de nationella medierna började uppmärksamma 

kampanjen. Tillslut hade de största nyhetskanalerna och de största dagstidningarna, alla 

skrivit om kampanjen. Det tycker Olsson är ett bra kvitto på att de och BK Häcken lyckades 

bra med kampanjen. BK Häcken var självklart överväldigade och han tror inte att de ens 

kunnat drömma att kampanjen skulle få den genomslagskraft som blev. När alla riksmedierna 

började trilla in började de förstå att de skulle når vårt mål som var satt på att nå ut till 1.- 1,5 

miljon människor och att kampanjen skulle få betydligt mer utrymme än vi förutspått. 

 

Efter kampanjen 

Olsson berättar att kampanjen efter genomförande överträffade hans förväntningar och att när 

de började se siffror på hur många människor kampanjen hade nuddat, förstod han att den var 

succé. De nådde 7,5 miljon människor och vid matchen mot Halmstad lämnades det in 922 

stycken fribiljetter, vilket var en stor skillnad mot var de förväntat sig innan.  Det visade sig 

även att dessa utgjorde ca en fjärdedel av alla människor som ko till arenan. Olsson förklarar 

att BK Häckens förväntningar även blev överträffade, de hade inte räknat med så stort medialt 

utrymme och avkastningen på fribiljetterna var över deras förväntningar även dem. De hade 

nog inte förväntat sig heller att kampanjen skulle leva kvar i människors minne så pass som 

det gjort, idag 5 år efter är det fortfarande folk som pratar om det och diskuterar det som BK 

Häcken gjorde år 2009. 

 

Om Olsson fick göra om något med kampanjen så skulle han definitivt ha kört hela 

kampanjen på en större skala. Han hade gjort minst 10 så många lådor som de faktiskt gjorde 

för att kunnat få en större spridning och så att kampanjen hade kunnat leva kvar längre.  
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5. Analys 

5.1 Kampanjen ”Fräscha kyssar” 
 

5.1.1 Före kampanjen 

Wiebert på Kreation anser att kvalitet är när kunden får den förväntade kvaliteten och den 

förväntade effekten. Effekten är i detta sammanhang det som löser kundens behov, det är 

effekten som genererar uppmärksamhet till kunden. Vidare menar Kreation att det är kunden 

som bestämmer vad som är kvalitet och det är precis vad det användarbaserade perspektivet 

på kvalitet anser, att det är kunden som bestämmer. Demings (1968) definition av kvalitet är 

att kvalitet ska sikta på att uppfylla behovet för kunden och således blir det kvalitet. 

Widmark-Nordh på Folktandvården anser att kvalitet är när företaget levererar en bra produkt 

som är hållbar och fyller sitt ändamål samt är det viktigt med känslorna och hur kunden 

uppfattar produkten. Denna förklaring är snarlik Bergman och Klefsjös (2012) definition av 

kvalitet som är ”Kvalitet på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 

överträffa, kundens behov och förväntningar”. En anledning till de olika förklaringarna kan 

vara att Wiebert som arbetar hos de som levererade produkten och Widmark-Nordh arbetar 

hos de som beställde kampanjen. Det är viktigt för Wiebert att de levererar en bra kampanj 

som de kan stå för och således är det inte lika viktigt att försöka mer att uppfylla 

förväntningarna. Widmark-Nordh som är beställare väger även in känslor i kvaliteten, 

exempelvis hur de blir bemötta och hur trygga de känner sig med kontaktpersonen hos 

företaget som levererar. 

 

Det användarbaserade perspektivet på kvalitet som innebär att kvaliteten på en produkt 

bestäms av kunden och detta stämmer även in på vad Widmark-Nordh anser är kvalitet. Hon 

säger att det är kunden som bestämmer vad som är kvalitet, men även är det deras kunder 

eftersom de berörs av kampanjen. Wiebert anser att det är kundens kund som bestämmer vad 

som är kvalitet. Det är inte helt fel utifrån det användarbaserade perspektivet, det är trots allt 

kunden som bestämmer och skillnaden är att det inte är deras kund som bestämmer utan deras 

kund. Det är kundens kund som berörs av kampanjen, den riktar sig inte internt mot 

Folktandvården. Trots detta är det Folktandvården som beställer kampanjen och det är de som 

senare avgör ifall de ska använda sig av Kreation igen. Och trotts detta så är det 

Folktandvårdens kunder som genererar pengar till Folktandvården så de i sin tur måste vara 

nöjda med kampanjen. Samtidigt säger Widmark-Nordh att en kund kan tycka att lagningen är 

bra medan en annan kund kan tycka att den är dålig. Frågan ligger i hur bra lagningen har 

varit. Det skiftar mellan lagning och lagning och det skiftar mellan kampanj och kampanj 

mellan vad kunden anser har fått upplevt. Vi har alla olika former av uppfattningar om vad 

kvalitet är och således är det upp till betraktaren i dessa lägen att avgöra vad som är kvalitet. 

Detta stämmer i sin tur in på det transcendenta perspektivet som Bergman och Klefsjö (2012) 

skriver att det är upp till betraktaren att bestämma vad som är kvalitet. 
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Folktandvården hade inte speciellt mycket pengar och gerillamarknadsföring var ett sätt för 

dem att spara pengar. Även så ville de se hur långt de kunde gå och de hade många 

diskussioner innan internet med ledningsgruppen och framför allt med tandvårdsdirektören. 

Detta är som Levinson (2006) skriver att gerillamarknadsföring fungerar på grund av att den 

är lättförståelig, billig och enkel att implementera samt att Ekberg (2010) även skriver att 

gerillamarkandsföring använder kreativitet och energi istället för pengar. 

Gerillamarknadsföring har således påbörjat arbetet med att uppfylla ett behov som 

Folktandvården hade innan kampanjen. Utöver behovet om att de inte hade tillräckligt med 

pengar så ville då nå ut med information om frisktandvård. 

 

Wiebert på Kreation menar att Folktandvården hade ett behov om att få tillbaka ungdomar 

som kunder då de började tappa dem. Därav blev de tvungna att utveckla konceptet till en 

ytterligare nivå. Så för att få tillbaka ungdomarna behövde de göra något annorlunda och 

något som tilltalar dem. Dahlén (2003) skriver att för att de ska nå ut till den avsedda 

målgruppen, ungdomarna, krävs kreativa kanaler som har en betydelse för målgruppen. 

Genom att arbeta på detta sätt skulle de nå ut med information kring frisktandvård och således 

knyta till sig nya kunder och bibehålla de nuvarande. 

 

Båda parter är överens om att Folktandvården inte hade mycket pengar att tillgå till en 

kampanj och således blev gerillamarknadsföring det givna svaret. Gerillamarknadsföring löser 

även andra behov som Folktandvården hade. Exempelvis att de ville se hur långt de kunde gå 

för att marknadsföra sig själva enligt Widmark-Nordh och att få tillbaka gamla kunder och 

bibehålla de nuvarande enligt Wiebert. 

 

Wiebert menar att Kreation ansåg att det skulle bli en kul kampanj. Wiebert berättar att första 

gången han pratade om kampanjen kände han att det var en rolig kampanj och det var något 

bra på spåren. Folktandvården förväntade sig innan kampanjen att de skulle uppfattas som 

moderna. De ville ändra riktning på deras varumärke från att vara grå, tråkiga och 

traditionella till att vara moderna. Folktandvården förväntade sig innan kampanjen att det här 

var en möjlighet för dem att ändra sitt varumärke och vad folk tror om dem. Dahrendorf 

(1971) skriver att förväntningar vanligtvis förknippas med en positiv känsla om att något 

kommer att sluta bra, vilket utifrån Widmark-Nordh och Wieberts förväntningar stämmer bra 

överens med vad Dahrendorf (1971) skriver om förväntningar. 

 

Wiebert menar Folktandvården till en början inte var helt övertygade om idéen och det inte 

var självklart att de skulle köra på kampanjen. De tvivlade på grund av att ifall de vågar 

använda en sådan kampanj eftersom att de inte är var säkra på ifall konsumenterna skulle gilla 

det. En gerillamarknadsföringskampanj är något de aldrig tidigare har arbetat med tidigare. 

Angelöw och Jonsson (2000) skriver om hur den sociala kognitionen, som är en del av 

kognitiv teori, är om hur individer tänker om andra människor och den sociala miljön. 

Folktandvården var rädda för hur andra människor, deras konsumenter, skulle uppfatta det här 

på grund av att de inte tidigare har gjort något liknande. Det är ett avvikande beteende som 

resulterar i att de har vidgat normen för på vilket sätt Folktandvården får göra 

marknadsföring. Emellertid ändrades deras inställning till de gillade upplägget och trodde på 
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kampanjen. Bilden Wiebert förmedlade att de inte var övertygade till en början stämmer 

överens med bilden Widmark-Nordh berättade om att en del av de anställda inte gillade idéen. 

Emellertid var den inte lika osäker som Wiebert berättade utan Widmark-Nordh berättar att de 

ändå trodde på kampanjen. 

 

5.1.2 Under kampanjen 

Under kampanjens gång var Wiebert fortfarande väldigt säker och lugn då han fortfarande 

trodde på kampanjen och hur dess utgång. Den enda nedgången i hans förväntningar var när 

klistret på vissa kyssrutor inte gick bort och åsamkade skador. Widmark-Nordhs 

förväntningar under kampanjens gång var som en berg-och-dalbana enligt henne själv. Det 

började med bra förväntningar. Sedan kom det motgångar med sociala medier där de inte fick 

det genomslag de trodde de skulle få. Vissa andra mål låg de bra till med och dessa kände hon 

sig nöjd med och resulterade i bra förväntningar. Sedan kom problemen med klistret på 

kyssrutorna vilket enligt Widmark-Nordh var otroligt jobbigt. 

 

Att Wieberts förväntningar under kampanjens gång inte förändrades speciellt mycket trots 

klistret på kyssrutorna gav en negativ påverkan går att jämföra med 

assimilationskontrastteorin. Frank och Enkawa (2008) skriver att om skillnaderna mellan den 

uppfattade kvaliteten och den förväntade kvaliteten är väldigt liten tenderar människan att 

reducera dessa skillnader. Wieberts förväntningar påverkades inte speciellt mycket under 

tiden med klistret. Detta går att förklaras med assimilationskontrastteorin då han reducerade 

skillnaderna från de negativa påverkningarna så att dessa höjdes upp till förväntad nivå igen. 

 

De stora förhoppningarna på sociala medier av Folktandvården ligger förmodligen till stor 

grund i att när kampanjen startade var det, precis som i dagens samhälle, viktigt med sociala 

medier. En annan sak som påverkade förväntningarna på sociala medier är självuppfyllande 

profetia. Enligt Nationalencyklopedin (2014) är självuppfyllande profetia när en falsk 

förutsägelse som genom att uttalas blir uppfylld. Före kampanjen trodde Folktandvården att 

de var tillräckligt duktiga inom sociala medier, därav höga förväntningar på kvaliteten. Under 

kampanjens gång går det inte speciellt bra med kampanjen på deras egna sociala medier. Efter 

kampanjens gång inser de att inte besatt den kompetens, därav ouppfyllda förväntningar på 

kvalitet, som krävdes för att genomföra en kampanj som skulle överträffa deras förväntningar 

på sociala medier. I grunden ligger en självuppfyllande profetia i att de anser att de besitter 

den kompetensen som krävs och genom att genomföra kampanjen intalar de sig själva att de 

gör det för att efter kampanjen inse att sådant inte var fallet. Det hela var en falsk illusion som 

de själva hade skapat. 

 

5.1.3 Efter kampanjen 

Wiebert anser att hans förväntningar blev uppfyllda och det hade även räknat med från början 

samtidigt som han inte blev jätteförvånad över resultatet för Folktandvården. Förväntningarna 

blev uppfyllda, varken överträffade eller ouppfyllda. Anledningen till att de blev uppfyllda 

var på grund av att Folktandvården fick ett bra resultat, att Folktandvården blev nominerade 
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till ett marknadsföringspris och att de fick lite utrymme i bland annat reklammedia. Tidigare 

nämnde Wiebert att för att överträffa hans förväntningar handlar det om att de redan från 

början ska ha en bra magkänsla i att det här kommer att gå bra alternativt att de inte känner 

det men att efteråt så har det överträffat kundens förväntningar. Detta stämmer överens med 

vad Wiebert har nämnt tidigare om hans förväntningar efter kampanjen, trots överträffades de 

inte riktigt så mycket.   

 

Widmark-Nordhs förväntningar blev överträffade efter kampanjens slut genom att de vid 

slutet av den var på väg att bli ouppfyllda på grund av klistret. Det som vände det hela till att 

överträffa var att Kreation bidrog till att lösa problemet och dessutom ersätta ekonomiskt. 

Detta resulterade i en positiv påverkan på Widmark-Nordhs förväntningar som resulterade i 

att de blev överträffade. 

 

Frank och Enkawa (2008) skriver att lägre förväntningar på produkten leder till lägre 

missnöjdhet och mer positiva överraskningar och leder därav till högre kundtillfredsställelse. 

Folktandvården hävdar att vid slutet av kampanjen så var deras förväntningar inte på väg att 

bli uppfyllda, de hade således en lägre förväntan på kvaliteten. Emellertid så vid slutet av 

kampanjen så löste Kreation problemet med klistret på kyssrutorna och således blev 

Folktandvårdens förväntningar överträffade. Kreation gjorde således något som Bergman och 

Klefsjö (2012) definierar kvalitet med - att tillfredsställa och helst överträffa kundens behov 

och förväntningar. Frank och Enkawa (2008) skriver även att kunden blir positivt 

tillfredsställd av förväntad kvalitet efter köpet, precis som påverkade Folktandvården. 

 

Förväntningarna före, under och efter kampanjen var ganska olika mellan dem förutom vid ett 

tillfälle och det var perioden med klistret på kyssrutorna. Före kampanjen var det olika 

förväntningar, under kampanjen var det olika och lika en gång och efter kampanjen var de 

olika tillfredsställda. I början var Wiebert säker och kände att kampanjen skulle bli rolig och 

Widmark-Nordh var både osäker och hade en känsla och önskan att det här skulle göra 

Folktandvården moderna. Under kampanjen skiftades Widmark-Nordhs förväntningar till bra 

och dåliga samtidigt som Wiebert var säker under hela kampanjens gång förutom under 

problemen med klistret. Efter kampanjen så blev Wieberts förväntningar uppfyllda med 

Widmark-Nordhs förväntningar blev överträffade. 

5.2 Kampanjen ”Vi ses på premiären” 

5.2.1 Före kampanjen 

Beträffande förväntningar anser Dahrendorf (1971) att det syftar på ett antagande eller en tro 

om att något kommer vara på ett visst sätt i framtiden. I många fall görs antaganden om 

slutresultat medvetet vid nya situationer menar Angelöw och Jonsson (2000). För Kalmar 

FF:s del inför kampanjen ”Vi ses på Premiären” fanns behovet att den skulle bidra med 

uppsatta förväntningar för hela kommande året, men framför allt fanns behovet att fylla 

arenan till premiären. De skulle även uppfylla ett visst antal sålda säsongskort och nå upp till 

ett visst publiksnitt. Enligt Reklambyrån Wilson Creative var Kalmar FF först och främst i 

behov att fylla sin nya area till premiären. Kalmar FF hade viljan att skapa en kampanj som 
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nådde ut till folk i de flesta åldrar på ett särpräglat sätt. Levinson och Seth (ÅRTAL) språkar 

för att gerillamarknadsföring innefattar en vilja att sprida ett budskap på annorlunda sätt. 

Gerillamarknadsföring kan generera till stora genom slag (Åkerberg, 2006). 

 

Kalmar FF valde tillsammans med Wilson Creative att använda sig av gerillamarknadsföring 

eftersom ett delmål var att nå ut så brett som möjligt få och största möjliga uppmärksamhet. 

Gudykunst och Kim (1997) beskriver kommunikations framförande med symbolisk aktivitet, 

icke-verbala ting så som flaggor, olika märken och symboler. Människor använder sig även 

av olika typer av kodning och avkodning av meddelande för att göra andra individer 

medvetna och deras tankar, känslor och attityder. Detta har Kalmar FF valde att sprida sitt 

budskap med gerillamarknadsföring i kombination av traditionell marknadsföring då 

Kalmarregionens take away-ställen har tillförts med t-shirts som bar kampanjens budskap 

samt att take away-lådor stripades med budskapet. 

 

För Wilson Creative innebär kvalitet i denna kampanj att kunder och potentiella kunder ska 

lätt kunna koda budskapet och ta till sig det Kalmar FF ville framföra. Enligt Kalmar FF är 

det mottagare avgör vad kvalitet är, i detta fall de som påverkas och ser kampanjen.  Bergman 

och Klefsjös (2012, s.23) definition av kvalitet; ”Kvaliteten på en produkt är det förmåga att 

tillfredsställa, och helst överträffa kundens behov och förväntningar”.  Denna 

begreppsförklaring stämmer väl med hur Wilson Creative och Kalmar FF ser på kvalitet. Då 

båda vill skapa tillfredställelse för kunder som ser kampanjen.  

 

5.2.2 Under kampanjen 

Kalmar FF funderade inte mycket just under kampanjens gång vad utgången av den skulle bli. 

Dock fanns viljan av att se vad som gick bra i kampanjen och framhäva detta ytterligare och 

förkasta det Kalmar FF såg inte gav någon respons. Wilson Creative var inte orolig för 

negative respons då budskapet Kalmar FF hade var ganska harmlöst ”Vi ses på Premiären”. 

En viktig fördel för Kalmar FF under kampanjens gång var den mediauppmärksamheten de 

fick i med kampanjen och den stora positiva reaktion de fick av allmänheten. Enligt Stokes 

och Lomax (2002) teori uppnådde Kalmar FF där ett huvudsakligt mål inom 

gerillamarknadsföring, när konsumenter i ens närhet talar om den upptäckt de påträffats av. 

Detta går under namnet ”word-of-mouth” som innebär att aktörer i samhället själva sprider sitt 

omdöme om en produkt, företag eller händelse. Ives (2004) instämmer med Stokes och 

Lomax (2002) men påpekar också att den moderna tekniken så som sociala media spelar en 

stor roll i avgörandes för en lyckad gerillamarknadsföring. Vad Ives (2004) poängterar är 

också något som klaffar med Kalmar FFs kampanj. De fick inte endast uppmärksamhet 

ansikte mot ansikte utan även uppmärksammades deras kampanj i media. 

 

Wilson Creative kände dock att en del under kampanjen inte blev som de hade tänkt sig. Det 

var delen i kampanjen där klistermärken skulle sitta på pizzakartonger över hela staden men 

många pizzerior brydde sig inte om att sätta på dem. Bergman och Klefsjö (2012) påpekar 

vikten av att vara medveten om att olika aktörer värderar saker på olika vis. I detta fall 

nämner Wilson Creative att de var medvetna om att pizzeriorna kanske inte var lika 
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entusiastiska som dem var inför kampanjen och följden av detta blev att klistermärkena in 

användes.  

 

5.2.3 Efter kampanjen 

Efter gerillamarknadsföringskampanjen ”Vi ses på Premiären” så uppfylldes enligt Kalmar 

FF deras förväntningar, detta i med att kampanjen fick bra respons, den nya arenan var fullsatt 

och publiksnittet ökade. Dock ska de påpekas att Kalmar FF också hade förväntningar om att 

denna kampanj skulle bidra med ett ökat antal sålda säsongskort för hela kommande året. Ifall 

de uppnådde detta gav inte Kalmar FF inte svar på. Enligt Kalmar FF blev en vis del av deras 

förväntningar överträffade rörande vissa mål om publik, de förväntningar och den upplevelse 

som Wilson Creative lyckades skapa med hjälp av traditionell och gerillamarknadsföringens 

kampanj. 

 

Wilson Creative anser att förväntningarna på gerillamarknadsföringskampanjen blev uppfylla, 

i med att den nya arenan fylldes på premiären men förväntningarna överträffades inte. Dock 

skapades en fördel för Wilson Creative i med fortsatt samarbete med Kalmar FF. Wilson 

Creative är övertygade om att Kalmar FF kommer använda sig utav 

gerillamarknadsföringskampanjer igen, vilket tyder på att de tror att Kalmar FF är nöjda med 

användning av detta marknadsföringssätt. Frank och Enkawa (2008) skriver om den 

obekräftade förväntningsmodellen som beskriver kundtillfredsställelse som en jämförelse 

mellan kvalitet på varor och tjänster samt förväntningar på den kvaliteten efter utförandet 

eller köpte. Det är troligen högre förväntningar på kvaliteten efter köpet, även att de 

överträffar förväntningar på kvaliteten efter köpet, detta är vad som mynnar ut till en högre 

kundtillfredsställelse menar Frank och Enkawa (2008). Kalmar FF och Wilson Creative 

delade samma förväntning före kampanjen, detta var att den nya arenan skulle bli full. Efter 

gerillamarknadsföringskampanjen uppfylldes denna förväntning vilket skapade en 

kundtillfredsställelse för Kalmar FF i relation till Wilson Creative.  Kalmar FF ansåg att deras 

mål blev överträffade, någon de inte hade räknat med före kampanjen, denna insikt kommer 

efter verkställandet av kampanjen. Detta följer Frank och Enkawa (2008) teori om 

konsumentens tillfredsställelse efter köp/utförande.  

5.3 Kampanjen ”BK Häcken bakar för Hisingen” 
 

5.3.1 Före kampanjen 

Kognitiv teori beskriver hur individer uppfattar något enligt Angelöw och Jonsson (2000), 

och innan kampanjen med BK Häcken bakar för Hisingen drogs igång kände BK Häcken att 

de var identitetslösa och att människor inte uppfattade dem på det sättet de ville bli uppfattade 

på. Genom att använda sig av gerillamarknadsföring som är lättförståelig, billig och enkel att 

implementera (Levinson, 2006). Därigenom kunde BK Häcken kommunicera ut sitt budskap 

som var att bli associerade med Göteborgsområdet Hisingen vilket Angelöw och Jonsson 

(2000) menar sker genom verbal kommunikation som riktar sig till den större delen individer 

som kommunicerar med andra medmänniskor genom budskap. Både BK Häcken och Miami 

Advertising Agency menar att med BK Häckens utgångsläge, vilket var att konkurrera med 
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tre andra fotbollslag på samma nivå och samma geografiska område, behövde dem göra något 

okonventionellt för att nå ut till folk. Gerillamarknadsföring innefattar en vilja att 

kommunicera ett budskap på ett annorlunda sätt, genom att bryta ett mönster som drar till sig 

social uppmärksamhet vilket är den primära intentionen i gerillamarknadsföring (Ekberg, 

2010). I vår vardag handlar det mycket om att smälta in och att vara en i mängden, när detta 

beteende avviks, skapas en nyfikenhet på vad det är som inte är normalt. Om ett meddelande 

avviker från den sociala konstruktionen ses detta som udda och annorlunda, men drar ändå till 

sig uppmärksamhet (Angelöw och Jonsson, 2000). När Miami Advertising Agency och BK 

Häcken genomförde sin kampanj skapade dem en kampanj som var avvikande från normala 

kampanjer vilket ledde till att folk uppmärksammade detta avvikande beteende och spred 

ordet om kampanjen. 

 

Enligt Dahrendorf (1971) förknippas förväntningar med en positiv känsla om att något 

kommer att falla sig bra. Förväntningarna innan kampanjen skiljer sig lite mellan agenturen 

och beställaren då BK Häcken ansåg att de inte hade några gigantiska förväntningar men att 

det skulle bli en kul kampanj. Miami Advertising Agency var däremot betydligt mer 

självsäkra på kampanjen innan genomförandet vilket kan bero på att de jobbar kontinuerligt 

med dessa typer av kampanjer dagligen och det var första gången för BK Häcken. Det 

intressanta är att Miami Advertising Agency såg BK Häcken som fullkomligt livrädda innan 

kampanjen för de inte visste hur detta skulle tas emot av konsumenterna. Detta är ett exempel 

på att avkodning vid kommunikation är otroligt viktigt, med det menas att mottagaren 

försöker tyda, uppfatta och tolka det som uttrycks. I detta fall tolkades BK Häckens 

kroppsspråk helt fel då deras åsikter om förväntningarna före kampanjen inte överensstämmer 

med Miamis. Däremot så går det att tyda att deras kommunikation i detta samarbete varit 

mycket god då de båda förmedlar samma mål och avsikter med kampanjen. Att anta att hur ett 

slutresultat kommer att te sig görs i de flesta fall medvetet i ett försök att avläsa den andres 

reaktioner på vad han eller hon säger (Angelöw och Jonsson, 2000). Vilket förhoppningen blir 

att parterna gemenskap ska komma överens om ett gemensamt slutmål. 

 

När BK Häcken och Miami Advertising Agency hade identifierat och fastställt sin målgrupp 

vilken var invandrare och studenter i Hisingen området skapade de pizzakampanjen. Dock så 

gäller det att ha i åtanke att en kampanj i många fall kräver en form av kvalitet. Det som både 

BK Häcken och Miami Advertising Agency var överens om var att dem inte ville nå sin 

målgrupp med en produkt som var rankad högt på den sociala stegen. Kvalitet är oerhört 

viktigt oavsett vad som genomförs som har en förutspådd målgrupp. Det gäller att nå ut med 

de som anses kvalitet för just denna målgrupp. BK Häckens Jodin anser att kvalitet alltid är 

subjektivt men att kvalitet alltid någonstans är sätt till investerad krona. Han anser att det är 

mottagaren, alltså alltid slutkunden är den som bestämmer vad som är kvalitet. Olsson från 

Miami Advertising Agency tycker att det är svårt att säga att något är av bra kvalitet, han 

tycker att det är en högst personlig åsikt. Däremot om han måste definiera kvalitet så är det ett 

resultat av någonting som gör jobbet till en matchande kostnad. Här identifieras viss likhet 

mellan Olssons definition och Jodins, vilket är bra för att få en väl fungerande kampanj 

behöver båda parter vara någorlunda överens. Berman och Klefsjö (2012) definierar kvalitet 
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som ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundens behov och förväntningar”. Teorins ståndpunkt skiljer sig en del mot vad Olsson och 

Jordin definierade som kvalitet, dock så gäller det att ha i åtanke att varje enskild person 

uppfattar kvalitet olika men det som är en gemensam nämnare är att ett behov ska bli 

tillfredsställt. 

 

Behov och förväntningar är enligt Bergman och Klefsjö (2012) olika saker. Ibland finns det 

förväntningar som vi önskar få uppfyllda men som inte behöver uppfyllas för att ändå 

definieras som kvalitet. Som Bergman och Klefsjö (1968) nämnde tidigare ska helst en 

produkt överträffa kundens förväntningar. Olsson anser att kvaliteten överträffas när det 

levereras något som kunden uppfattar som bättre än något som de hade förväntat sig. Han 

skiljer dock på att överträffa kundens förväntningar och leverera en bra produkt, dessa 

behöver nödvändigtvis inte alltid gå hand i hand. Jodin däremot anser att du inte alltid 

behöver överträffa kundens förväntningar men att det är viktigt för att det är dem som i 

slutändan styr över hur väl en kampanj funkar eller hur bra en produkt säljer. Bergman och 

Klefsjös (2012) teorier kring att kunderna inte alltid vet eller kan inse vad de är i behov av 

och därmed ibland har behov som de inte förväntar sig att få uppfyllda. När dessa väl uppfylls 

går det att återknyta med Jodin och Olssons åsikter om hur viktigt det är att överträffa 

kundens förväntningar för att nå en hög kvalitetsnivå. 

 

5.3.2 Under kampanjen 

Både Olsson och Jodin beskriver förloppet under kampanjen som att ha en stor orkan i 

ryggen. Det fanns knappt tid för reflektioner och allt gick väldigt fort då de fick ett stort 

genomslag direkt efter lanseringen. Efter två dagar började folk leta efter pizzan och de 

största nyhetskanalerna och dagstidningarna skrev alla om kampanjen. Människor ses som en 

rationell och eftertänksam individ. Den kognitiva teorin försöker få en förklaring på hur 

kognitioner påverkar beteendet hos människan (Angelöw och Jonsson, 2000) När kampanjen 

fick så stort utrymme och uppmärksamhet tas den upp av väldigt många människor. För att 

den ska kunna göra det bearbetas den mentalt och det är då det skapas en uppfattning hos 

mottagaren hur något är, hur mottagaren kommer ihåg något och hur dessa tankar tillslut leder 

till handling (Angelöw och Jonsson, 2000). Den sociala perceptionen speglar de upplevelser 

varje människa får av andra individer eller gruppers beteende, människan är byggd på ett 

sådant sätt att de gärna tar efter hur andra agerar. Detta gör att när kampanjen tas emot av 

mottagarna och uppskattas så skapas en kedjeeffekt som gör att visa människor hänger på 

kampanjen enbart för att resten av gruppen gör det och det blir fler människor som blir 

påverkade av kampanjen (Angelöw och Jonsson, 2000). Word-of-mouth innebär att 

konsumenten sprider ett budskap vidare till sina medmänniskor, budskapet kan både vara 

positivt och negativt. Denna kampanj spred sig även en hel del via Word-of-mouth då de 

kunde se att människor som handlat pizza och fått en fribiljett berättat detta för vänner och 

familj som även dem ville handla pizza så de kunde få en fribiljett. Det handlade inte alltid 

om fribiljetten heller utan att få sin pizza i en kartong som inte ansågs som ordinär. Ett 

avvikande beteende ses sällan som en positiv handling men med denna kampanjen är det just 

uppmärksamheten av att stå ut som vill nås. Detta kan ses som ett avvikande beteende och 
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kommer utifrån en social konstruktion som skapas av omgivningen och utav inflytelserika 

personer i samhället (Angelöw och Jonsson, 2000). Tack vare ett avvikande beteende satte det 

skjuts på försäljningen utav de gula pizzakartongerna. Både BK Häcken och Miami 

Advertising Agency var vid denna stund båda övertygade på att alla deras förväntningar 

skulle bli överträffade. 

 

5.3.3 Efter kampanjen 

Både BK Häcken och Miami Advertising Agency var överens efter kampanjens 

genomförande att deras förväntningar definitivt hade blivit överträffade. De hade tagit rätt 

beslut, de stämde med deras profil och effekten blev enorm. Frank och Enkawa (2008) skriver 

att lägre förväntningar före kampanjen resulterar i att det finns en större chans att överträffa 

förväntningar efter kampanjen. Detta stämmer in på de förväntningar som fanns före 

kampanjen. Förväntningarna blev uppfyllda i och med att kampanjen fick ett grymt 

genomslag i media samt att det som enligt BK Häcken var kärnan i kampanjen om att få folk 

att koppla BK Häcken med området Hisingen. Det var nu folk som pratade om hur de 

genomfört kampanjen och laget var inte längre identitetslösa utan folk kopplade dem med 

Hisingen. Varken BK Häcken eller Miami Advertising Agency hade i sin vildaste fantasi 

kunnat tro att kampanjen skulle få så stor spridning. 

 

Det går dock att avläsa att BK Häcken och Miami Advertising Agency har lite olika bild om 

vad som var huvudfokusen med kampanjen. BK Häcken pratar oerhört mycket om att få 

medial spridning som hjälper till i deras varumärkesbyggande, vilket även Miami Advertising 

Agency nämner. Men de trycker lite mer på att locka mer folk till matcherna, genom den 

mediala spridningen och fribiljetterna som återfanns på kartongerna. Det visade sig att 10 % 

av biljetterna löstes in vid matchen vilket är mycket bra. Den mediala spridningen räknas ha 

genererat över tio års marknadsföringsbudget om artiklar räknas om till annonskostnad vilket 

är lyckat. Det som är mest förvånande för båda parterna är att kampanjen har lyckats leva 

kvar väldigt länge, att fem år efter genomförandet pratar folk fortfarande om kampanjen. 

BK Häcken och Miami Advertising Agency är överens att de borde ha gjort kampanjen i en 

större skala, de skulle gjort fler lådor och implementerat kampanjen på fler pizzerior för att få 

en mer långvarig effekt. Jodin tillägger att de även hade kunnat köra något digitalt parallellt 

med kampanjen och utnyttja de sociala media forumen mer. 
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5.4 Sammanställande analys 
 

5.4.1 Före kampanjen 

Den största likheten mellan de olika kampanjerna är att före kampanjerna ansåg 

reklambyråerna att kunden var osäker och nervös. De var lite rädda. Emellertid anser 

kunderna själva att de var förväntansfulla och hoppfulla att detta skulle ändra konsumenternas 

syn på dem. Angelöw och Jonsson (2000) skriver om social bedömning. En människa grundar 

sina åsikter genom en bedömning och utvärdering utifrån de uttryck andra människor 

utstrålar. Genom ett visst beteende, vissa känslor och så vidare gör en människa en 

bedömning hur de ska uppfatta andra människor. I detta fall har kunden utstrålat ett visst 

beteende och vissa känslor som företaget har kopplat till att de är osäkra och rädda före 

kampanjens start. Det kan handla om att kunden inte vet riktigt hur långt de kan gå som 

exempel Folktandvården eller att kunden inte har arbetat med detta tidigare och således är 

osäker som BK Häcken. När parterna har suttit i möte kan kunderna ha utstrålat sig på ett 

sådant sätt att företaget uppfattar dem som osäkra och rädda före kampanjen trots att de inte är 

det alls. 

 

Angelöw och Jonsson (2000) skriver även om mental bearbetning vilket handlar om hur 

människan uppfattar något, kommer ihåg något och hur tankarna leder till handling. Kreation 

och Miami Advertising Agency kan ha erfarenhet av kunder som är osäkra och rädda före en 

kampanj. Således kopplar de kundens beteende när de kommunicerar med varandra till andra 

erfarenheter och händelser och detta resulterar i en bild av kunden att de är rädda och osäkra 

före kampanjen. Angelöw och Jonsson (2000) menar att kommunikation kan utföras via 

verbala och icke-verbala metoder. Verbal kommunikation är framför allt samtal, skrivna 

meddelanden, böcker och tidskrifter. Icke-verbal kommunikation är kroppsspråk, vilket 

exempelvis är gester och ansiktsuttryck. När det kommer till att utstråla osäkerhet och rädsla 

behöver kunden nödvändigtvis inte har uttryckt sig genom verbal kommunikation. En stor del 

i vår kommunikation utgår från icke-verbal kommunikation. Kunden kan ha haft 

ansiktsuttryck som visar osäkerhet och ett kroppsspråk som visar rädsla. Detta resulterar i att 

företaget uppfattar kunden som detta och detta kan förstärkas genom att kunden vill ändra 

mycket i innehållet i kampanjen för att de inte ska uppfattas på ett negativt sätt. Det hela är 

inte ett resultat av att en part har gjort rätt och en annan har gjort fel. Det handlar om att 

människorna som är delaktiga i projektet kommer från olika erfarenheter och händelser som 

har påverkat deras medvetande. 

 

Angelöw och Jonsson (2000) skriver om mental representation vilket i stort går ut på hur en 

händelse eller erfarenhet är representerat i människans medvetande. Folktandvården har en 

erfarenhet att uppfattas som tråkiga och traditionella och BK Häcken har en erfarenhet av att 

inte ha en stark anknytning till ett visst ställe i Göteborg. De har även ingen erfarenhet av 

gerillamarknadsföring vilket i sin tur resulterar i att de kan koppla idéen om 

gerillamarknadsföring till något som de har erfarenhet, exempelvis att de är tråkiga, 

traditionella eller identitetslösa. 
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Då det inte är möjligt för människor att överföra tankar använder människan sig av olika typer 

av koder för att förmedla det önskade uttryckta budskapet menar Angelöw och Jonsson 

(2000). Människan använder sig av symboler för att göra omgivningen medvetna om deras 

tankar, känslor och attityder. På den motsatta sidan, hos mottagaren, försöker människan att 

tyda, uppfatta och tolka det som uttrycks. Emellertid går det inte alltid att fullständigt 

säkerställa att det blir perfekt i utbytet mellan parterna och att det uppfattas på rätt sätt skriver 

Angelöw och Jonsson (2000). Denna garanti har inte gällt mellan parterna i ”Fräscha kyssar” 

och ”BK Häcken bakar för Hisingen” i och med att företaget ansåg att kunden var rädda och 

osäkra och detta ansåg inte kunden själva. Samtidigt är det viktigt att tänka på i kodning och 

avkodning att parterna är olika människor och kommer inte från samma erfarenheter. Detta 

påverkar hur de uppfattar saker och ting. 

 

Kalmar FF var emellertid varken osäkra eller rädda före kampanjen. Detta har till stor del på 

deras erfarenheter kring gerillamarknadsföring tidigare och vilka händelser som de har varit 

med om. Kalmar FF hade som förening inte tidigare arbetat med gerillamarknadsföring, 

emellertid hade Per Rosenqvist, marknadschef och ansvarig för kampanjen hos Kalmar FF, 

arbetat som marknadschef på en festival tidigare där han hade använt sig mycket av 

gerillamarknadsföring. Då Rosenqvist tidigare har erfarenhet av gerillamarknadsföring 

uppstår inte samma osäkerhet och rädsla som hos Folktandvården och BK Häcken som 

tidigare inte hade arbetat med detta. Kalmar FF utstrålar mer självförtroende kring ämnet. 

Detta har resulterat i att de tolkningar som har gjorts mellan parterna i kommunikationen har 

varit korrekta vilket fallet med ”Fräscha kyssar” och ”BK Häcken bakar för Hisingen” inte 

har varit korrekta. 

 

Samtidigt ansåg reklambyråerna att de själva inte kände osäkra och rädda. Snarare hade de 

olika reklambyråerna liknande beskrivningar på hur de alla kände sig före kampanjen. 

Folktandvården ville uppfattas som moderna, BK Häcken var förväntansfulla och tyckte att 

det skulle bli en kul grej och Kalmar FF kände att det var en nödvändighet. De hade alla 

förväntningar på att det här skulle vara rätt sätt för dem att ta respektive organisation till nästa 

steg. 

 

Ifall kunderna i kampanjerna ansågs vara osäkra och rädda före kampanjen ansåg både 

kunden raka motsatsen om företaget och det gör även företagen själva. Företagen hade alla tre 

ett självförtroende som inte kunderna utstrålade. Kreation som var med och skapade ”Fräscha 

kyssar” kände sig innan kampanjen att de var lugna och säkra samt att det skulle bli en rolig 

kampanj. Miami Advertising Agency som tillsammans med BK Häcken skapade ”BK Häcken 

bakar för Hisingen” kände att det skulle gå bra och att de inte var oroliga för hur det skulle 

sluta. Wilson Creative som var med och skapade ”Vi ses på premiären!” kände före att det 

skulle bli roligt och att kampanjen var häftig. Alla dessa olika förväntningar före kampanjen 

är ganska snarlika varandra. En anledning till detta kan vara att de alla kommer från liknande 

förhållanden. Med liknande förhållanden menas att alla tre företag är reklambyråer och har 

olika former av erfarenheter av gerillamarkandsföring. Det kan vara så som Angelöw och 

Jonsson (2000) skriver om mental representation att positiva händelser eller erfarenheter med 



 57 

gerillamarknadsföring resulterar i att de minns hur bra gerillamarknadsföring är och således 

applicerar de dessa åsikter på den nya kampanjen och hur bra det kommer att gå. 

 

Angelöw och Jonsson (2000) skriver att de som kommunicerar med varandra gör ett 

antagande om slutresultatet av en kommunikation och att detta framför allt görs vid nya 

situationer. Då inte någon av kunderna tidigare hade arbetat med gerillamarknadsföring är det 

sannerligen en ny situation för kunderna. Att de gör ett antagande innan kampanjen har startat 

om slutresultatet är något som påverkar hur väl förväntningarna kommer att bli uppfyllda 

efteråt eller ej. Alla aktörer i de tre olika kampanjerna ansåg trots allt att de trodde att 

kampanjen i slutändan kommer att sluta bra. Angelöw och Jonsson (2000) skriver att 

människan försöker att avläsa den andras reaktion på vad denne säger och således göra ett 

antagande om ett slutresultat. Dessa förväntningar som kunderna kan återspeglas från hur 

säkra företagen var då kunderna försökte att göra ett antagande om ett slutresultat. Företaget 

säljer in sig själva och deras förväntningar på kampanjen och således drar kunden en slutsats 

att det kommer i slutändan att sluta bra. Gör detta i kombination med deras egna osäkerhet 

och rädsla inför kampanjen så resulterar detta totalt i en förväntan före kampanjen som var 

försiktigt positiv till slutresultatet. Frank och Enkawa (2008) skriver att det är en större chans 

att förväntningarna överträffas efter köpet ifall förväntningarna är lägre före köpet. Detta 

stämmer till en början in på förväntningarna före kampanjen hos kunderna. Frank och Enkawa 

(2008) skriver även att människan har en tendens att reducera skillnader mellan 

förväntningarna före köpet och den upplevda förväntningarna efter köpet ifall skillnaderna är 

väldigt små. Då företagen själva har tidigare erfarenheter kring 

gerillamarknadsföringskampanjer så har de även erfarenheter kring hur slutresultatet kommer 

att vara vilket resulterar att det finns en stor chans i att skillnaderna mellan deras 

förväntningar före kampanjen och deras förväntningar efter kampanjen kommer vara väldigt 

små. 

 

5.4.2 Under kampanjen 

Folktandvården säger att förväntningarna under kampanjens gång var som en berg-och-

dalbana och BK Häcken och Miami Advertising Agency säger att det var som en orkan. 

Skillnaderna mellan dessa två är att Folktandvården hade under tidens gång motgångar med 

både responsen på sociala medier och klistret på kyssrutorna medan BK Häcken och Miami 

Advertising Agencys förväntningar bara steg uppåt hela tiden på grund hur mycket positiv 

respons de fick och på vilken nivå den mediala responsen var på. Folktandvårdens 

förväntningar gick inte bara ned, utan de gick även upp under kampanjens gång för att sedan 

gå ner igen precis innan kampanjens slut. 

 

BK Häcken, Miami Advertising Agency och Kalmar FF kände att allt gick i deras väg under 

kampanjens gång. De fick utrymme i media och fick positiv respons för kampanjen vilket 

resulterar i att deras förväntningar stiger på slutresultatet. 

 

Kreation och Wilson Creative var på snarlika nivåer kring hur deras förväntningar 

förändrades under kampanjens gång. Bådas förväntningar gick ner något. Kreations 
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förväntningar på grund av klistret på kyssrutorna och Wilson Creative på grund av att allt inte 

utspelade sig som det var tänkt från början. 

 

Hälften av aktörerna i kampanjerna, Kreation, Wilson Creative och Kalmar FF, kände under 

tidens gång att det var snarlikt det som de trodde att slutresultatet var. Detta går att jämföras 

med när Frank och Enkawa (2008) skriver om hur människan har en tendens att reducera 

skillnader mellan förväntningar ifall de är väldigt små. I alla tre aktörers situation under 

kampanjens gång var det något som hände, emellertid var det inget som påverkade 

förväntningarna på slutresultatet i helhet vilket stämmer in på assimilationskontrastteorin. 

 

5.4.3 Efter kampanjen 

En gemensam nämnare mellan kunderna i kampanjerna är att allas förväntningar blev helt 

eller till viss mån överträffade. Detta är något som stämmer väl överens med den obekräftade 

förväntningsmodellen som Frank och Enkawa (2008) skriver om där lägre förväntningar före 

kampanjen ökar chanserna att förväntningarna bli överträffade efter utförandet. En annan sak 

som kan påverka deras förväntningar efter kampanjen är deras erfarenheter av 

gerillamarknadsföring tidigare. Ingen av organisationerna hade tidigare arbetat med 

gerillamarknadsföring tidigare, varken Widmark-Nordh på Folktandvården eller Jodin på BK 

Häcken hade tidigare arbetat med det utan det är bara Rosenqvist på Kalmar FF som har 

arbetat med gerillamarknadsföring tidigare. Emellertid reduceras hans förväntningar något 

utifrån Kalmar FFs situation. I och med att de inte har någon tidigare erfarenhet att jämföra 

med så finns det större chans att deras förväntningar kommer överträffas. De har tidigare 

endast kunna utgått från vad företaget de har beställt kampanjen från säger vad slutresultatet 

kan bli genom att tolka vad som sägs och hur de beter sig. Utifrån det målar de individuellt 

upp en bild på ett visst slutresultat. Detta slutresultat är således en början på vad deras 

förväntningar före kampanjen var. Ett resultat av att förväntningarna blev överträffade är att 

Folktandvården, Kalmar FF och BK Häcken alla tre vill fortsätta marknadsföra sig med 

gerillamarknadsföring.  

 

Frank och Enkawa (2008) skriver även företag i praktiken är rådda till att skapa förväntningar 

precis ovanför den förväntade kvaliteten på kampanjen för att sedan få detta att öka och 

således överträffa förväntningarna. I fallen med Folktandvården, Kalmar FF och BK Häcken 

har detta gjorts. De hade förväntningar som var positiva kring kampanjen, emellertid var de 

inte väldigt höga vilket således bidrar i slutändan till huruvida de blir överträffade eller ej. 

När det kommer till företagen så anser Kreation och Wilson Creative att deras förväntningar 

blev uppfyllda. Detta till motsats för Miami Advertising Agencys förväntningar. Dessa blev 

enligt dem själva överträffade. Något som kan påverka att Miami Advertising Agencys 

förväntningar blev överträffade medan Kreation och Wilson Creatives förväntningar blev 

uppfyllda är mental representation och mental bearbetning. Historiskt sett har Miami 

Advertising Agency arbetat mycket mer med gerillamarknadsföring än både Kreation och 

Wilson Creative. De har mycket mer händelser och erfarenheter av gerillamarkandsföring och 

om vad som funkar och inte än Kreation och Wilson Creative. Detta resulterar i sin tur att när 

det gick så otroligt bra för kampanjen ”BK Häcken bakar för Hisingen” hade inte ens Miami 
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Advertising Agency förväntat sig den responsen. De hade före kampanjen liknande 

förväntningar som de andra två företagen, de var lugna och säkra på slutresultatet samt att det 

skulle bli en kul kampanj. Emellertid fanns det en skillnad mellan kampanjerna. Medan 

förväntningarna på ”Fräscha kyssar” och ”Vi ses på premiären!” var så som de hade förväntat 

sig så steg förväntningarna på ”BK Häcken bakar för Hisingen” hos Miami Advertising 

Agency. Detta var något som har gått bättre än många av de kampanjer de hade arbetat med 

och således blir det svårare för Miami Advertising Agency att göra ett antagande om 

slutresultatet eftersom de går in i ett stadium där de inte hade förväntat sig att vara. Det finns 

en stor möjlighet att Miami Advertising Agencys förväntningar inte hade överträffats utan 

endast uppfyllts ifall kampanjen ”BK Häcken bakar för Hisingen” hade fått ett sådant stort 

genomslag. De förväntade sig före kampanjen att de skulle via media nå ut till cirka 1 500 000 

miljoner människor. I slutändan nådde de ut till cirka 7 500 000 miljoner människor. Det 

förväntande antalet människor de skulle nå ut med är grundat på deras tidigare erfarenheter 

och händelser. Således när de under kampanjens gång överskred 1 500 000 miljoner 

människor bröt de mot deras tidigare erfarenheter och därav fanns det en mycket stor 

möjlighet att överträffa deras förväntningar. Detta eftersom att deras förväntningar innan 

kampanjen var lägre än vad de under kampanjen hade nått upp till och efter kampanjen så 

fortsatte siffran att stiga vilket resulterade i att deras förväntningar blev överträffade. 

 

Kreation och Wilson Creatives förväntningar förändrades negativt lite under kampanjens gång 

och efter kampanjen slutade det som de hade förväntat sig före kampanjen. Detta är en tydlig 

överenstämmelse med assimilationskontrasteorin. De hade förväntningar före kampanjen som 

var på en nivå, under kampanjens gång på verkades deras förväntningar negativt väldigt lite 

för att sedan efter kampanjen så var deras förväntningar uppfyllda. Under kampanjens gång 

hade de själva reducerat denna skillnad med att eliminera den lilla negativa förändringen så 

att det gick upp och slutade på den förväntade nivån. 
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6. Slutsats 
 

Efter intervjuerna kunde vi utföra en jämförelsestudie mellan de sex olika fallföretagen och 

undersöka ifall deras förväntningar före stämmer överens med de förväntade utfallet. Genom 

detta kan vi se att efter kampanjen överträffades förväntningarna på resultatet hos 

Folktandvården, Kalmar FF, BK Häcken och Miami Advertising Agency. Således visar detta 

på att resultatet stämmer bättre in än vad någon av aktörerna hade förväntat. Kreation och 

Wilson Creatives förväntningar blev emellertid uppfyllda och således blev resultatet av 

kampanjen så som de hade förväntat sig före.  

 

Att förväntningarna blev överträffade hos Folktandvården, Kalmar FF och BK Häcken är 

delvis ett resultat av att de tidigare inte har använt sig av gerillamarknadsföring och således 

inte har någon uppfattning om vad det kan ge för resultat. Att Miami Advertising Agencys 

förväntningar överträffades är delvis på grund av att de tidigare inte har fått ett sådant medialt 

genomslag på en kampanj. Att Kreation och Wilson Creatives förväntningar stämde överens 

med resultatet är delvis på grund av att de tidigare har arbetat med gerillamarknadsföring och 

således har skapat en realistisk bild av det förväntade resultatet.  

  

Det går utifrån denna undersökning att dra slutsatsen att resultatet har haft en positiv påverkan 

på förväntningarna hos aktörerna i kampanjerna. Således har detta bidragit till att 

Folktandvården, Kalmar FF och BK Häcken vill fortsätta använda sig av 

gerillamarknadsföring som ett sätt att marknadsföra sina respektive organisationer, produkter 

och tjänster.  

 

6.1 Teoretiska implikationer 

Denna studie har inte bidragit till att utveckla nya teorier inom ämnesområdet. Istället har vi 

använt tillgängliga teorier inom förväntningar utifrån gerillamarknadsföringsperspektivet. 

Detta har möjliggjorts för oss att utföra en jämförelsestudie där vi undersöker hur 

förväntningarna påverkar resultatet.  

 

6.2 Praktiska implikationer 

I de praktiska implikationerna har vi bidragit med en studie som visar på att tre av tre 

gerillamarknadsföringskampanjer uppnått eller överträffat deras önskade förväntningar. 

Vilket kan generera till att andra potentiella användare av gerillamarknadsföring påverkas av 

detta resultat. 

 

6.3 Bidrag  

Denna studie har bidragit med ett belyst kunskapsgap gällande utfall av förväntningar inom 

gerillamarkandsföring. Fokus på denna kandidatuppsats var att forska djupare kring 

förväntningar. Även bidra med ny forskning gällande överensstämmelse på förväntningar och 

förväntat resultat inom gerillamarknadsföring då inte denna typ av forskning påträffats 

någonstans under rapportens utförande.  
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6.4 Förslag på framtida forskning 

Denna studie har undersökt tre olika gerillamarknadskampanjer, en fortsatt forskning på fler 

gerillamarknadskampanjer kan göra denna typ av forskning starkare och mer trovärdig. Desto 

mer det är forskat inom området, desto starkare underlag finns att tillgå vilket gör forskningen 

mer tillförlitlig. 

 

6.5 Begränsningar 

Begränsningarna som påträffats under uppsatsens utförande är att det är forskat väldigt tunt 

inom förväntningar som ämne. Den grundande forskningen är fortfarande den som är starkast 

inom området. En aspekt som är ganska kritisk är det faktum att kampanjerna vid våra 

intervjuer redan varit genomförda vilket kan resultera i att deras förväntningar före 

kampanjerna kan ha blivit påverkade av deras faktiska resultat.  

 

6.6 Förändringar 

Något vi efter kandidatuppsatsens slut skulle vilja förändra är hur många fallkampanjer och 

intervjuobjekt vi har valt att intervjua. Detta eftersom att vi vill öka tillförlitligheten 

ytterligare i vår rapport och således kunna dra större generaliserbara slutsatser.  
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7. Egna reflektioner 
 

Som studenter på Enterprising and Business Development-programmet har vi ständigt fått 

jobba med många olika typer av utmaningar. Vi har alla jobbat med partnerföretag som haft 

en förväntan på oss inom ramen av olika projekt, där företaget ville ha en lösning eller ett svar 

på en fråga ifrån oss. Kandidatuppsatsen har tett sig på annorlunda vis då vi främst jobbat för 

att bidra med att täcka ett kunskapsgap, till skillnad ifrån vad vi gjort för rapporter innan. 

 

Grunden till uppkomsten av denna kandidatuppsats har speglats av vårt gemensamma intresse 

för gerillamarkandsföring. Just denna typ av marknadsföring vill vi beskriva som listig, 

utstickande, rolig och snudd på provocerande för att väcka uppmärksamhet. Ett sätt att visa 

upp en produkt eller budskap där entreprenörer fått gå loss och spela utanför vardagsnormens 

spelregler. Geriallamarknadsföring för oss ser vi främst sprider sig bäst genom ”Word-of-

mouth”, på så sätt väcks och sprider frågetecken kring en gåta att kläcka för allmänheten. 

Som budskapet på BK häcken hade på sina bussar, ingen visste vad det stod på svenska och 

då väcktes ett intresse av att ta reda på vad de vill säga. De gjorde människor genom att fråga 

andra människor, nämligen det som kallas ”word-of-mouth”.   

 

Enligt oss som studenter på Enterprisning and Business Development förespråkar vi 

användning av kreativa lösningar som når samhället på rätt men annorlunda sätt. Efter att 

skapat studien om förväntningar på gerillamarknadsföring anser vi ha en fördjupad förståelse 

om dess innebörd och en bättre uppfattning av vad förväntningar och gerillamarknadsföring 

är. Vi har även fått en bra inblick på vad sex stycken organisationer i Sverige har för 

förväntningar före, under och efter användning av gerillamarknadsföring.  

 

Något som är anmärkningsvärt med denna studie är att ingen av fallföretagen var missnöjda 

med något efter utförandet av kampanjen. Detta trots att både Kreation, Folktandvården och 

Wilson Creative på olika nivåer kände att det inte muppfyllde deras förväntningar under 

kampanjens gång. Detta visar på att gerillamarknadsföring är ett bra sätt att marknadsföra sig 

på och gerillamarknadsföring kommer att bli allt vanligare sätt att marknadsföra sig på i 

framtiden.  

 

 

 

  



 63 

Källförteckning 
 

Litteraturstudie  
 
Alvesson, M. och Sköldberg, K. (2008). Tolkning av reflektion. Lund: Studentlitteratur 

 

Alvesson, M. (2006). Tomhetens triumf. Stockholm: Atlas.  

 

Angelöw, B. och Jonsson, T (2000) Introduktion till socialpsykolog.  Andra upplagan, Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Armstrong, G. Kotler, P. och Parment, A. (2013) Marknadsföring: Teori, strategi och praktik. 

Harlow: Pearson 

 

Berger, P. och Lyckmann, T. (1966) The social contraction of Reality A treatise in the 

sociology of knowledge. Penguin Press: London 

 

Bergman, B. och Klefsjö, B. (2012) Kvalitet - från behov till användning. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Björklund, M. och Paulsson, U. (2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och 

opponera. Uppl.1. Sverige, Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. och Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 

Malmö: Liber ekonomi. 

 

Clinard, M. (1974) Sociology of Deviant Behavior. London: Inc NY 

 

Dahlén, M. (2003) Marknadsförarens nya regelbok – Varumärken, reklam och media i nytt 

ljus. Sverige: Liber Ekonomi 

 

Dahrendorf, R. (1971) Homo sociologicus- Om människan och rollerna. Lund: 

Argos/Palmkrons Förlag 

Deming, E (1968) Critical evaluations in business and management. Storbritannien: 

Routledge 

Ekberg, S. (2010) Gerilla företagaren- Hur du marknadsför ditt företag med kreativitet och 

energi snarare än med pengar. Stockholm: Bokförlaget Redaktionen i Stockholm AB. 

 

Frankelius, P. (1997)  Kirurgisk marknadsföring – skapande av möten och relationer i en 

föränderlig värld. Malmö: Liber Ekonomi. 

 

Fill, C. (2005) Marketing communications – engagement, strategies and practice. 

Storbitannien: Pearson Education Limited. 

 

Grönroos, C. och Holmqvist, A. & Gylldorff, L. (2008) Service management och 

marknadsföring: kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen. Malmö: Liber AB 

 



 64 

Gudykunst, W. och Kim, Y. (1997) Communicating with Strangers: An Approach to 

Intercultural Communication. Publicerad: New York MGraw-Hill 

 

Häger, B. (2007). Intervjuteknik. Malmö: Liber AB 

 

Jacobsen, D. (2002) Vad, Hur och Varför? Lund: Studentlitteratur AB 

 

Johansson, T. (2004) Socialpsykologi. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Kaikati, A och Kaikati, J. (2004) Stealth Marketing: how to reach consumers surreptitiously. 

California Management Review: USA 

 

Kothari, C.R. (2004) Research Methodology – Methods and Techniques. 2nd edition. India, 

New Delhi: New Age International Ltd. Publicerad. E-book.  

 

Kvale, S (1996) Interviews: an introduction to qualitative research interviewing. Thousand 

Oaks 

 

Lantz, A. (1993) Intervjumetodik, den professionellt genomförda intervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Larsson, L. (2009) Led som du lär. Media Gaf: Polen. Publicerad. E-book.  

 

Levinson, J. och Seth, G. (1994) The guerrilla marketing handbook. Publicerad: Enterprise 

Dearborn  

 

Lundahl, U. och Skärvad, P. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 

Lund: Studentlitteratur AB 

 

Patel, R. Davidsson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Thomas, G. (2011) How to do a case studie - A guide for students and researchers. Los 

Angeles: Sage publications 

 

Yin, R. (2007)  Fallstudier: design och genomförandet. Malmö: Liber AB 

 

Åkerberg, N. (2006) Subkulturernas hjältar ger reklamen ny medvind. Di Weekend Nummer 

3 årgång 5. s.14-15. Sverige. 

 

Vetenskapliga artiklar 
 

Colino, J. Barbero, A. och Tapiador, F. (2012) Dynamics of a skydiver´s epic free fall. Physics 

Today. 

 

Toder-Alon, A, Brunel, F. och Fournier, S. (June, 2013) Word-of-mouth rhetorics in social 

media talk. Publicerad av: Journal of Marketing Communications, Vol 20. Issue 1-2. (2014-

05-15) 

 

Frank, B. och Enkawa, (2008). Economic influences on percieved value, quality expectations 

and customer satisfaction. International Journal of Consumer Studies. (2014-05-14). 



 65 

 

Stockes, D och Lomax, W. (2002) Journal of Small Business and Enterprise Development. 

MCB UP Ltd (2014-05-10). 

 

Muntliga källor 
 

Intervjuobjekt 

 

Fredrik Olsson. Copywriter, Miami Advertising Agency. Göteborg. Information insamlad: 

2014-05-14 

 

Fredrik Wiebert. Projektledare, Kreation. Kalmar. Information insamlad: 2014-05-12 

 

Hasse Hofvergård. VD, Wilson Creative reklambyrå. Kalmar.  Information insamlad: 2014-

05-14 

 

Marcus Jodin. Marknadschef, BK Häcken. Göteborg. Information insamlad: 2014-05-21 

 

Per Rosenqvist. Marknadschef, Kalmar FF. Kalmar. Information insamlad: 2014-05-23 

 

Sofia Widmark-Nordh. Informatör, Folktandvården. Kalmar. Information insamlad: 2014-05-

14 

 

Internetkällor 

 

Blogg 

 

Relbrando (2014). Förväntningar och upplevelser bygger varumärket. Blogginlägg postat 

2014-02-07 på Relbrando. http://www.relbrando.se/blogg/forvantningar-och-upplevelser-

bygger-varumarken/. Information insamlad: 2014-05-08 

 

Hemsidor  

 

BK Häcken (U.å.). Ur historieboken. http://bkhacken.se/klubben/ur-historieboken/. 

Information insamlad: 2014-05-29.    

 

Folktandvården (2013). Om Folktandvården. www.ltkalmar.se/halsa-

vard/tandvard/folktandvarden/om-folktandvarden/. Information insamlad: 2014-05-02.  

 

Gmarketing (U.å.). What Is Guerilla Marketing? http://www.gmarketing.com/articles/4-what-

is-guerrilla-marketing. Information insamlad: 2014-04-16. 

 

Kalmar FF (U.å.). Föreningen. http://www.kalmarff.se/föreningen. Information insamlad: 

2014-05-19.  
 

Kreation (U.å.). Kampanj – plats för kyssar. www.kreation.se/case/view/plats-foer/. 

Information insamlad: 2014-05-02.  

 



 66 

Miami Advertising Agency (2009). BK Häcken bakar för Hisingen. 

http://blogg.miami.se/jobb/bl-hacken/. Information insamlad: 2014-05-19. 

 

Miami Advertising Agency (U.å.). Vad är ditt problem? http://blogg.miami.se/om-miami/. 

Information insamlad: 2014-05-19.  

 

Nationalencyklopedin (U.å.). Självuppfyllande profetia. http://www.ne.se/självuppfyllande-

profetia?i_h_word=självuppfyllande+profetian Information insamlad: 2014-05-02 

 

Författare: Psykologguiden, Internetsida: www.psykologiguiden.se Information insamlad: 

2014-05-19 

 

Ung konsument (2013). Så jobbar reklammakarna. 

http://www.ungkonsument.se/Reklam/Den-dolda-marknadsforingen/De-vill-skapa-

upplevelser-som-saljer/. Information insamlad: 2014-05-02.  
 

Wilson Creative (2011). Vi ses på premiären! www.wilsoncreative.se/kunder/kalmar-ff/vi-ses-

pa-premiaren/vi-ses-pa-premiaren. Information insamlad: 2014-05-19. 

 

Wilson Creative (U.å). Hej! http://www.wilsoncreative.se/om-wilson. Information insamlad: 

2014-05-19.  

 

Tidningsartikel  

 

Hunsberger, B. (2008). Nike’s ’Just Do It’ slogan celebrates 20 years. Oregon Live, 12 juli. 

http://www.oregonlive.com/business/oregonian/index.ssf?/base/business/1216353305226620.

xml. Information insamlad: 2014-05-02. 

 

Ives, N. (2004) More demand for Guerilla Marketing. New York Times, 24 juni. 

www.nytimes.com/2004/06/24/business/media/24adco.html?ex=1403496000&en=cc49baec5

4fd814e&ei=5007&partner=USERLAND. Information insamlad: 2014-04-15. 

 

 

Figurförteckning 

 

Figur 1, Egen figur karta (2014-05-19) 

 

Figur 2,  

Kyssruta. Publicerad: www.kreation.se/case/view/plats-foer/ (2014-05-02). 

 

Figur 3,  

Kyssplats. Publicerad: www.kreation.se/case/view/plats-foer/, (2014-05-02). 

 

Figur 4,  

Sponsrade t-shirts. Publicerad: www.wilsoncreative.se/kunder/kalmar-ff/vi-ses-pa-

premiaren/vi-ses-pa-premiaren (2014-05-19) 

 

 

http://www.wilsoncreative.se/kunder/kalmar-ff/vi-ses-pa-premiaren/vi-ses-pa-premiaren
http://www.wilsoncreative.se/kunder/kalmar-ff/vi-ses-pa-premiaren/vi-ses-pa-premiaren
http://www.wilsoncreative.se/om-wilson


 67 

Figur 5, 

Röd stol till salu. Publicerad: www.wilsoncreative.se/kunder/kalmar-ff/vi-ses-pa-

premiaren/vi-ses-pa-premiaren (2014-05-19) 

 

Figur 6,  

Flyers i brödpåsar. Publicerad: www.wilsoncreative.se/kunder/kalmar-ff/vi-ses-pa-

premiaren/vi-ses-pa-premiaren (2014-05-19) 

 

Figur 7,  

Deltagande pizzeria. Publicerad: http://blogg.miami.se/jobb/bl-hacken/ (2014-05-19) 

 

Figur 8, 

Fribiljett. Publicerad: http://blogg.miami.se/jobb/bl-hacken/ (2014-05-19) 

 

 

 

 

  



 68 

Bilagor 

Bilaga 1, Brev till intervjuobjekten 
 

Hej! 

 

Jag, Annie Karlsson och Hanna Evestål studerar tredje året på Enterprising and Business 

Development på Linnéuniversitetet i Växjö. För tillfället håller vi på och skriva på vårt 

examensarbete som handlar om förväntningar på gerillamarknadsföring. Det vi studerar är 

vilka förväntningar som fanns före gerillamarknadsföringen och sedan efter utförandet om 

dessa förväntningar uppnåddes, inte uppnåddes eller blev över förväntan. 

 

För att ta reda på detta har vi tänkt intervjua personer som har arbetat med 

gerillamarknadsföring och få reda på vilka förväntningar som fanns och om de införlivades. 

Detta görs genom att vi pratar både med er och kunden som ni utförde arbetet för. 

 

Vi lyckades komma in på er hemsida och vi gillade ert arbete med Kalmar FF och Kalmarflyg 

och blev intresserade av att prata med er om ert arbete med de casen. 

 

Vi skulle väldigt gärna få möjligheten att ringa dig och berätta mer om oss själva och vårt 

arbete. 

Vi ringer dig tisdagen den 29 april kl. 10:00. 

 

Trevlig helg! 

 

Axel Nordgärd 

0706749408 

axel.nordgard@gmail.com 

 

Annie Karlsson 

0763294897  

annie.karlsson@hotmail.com 

 

Hanna Evestål 

0706076845 

hannaevestal@hotmail.com 
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Bilaga 2, Intervju Folktandvården 
 

Sofia Widmark-Nordh. Folktandvården, Kalmar. ”Fräscha kyssar” Information 

insamlad: 2014-05-14 

 

Vad är kvalitet för dig? 

Och då kör vi utifrån kampanjen och så men det blir ju lite större än så för kvalitet kanske just 

i kampanjen det är ju att vi nådde dem mål som vi hade tänkt oss och såna saker. Men när 

pratar man kvalitet lite mer generellt så handlar det både om hållbarhet, att saker ska fungera 

flera gånger kan man säga i detta sammanhang. Kvalitet handlar också om en trygghet, och då 

tänker jag mer på relationerna med byrån, att man känner sig trygg med de kontaktpersonerna 

man har där. Sen är det kvalitet att de saker vi tar fram håller över tid, lite som jag sa, det 

första jag menar var att idémässigt att de håller över tid, annars är det produktspecifikt att det 

inte är ”skit-grejjer”. Eller tillräckligt bra för det man tänkt att göra. Annars tror jag nog att 

kvalitet är rätt så förknippat med känslor för min del, för det handlar egentligen om hur jag 

upplever en kvalitet utifrån och vad jag förväntade mig innan. Förväntar man sig en snabb bil 

med häftig fartupplevelse, kanske man inte ska köpa en Jeep med fyrhjulsdrift, utan kvalitet 

för mig är väldigt kopplat till vad man har satt för mål eller förväntningar och hur dem 

uppfylls egentligen. 

 

Om du ser inom ramarna för denna kampanj, vem tycker du det är som bestämmer vad 

kvalitet är? 

Det gör ju vi som kund, tycker jag, i det läget är det vi som kund. Sen å andra sidan blir ju 

nästa ring på vattnet på något sätt, kvaliteten för våra kunder, dem vi gör detta för och andra 

sidan kanske det handlar mer om hur vi levererar än själva, alltså våra tjänster när vi faktiskt 

tar hand om folks tänder, och dit kanske vi inte ska dra den här diskussionen. För det är ju en 

intressant diskussion, vad är kundkvalitet och hur bedömer man när tandläkaren lagar ett hål. 

Tandläkaren kan ha gjort ett fint, mästerligt jobb men det kan ju du egentligen inte bedöma, 

det du bedömer är ju om lagningen sitter kvar eller inte. 

 

Vad betyder överträffa förväntningarna i kvalitet för dig? 

Denna tycke jag var lite svår, att överträffa sa du? 

 

Ja om du tänker dig nått som ni kanske inte hade räknat med, eller att ni överträffat 

dessa förväntningar. 

Ja jo, Vi har ett bra exempel. Men det började med att det egentligen underträffade eller som 

inte levde upp till våra förväntningar. Vi placerade ut Kyssrutor, jag vet inte om ni har koll på 

dem? 

Axel, Annie, Hanna: Ja 

Det var en del av vår gerillamarknadsföring och det visade sig att dem var svåra att ta bort. Vi 

hade fått lovat till oss att de skulle gå lätt att ta bort, för de var en diskussion med köpcentren, 

butikerna, där vi fick lov att lägga dem här så självklart ska vi ta bort dem och det kommer 

inte att synas och så där. Så visade det sig att på några ställen så ”sket” det sig för att prata ful 

svenska, det blev väldigt pinsamt och det blev ju inte bra naturligtvis. De som levererade 
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rutorna med hjälp av Kreation såg de till så att de blev städat och bra och vi behövde inte 

betala vad de kostade, så att säga, och det är klart. Detta var något som låg under 

förväntningarna men som blev bra tillslut för att de tog allt, hade de hoppat av där och sagt 

nej, men vi har levererat rutorna som det var. Det var egentligen inte deras fel utan det var 

klistret. Jag köpte helheten av Kreation och de hade kontakt med tryckerierna som i sin tur 

hade en underleverantör som gjorde själva rutorna, plastade på rätt sätt, att de skulle vara lätta 

att ta bort och så hade det blivit något fel där. Så ändå om man ska på något sätt ta det lite mer 

generellt så överträffa förväntningar är väl när man får något levererat tillbaka som man inte 

riktigt hade förväntat sig. När jag upptäckte dessa problemen, så tänkte jag, attans detta blir 

dyrt och jobbigt och det skadar kanske framförallt mitt förtroende som hade gått i god för 

rutorna för att inte förstöra golv, så vill man ju inte ha det. Att överträffa är ju egentligen när 

man löser problem som man inte kunde förutspå för det man hade förutspått det är ju på något 

sätt de som ligger i kvalitetsbedömningen att det här vill vi ha och det får vi. Men du får något 

mer utöver det som du har förväntat dig. För att säga det väldigt kort, då överträffar man 

förväntningar. 

 

Uppfylldes något behov åt er som ni inte var medvetna om innan kampanjen? 

Det låter väldigt förmätet att säga att vi tyckte att vi hade tänkt på de vi på något sätt fick 

tillbaka. Vi får passa på den lite tror jag och återkomma till den lite senare. 

 

Varför valde ni gerillamarknadsföring istället för traditionell marknadsföring? 

Vi valde det ju faktiskt inte istället för utan körde det som ett komplement. Vi var inte riktigt 

så tuffa så att vi bara vågade göra gerillainslag, och våra gerillainslag var kanske inte sådär, 

det var egentligen två saker vi gjorde som var nytt för oss i alla fall. Det var nytt för en 

tandvårdsaktör och det var ju att vi lånade mäklarnas ide, kan man säga såna skyltar som de 

sätter upp när de säljer hus. Så det var ju den idén som vi tog över till oss, och sen var det ju 

Kyssrutorna då. Det är ju egentligen det som var vår gerillamarknadsföring, det kan man säga. 

Sen var ju det ett komplement till traditionell marknadsföring. Vi hade förberett vår personal 

på klinikerna, de hade lite aktiviteter som vi har gjort många gånger förut och nu gjorde vi 

dessa i samband med varandra, man samordnar insatserna för att få större kraft. Vi hade 

traditionell annonsering, storbildstavlor och lite sådant också. 

 

När Kreation kom med förslaget gerillamarknadsföring, behövde ni ändra något då? 

Grejen var nog den att uppdraget till dem var att vi ville ha en kampanj med inslag av detta. 

Det var väl framför allt jag som drev det att jag tyckte att det skulle vara roligt att test och se 

hur långt kan en offentlig aktör som vi ändå är eftersom vi är en del av landstinget. Dels så 

var det ett sätt att spara pengar tänkte jag, helt krasst var det ju så för att få större utväxling. 

Men också se hur långt vi kan gå, vi hade mycket diskussioner om detta innan och internt med 

vår ledningsgrupp och framför allt med vår tandvårdsdirektör, hur långt kan vi gå? Kan detta 

uppskattas som skadegörelse? - Nej. Kan folk snubbla på våra skyltar? Vi tänkte på en massa 

såna aspekter, så att vi inte skulle bli en dålig snackis, man pratar ju om ”good will” and ”bad 

will”. Så det inte blir att folktandvården skräpar ner. Till Kreation kom vi med beställningen, 

vi vill testa gerillamarknadsföring men inom denna här ramen. Vi får inte förstöra, det får inte 

uppfattas som störande, vi hade några sådana kriterier, kommer inte ihåg alla men på ett 
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ungefär så, det får inte vara något som ger negativt. Sen kan man ju aldrig vara säker 

naturligtvis det var därför det var så viktigt att ha med vår högste chef med på detta. Vi hade 

förberett om någon skulle skicka sura insändare, så skulle han vara beredd på att gå ut och 

vände det till något positiv, att vi vill få länet att kyssas och så där. Det var ju det som var det 

bärande, vi hade kyssveckor och vi byggde mycket budskapet kring kärlek och vi tyckte nog 

att man ganska enkelt kunde förstå kopplingen till munhälsan. Sen så fick Kreation friheten 

att komma med förslag på hur vi kunde göra den snälla lite försiktigare 

gerillamarknadsföringen, jag måste ändå kalla den för det. 

 

Vad var ni i behov av som fick er att söka till gerillamarknadsföring? 

Vi var i behov av att fortsätta att fylla vårt varumärke som är folktandvården med… Nu måste 

jag nästan gå tillbaka lite i tiden. Folktandvården har funnit sen 30talet i hela landet, sen 2005 

kom något som hette frisktandvård, och då kom vår friskvårdskampanj. Då var inte jag med, 

men min kollega var det. Då gjordes studie om var de tyckte om vårt varumärke innan och 

vad som hände när vi började koppla på det här med frisktandvården. Det som hände var att vi 

började förflytta varumärket och vad som sas om det. I med att det kändes modernt och lite 

nytt. Egentligen var syftet med denna gerillamarknadsföring, det var att fortsätta positionera 

sig så igen. Att man skulle uppleva Folktandvården som någon som ”hänger med”, kanske 

låter lite fånigt. Däremot kommer vi aldrig vara trendigaste eller först med grejer. Det var ett 

sätt att ladda varumärket med det vi vill som vi förhoppningsvis kan stå för när man kommer 

till våra kliniker. 

 

Vilka egenskaper fick in uppfyllda utifrån de behov ni hade efter 

gerillamarknadsföringen? 

Det var nog de som nämnt innan och att vi fick en hel del positiva ”snackisar” kring det här. 

Det kan man aldrig veta innan som att folk bloggade ”jag var ute och joggade innan och där 

var Folktandvården och hade en kyssplats. För sen man en sådan Kysskylt så undrar de flesta, 

”vad är det då?” Vi ville att folk skulle tycka det var lite rolig och att vi var moderna. Det vi 

förväntade oss fick vi tillbaka, sen kanske man kunde få det ännu mer. Men vi fick i alla fall 

inte ”bad will” som nådde oss. Ni vet hur de är, dåliga nyheter brukar färdas snabbare men jag 

tror att vi faktiskt klarade oss. Med de har jag inte sagt att alla gillar det. 

 

Innan gerillamarknadsföringen, vad hade ni för förväntningar då? 

Nu svarar jag på alla frågor på en gång, men det är samma igen. Att vi skulle ses som lite 

moderna, även om de låter lite töntigt, de hör jag när jag säger det. Om man tänker sig vår 

varumarknadsförflyttning ifrån lite grå, tråkiga och traditionella. Man kan dra lite paralleller 

med Folktandvården i Göteborg, där kollade de var folk sa om dem. Svaret blev för de flesta 

”det är där de har noppiga soffor i väntrummet. Och Göteborg hade haft nya soffor i kanske 

10 år. Så egentligen handlar de om att folk bild, de som inte besökt oss. 

 

Till vilken målgrupp riktade ni er? 

Jag kan säga att det framför allt var de som är primärmålgrupp är de som är på väg att fylla 20 

år, för i vårt län är de fri tandvård fram till den dagen de fyllt 19 år. Sen får man börja betala 

för sin tandvård. Det som händer då är att många låter bli och fram tills du blir 19 blir du 
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kallad efter det struntar många i det. Detta är en nationellmodell för friskvård, för att behålla 

tandhälsan i landet ibland våra unga. För de som hände mycket innan var att ungdomar 

struntade i att gå sen gick dem när de fick akut tandvärk. Då hade många tre-fyra hål så blir 

det dyrt och krångligt. Om de hade gjort på dessa kontroller innan så kunde de hålla schack på 

mun hälsan innan detta händer. Det är egentligen än enda stor hälsofaktor, just 

Folktandvården. Som en försäkring. 

Den andra målgruppen var för att folk ska teckna om ifall de redan hade skrivit in sig, för 

detta avtal räcker bara i 3 år i taget. Vi ville på minna dom om det via den kampanjen. 

 

Personligen, vad kände du för denna kampanj? 

Jag kände väldigt mycket för den, för det var den första kampanjen jag drev här i 

Folktandvården. Så för mig personligen var det ganska mkt som stod på spel, vi hade haft 

många lyckade kampanjer innan i Kalmar län. Främst är de det jobb de gör ute på klinikerna, 

de tar väl hand om kunderna så de vill komma tillbaka. Vi som jobbar med marknadsföring är 

på något sätt ”dörr öppnarna”. Jag ska inte säga att jag kände mig pressad, men de var en 

utmaning att ta ”Fräscha kyssar” vidare och samtidigt få en ny tvist på det. Det var här 

gerillamarknadsföringen blev svaret för mig. Sen fick jag Kreation med på tåget och dom 

mötte upp på ett bra sätt. 

 

Enligt dig, överträffades dina förväntningar på gerillamarknadsföringskampanjen? 

Det var som en bergochdalbana, jag hade höga förväntningar i början, sen stötte man på 

problem. Vi funderade på vad kan vi göra, vad får vi inte göra, vi hade massa vilda tokiga 

idéer som vi skalade bort till slut. Del passade de inte oss som aktör och del kliniker vägare 

vara med. Detta byggde på att på varje klinik hjälpte oss med 50-100 skyltar och hjälpte oss 

att sätta ut dem. Detta ingick ju inte i deras jobb, man kan inte tvinga en tandsköterska att 

sätta ut dem. Genom en bra dialog beskrev vi varför vi gör detta, sen blev detta faktiskt lite 

som en tävling mellan klinikerna. ”Vi satte ut 25 skyltar igår, hur många satte ni ut” ? 

Det är svårt att svara på om de överträffade mina förväntningar, i med att mina förväntningar 

var så höga ifrån början. Vi hade även en Facebook sida, där fick man tävla och skicka in kyss 

foton. Där hade jag för höga förväntningar, vi fick dålig respons på det. Vi hade dålig 

kunskap om att sociala medier behöver minst lika mycket tid som traditionella kanaler. Det 

var något vi lärde oss utav detta. Även om utfallet på Facebooks vad de gällde likes var det 

bra. 

 

Vad tycker du är viktigast, att överträffa kundens förväntningar, uppnå kundens 

förväntningar eller presentera en bra produkt? 

De behöver inte var i motsats. Grunden är alltid att presentera en bra produkt, för skulle 

Kreation inte kom med något som var tillräckligt bra, att den håller över tiden, ett plagiat av 

vad någon annan gjort, så blir det inte en bra produkt. Det med att överträffa förväntningarna, 

det kanske är när de händer saker man inte räknat med ”grädden på moset”. 
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Funderar ni på att använda er av gerillamarknadsföring igen? 

Det gör vi faktiskt, detta året förbereder vi och i början av nästa år för vår nästa kampanj, som 

vi räknar med ska gå av stapeln hösten 2015. I med att vi våra goda erfarenheter funderar vi 

på om vi ska köra på samma igen, eller inte. 

 

Gjorde ni någon kontroll om att konsumenterna kopplade att det var Folktandvården 

som hade denna kampanj? 

Nej det gjort vi inte. Vi har alltid tydliga med vem som var avsändaren. En kontroll var 

kanske då att de som redan var frisktandvårdskunder valde att teckna ett nytt 3 års avtal. 

Vad ni oroliga att ni skulle få någon negativ respons när ni använde ord som till exempel 

”hångla”? 

Ordet ”hångla” var inte med i denna kampanj. Jag valde att ta bort det i den här kampanjen 

jag gjorde för det fanns en del internt motstånd.  Kunderna älskade dock de T-shirt de fick när 

de tecknade avtal där det stod ”bättre hångel på”- Medarbetarna gillar ej att ge bort dem till 

kunden. Visst tyckte kyssar var för mycket, förslaget puss kom upp. 

 

Hade ni något mått innan ni gjorde denna kampanj? 

Ja, det hade vi. Vi hade mått per klinik och för hela Folktandvården i stort av hur många avtal 

som tecknas under ett år. Det vi mätte mer specifikt var den ”om tecknade graden” då.  

500 av 10000 valde dock att hoppas av under det här året, vi vet inte hur kampanjen 

påverkade det. Vi gjorde inga kännedoms mättningar. 

 

Vad trodde du resultatet skulle bli under kampanjens gång? 

Utifrån dom mål vi hade satt upp, de mål vi hade via Facebook och sociala media nådde vi 

inte, dock var detta helt nytt för oss. Vad de gäller de andra målen låg vi bra till, så jag kände 

mig lugn. De vi hoppades på under kampanjen gång var att de skyltar vi satt ut ”skulle få 

fötter” och helst inte hamna ner knycklade någonstans. Men de gjord dom inte, de var i 

student korridorer med mera. Varje gång vi såg något sådant blev vi överlyckliga. 

 

Anser du att gerillamarkandsföring kan vara antingen så är det topp eller så går det till 

botten? Eller tycker du att det ändå är bra oavsett om det blir dålig publicitet? 

Nej det håller jag inte med om, vi vill inte förknippas med skräp om skyltarna hade varit 

sänder rivna över staden. Hade det blivit så att de blivit skriverier om det, skulle de inte vara 

god publicitet för oss. Det klara vi oss utan. 

 

Skulle du göra något annorlunda om du fick göra om det med kampanjen? 

Ja, då skulle jag inte klistrat på rutor på ställen där de var svåra att få bort, men de visste jag 

inte då. De var lite av en mardröm, jag skulle nu inte använda mer klister som underlag. Vi 

var rädda att vi skulle förstöra, men det tar vi med oss och kommer ihåg. 

 

Skulle du önska att ni vågade lite mer i kampanjen? 

Personligen, ja. Men det är inte bara jag som bestämmer det, vi ska nog försöka i samma nivå 

som nu. 
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Vid dalarna: Hur kände du då om du ska sätta ord på det. 

Den med klisterlapparna var ”skitjobbigt” på klar Småländska. Men i dalen kände jag att det 

fortfarande kommer gå bra, för kampanjen bestående av flera delar, detta var bara en av dem. 

Jag tvivlade aldrig på kampanjen. 
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Bilaga 3, Intervju Kreation  

 

Fredrik Wiebert. Kreation, Kalmar. “Fräscha kyssar”. Information insamlad: 2014-05-

12.  

 

Vad är kvalité för dig? 

Vad det gäller marknadsföring eller generellt? 

 

Ja, marknadsföring kan vi ta. Utifrån vad ni på Kreation erbjuder. 

Kvalité är som vi försöker leverera det är ju att det finns en substans i det vi gör så att kunden 

får nytta av den och att vi tycker att vi kan stå för det vi har levererat. Sen finns det ju två 

perspektiv. Jag menar, kunden vill ju ha någon form av effekt eller resultat av en insats och 

får kunden den förväntade kvalitén eller den förväntade effekten så är det ju en kvalité. Gör vi 

sen något som vi tycker håller en tillräckligt hög nivå så finns det ju en kvalitésaspekt i det i 

det också. Så det finns ju två perspektiv. Det finns vårt perspektiv och det finns kundens 

perspektiv. 

 

Precis. Vem är det som bestämmer vad som är kvalité? 

Ja, för en marknadsföringskampanj så är det ju egentligen kundens kund som bestämmer vad 

som är kvalité om man ska se det ur effektperspektiv. Alltså, blir det bra effekt på en sak eller 

en effekt man förväntar sig så håller det ju marknadsföringsmässigt en bra kvalité. Sen ur vårt 

perspektiv så finns det ju andra då som tycker att reklam eller marknadsföring kan vara bra 

eller dålig och då kan det ju exempelvis en kampanj få pris eller bli utnämnd till att tävla i alla 

fall och då kan man ju säga att det finns kvalité i det också. Sen finns det ju ett kvalitetskrav 

från oss själva att vi tycker att vissa saker eller att det ska finns ett visst kvalitetsmått på en 

sak innan vi skickar iväg den. 

 

Vad betyder det att överträffa förväntningar på kvalitén för dig? Det blir ju en liten 

återkoppling till ”Vad är kvalité för dig” på något sätt. 

Nej, men jag kan ju tycka att om vi gör någonting som känns bra liksom i magen och man får 

bra respons på det så är ju… Oftast är det ju så man har en känsla om att en kampanj kommer 

gå bra eller kommer inte gå lika bra och får man en positiv respons då från kunden, så från 

min sida har det ju liksom, det är dom säger ”Det här gick ju jättebra och vi fick bra gehör 

från det här”. Då kan du ju överträffa mina förväntningar då va. För kundens förväntningar är 

det ju så att vad gav det här för effekt då va. Kunden hade väl räknat med någonting. Dom 

kanske satsar hundra tusen kronor eller vad det nu är och då förväntar man ju sig att få något 

tillbaka. Sen kan det ju vara på kort sikt eller lång sikt. 

 

Uppfylldes något behov åt er som ni inte var medvetna om? Den är ju mycket mer 

riktad mot själva kunden, Folktandvården i det här fallet. 

Menar du den här specifika kampanjen menar du då? 

 

Ja, precis. 

Aa. Alltså om vi hade något behov? 
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Ja, hade ni något behov som blev uppfyllt som ni inte var medvetna om före utan ni fick 

reda på det efter? 

Fast behovet ligger ju inte riktigt hos oss känner jag. Kunden har ju ett behov va. Och i det 

här fallet har kunden ett behov av att dom vill nå ut med information om den här tjänsten 

frisktandvård. Och kunden har ju ett behov av att få in nya frisktandvårdskunder som då 

ansluter sig till det här och kunden har ett behov av att få kunden positivt inställda till 

frisktandvården. Så det är ju liksom kundens behov. Sen ska ju vi försöka lösa det åt kunden, 

så det grundar sig inte riktigt i våra behov. Utan våra behov är väl i så fall att vi ska göra 

något som, ja, kunden blir nöjd med då va och se resultat hos kunden. Sen kan man även säga 

när den här kampanjen inleddes så var… Alltså vi har arbetat med Frisktandvården i åtta år 

tror jag. Och när vi börja jobba med dom så hade dom ett behov av att dom ville… Då var det 

en ungdomsprodukt och man hade ett behov av att man ville nå ungdomar på ett sätt… Man 

kände att man tappade ungdomarna. Då enda vi oss om det här kyss-konceptet. Som vi 

hittade. Det här ska inte marknadsföras med karies eller du kommer tappa tänderna när du är 

70 år, utan det här ska marknadsföras med något annat som är viktigt för denna målgruppen. 

Så då blev det fräscha kyssar. Så det var liksom, det var grunden för det va om man skulle ha 

ett annat tilltal. Det ska inte vara tandläkarbilder utan det ska vara bilder på ungdomar som i 

kyss-situationer då va. Det var liksom grunden för det. Sen breddades den här produkten… 

Jag vet inte hur mycket ni vet om den? 

 

Jag kommer ju från Kalmar län, så jag är ju påverkad själv (Hanna). 

Jaha. Då var det ju så att man breddade produkten alltså från att ha varit en ungdomsprodukt 

så man så här ”Nä, men det här vi sprider det här så vi höjer åldersspannet”. Först tror jag det 

var att man höjde det till 30 då eller 35. Sen så småningom sa man ”Nej, den här produkten 

går så bra så vi gör den öppen för alla”. Så nu kan ju pensionärer teckna sig för 

friskvårdsavtal. Det är ju klart, det ställde ju till det lite. Från början så fanns det Fräscha 

kyssar och Bättre hångel. Då fanns det två tilltal för den här och då kände man så här nu när 

vi breddar åldersspannet så tar vi bort hångelbudskapet och så det bara var Fräscha kyssar. 

Det har ju funkat för att attrahera pensionärer också eller medelålders eller alla 

ålderskategorier. Så man har behållit, man har ju behållit… Nu blev det en lång historia. 

 

Nej, nej. Det är jättebra. 

Så var det från början. Den här kampanjen gick ut på det och vi gjorde kyss-tröjor, kyss-

flaskor och vi kommunicerade fram en stor medsäljskampanj där det var kyssar. Och så 

började folk intressera sig för den här produkten och sen så anslöts sig fler och fler och fler. 

Sen när man hade gått och kört dem här kampanjerna, för vi gjorde ungefär liknande 

kampanjer vartannat år och när dem hade gått då tre gånger så kände man att de tappade lite 

kraft. Alltså det hände inte lika mycket som det gjorde dem första gångerna. Och dom här 

kyssbudskapen, dom var kanske inte lika spännande längre men även om vi försökt utveckla 

kampanjbudskapet också. Så det var egentligen från kundens önskemål att ”vi vill ha något 

annat, alltså vi vill, kan ni hjälpa, utveckla kysskonceptet med ytterligare en dimension och vi 

vet inte vad vi vill ha men någonting annat”. Så det var liksom kundens beställning. Behovet 

då för kunden det var naturligtvis att ”vi vill ha bättre effekt på det än vi har fått ut liksom 
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tidigare gånger eller dom senaste gångerna då kan vi säga”. Och då gjorde vi det där med 

gerillainslag och det var inte bara gerillainslag, utan det var ju, det fanns gerillainslag som 

ingick i den här kampanjen. Men det kompletterades ju av traditionell reklam också så vi 

körde annonser och vi körde digitala medier också. 

 

Annie: Jag hade bara en liten inläggsfråga. Fräscha kyssar, kom det från er eller kom 

det från Folktandvården? 

Nej, det kom från oss. 

 

Det kom från er alltså. Föddes den idén… Det var inte en önskan från Folktandvården? 

Nej, inte alls. Utan det var så faktiskt att vi var med i en tävling där dom efterlyste ett nytt 

koncept och då skapade vi Fräscha kyssar. Men då är vi långt tillbaka i tiden.  

 

Har dom det här… Behov som vi pratade om. Har dom sagt någonting till er att ”det 

här hade vi inte tänkt på”. Sa dom till er att ”det här var vi faktiskt i behov av, men vi 

tänkte inte på det” som ni uppfyllde med den här kampanjen? Har dom nämnt något 

om det? 

Menar du den nya kampanjen? 

 

Ja, Fräscha kyssar-kampanjen om dom… 

Ja, man kan säga så här eftersom dom började med fräscha kyss vad jag tror 2005, så dom har 

ju liksom hållit fast vid det konceptet i så många år och det är ju ett tecken på att det har varit, 

alltså att dom har anammat det och dom gillar det så det vet vi ju. Så att säga, att man 

tycker… Alla gillar ju det inte. Det har… Plus att vi har följt hur många det är som är anslut 

till Frisktandvården nu va och att nu så tror jag att det är runt 30 000 i Kalmar län som har 

tecknat sig för ett sådant här frisktandvårdsavtal. 

 

Vet du hur många det var från början? 

Noll. Själva produkten fanns ju inte innan. 

 

Ett exempel måste ju vart att det var inte bara ungdomsgruppen utan det gick även 

uppåt i åldrarna också. Ni fick ett bredare perspektiv. Det måste ju vara… Vad jag 

förstår ett väldigt stort plus. 

Jo, men det var väl ett sätt att… Sen var väl det… Kampanjen är ju lokal men produkten 

frisktandvård finns ju på andra ställen också. Så den finns ju egentligen hos alla 

Folktandvårdar fast man marknadsför den på olika sätt. Men man har hållit fast vid 

grundbudskapet länge. Alltså det är en åtta-nio år att hålla fast vid ett koncept. Det är ganska 

länge i den här branschen va. Och det hedrar ju, eller alltså att man inte har velat ha någonting 

nytt, man har liksom velat hålla fast vid ett budskap tror jag är en stor del i att det har gått så 

bra. 

Varför valde ni gerillamarknadsföring istället för… 

Det var delvis det där, kunden var i behov av någonting nytt. Alltså någonting ”Vi vill ha ett 

nytt perspektiv på hur vi kan marknadsföra det här och då funderade vi lite på olika saker så 

att… I den arbetsgruppen så ingick jag och så var det en tjej som heter Tove då. Så vi spånade 
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kring det här då ”Vad kan vi göra för någonting? Vad kan vi göra för nya saker som, hur kan 

vi förnya den här kampanjidén?”. 

 

Har ni arbetat någonting med gerillamarkandsföring tidigare eller var det här första 

gången? 

Första gången… Detta var första gången det blev någonting större av det va. Vi har haft några 

smågrejer och så har vi haft en del efteråt med. Men det här är nog det största gerillainslaget 

vi har haft. 

 

Och det var första gången för dig? 

Nej, inte i något större omfång utan det här var en ny grej. 

 

Utifrån Folktandvården, vad var ni i behov av som fick er att söka er till 

gerillamarknadsföring? 

Man ville hitta nya infallsvinklar till att gå vidare, man ville utveckla den befintliga 

kampanjen. Plus är det ju det att Folktandvården inte har hur mycket pengar som helst heller. 

Det fanns en begränsad budget och då gäller det ju som alltid att försöka få ut så mycket 

uppmärksamhet som möjligt av dom pengarna man har då va. Sen kan man ju säga att det 

finns ju inslag av gerillamarknadsföring här också men det finns ju också en del inslag… Jag 

vet inte riktigt om ni vet vad kampanjen bestod av? 

 

Det var ju 500 skyltar utställda på romantiska platser i Kalmar län, kyssrutor i 

busshållplatser. Sen kunde man även vara med i en bildtävling och lägga upp på 

Facebook-sidan där och så kunde man vara med i någon tävling. 

Det är ju delar av dom här, som dom här kyssrutorna exempelvis som var i busskurerna, där 

fick ju Folktandvården betala för dom. Alltså det är ju så att det är ju inte… Man kan säga 

som så att inslaget av gerillamarknadsföring är ju nytänkande men det är ju ändå en köpt 

annonsplats egentligen. Dom får ju betala för att dom nyttjar markutrymme i en busskur. 

Sedan kompletterades ju det så att där det fanns kyssrutor på asfalt fanns det även affischer i 

busskurer och stortavlor. Det fanns i alla kurer som rutorna fanns. Man satte ju upp dom här 

kyssrutorna sattes ju upp på en del ställen i stan och där behövde man väl egentligen inget 

tillstånd. Sedan satte vi upp i köpcentrum och där fick man ju också tillstånd för att få sätta 

upp dom och på några fick man även betala för det här. Så att det är ju ett gränsfall ifall man 

kan kalla det gerillamarkandsföring eftersom man faktiskt köper en del av platserna. Dom här 

skyltarna var ju ingen som betalade för vad jag vet, utan dom sattes ju upp då va. Och då 

sattes upp av Folktandvårdens egen personal, så det ingick ju i det här uppdraget också att 

man skulle involvera den egna organisationen. Dom delade ut skyltarna till dom olika 

tandvårdsklinikerna och sen gick dom ut och satte upp dom, oftast tillsammans med sina 

chefer. 

 

Vad för egenskaper uppfyllde ni i kampanjen som dom var i behov av? 

Jo, men det var ju det första så att säga. Men sen var det ju att vända på det, utan att inte bara 

prata om karies och hål i tänderna och laga och sånt utan att prata om andra saker så då tog 

man och pratade om kyssar då istället va. Sköt din munhälsa så är sannolikheten att du ska få 
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kunna dela ut fräscha kyssar. Så det är ju ett annat budskap. Sen handlar det ju om att få 

uppmärksamhet kring det va, så klart det var ju det primära i att sticka ut. Jag menar, det finns 

ju ett brus med information, det finns ju hur mycket information som helst. Så för att tränga 

igenom det behövs det ju ibland att man gör någonting annorlunda. Så det var ju anledningen 

till att man då valde att använda sig av nya kanaler då. 

 

Och sen en sid-fråga. När ni kom till Folktandvården med den här 

gerillamarknadsföringen, hur reagerade dom på när ni sa att ”så här tänker vi” eller 

fick ni ändra någonting där? (Annie) 

Det är egentligen bättre att dom svarar på det. Ni ska träffa Sofia va? 

 

Ja (Annie). Det är bra och höra… 

Ja, men hade inte kunden sagt okej till det så hade det inte blivit något va. Så är det ju, det är 

den världen vi lever i. ”Vi gillar inte det här. Vi tror inte på det här”, då blir det ju inget. Men 

Sofia hon gillade upplägget. Och hon var ju, det var ju hon som hade hand om det, hon var 

vår kontakt där. Sen för hennes del måste hon ju förankra det hos sin chef och han ska säga 

sina ord på det till det här då. Annars hade det ju inte blivit någonting. Så att dom trodde på 

det, det var ju en förutsättning då. Då var ju så att när dom här skyltarna skulle sättas upp då 

gick Sofias chef, tandvårdschefen i hela länet, han gick ut och satte upp skyltar. Vilket är lite 

roligt. 

 

Annie: Ah, jättekul. Det var inte så att dom sa ”Vi hänger med på det här till 75 %, men 

det och det måste ni ändra” utan dom gick med på hela idéen där? 

Nej, det fanns nog saker som vi… 

 

Justera? 

Ja, sedan den första idéen. Sedan presenterade vi någon form av idé för dom som innehåller 

lite olika saker. Sen är det ju en process där att när dom är med där och vi diskuterar så vad 

man ska göra. Så det växer ju fram då. 

 

Vad hade ni för förväntningar på kampanjen före? Innan kampanjen startade, vad 

trodde ni att det här skulle bli? 

Vi kände väl att det här var en kul kampanj. Vi hoppades på att vi skulle få uppmärksamhet, 

vi hoppades att den skulle uppmärksammas. Sen hoppades vi ju att Folktandvården skulle få 

en positiv effekt på det hela. Så vi hade väl inte, för våran egen del så sätter vi inte upp att det 

här ska uppmärksammas på det eller det viset. Men sen blev ju alltså, kunden Folktandvården 

blev ju nominerade till ett marknadsföringspris och det är ju klart det är en sån sak som är 

rolig för oss, för det ger ju oss någon av en extern cred för kampanjen. Sen vann dom ju inte. 

 

Nej, men dom var med i tävlingen. 

Dom var en av dom tre som var nominerade. Så det var ju positivt för oss. Den fick ju lite 

uppmärksamhet. Det fanns några inslag i reklammedia och sånt där. Och det är ju lite kul för 

oss att den kunde bli nominerad till en tävling är något som blir positivt för oss. Men det var 

inte så att vi räknade med det eller skälet till kampanjen, vi har inga såna mål för vår del. 
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Hur kände du dig personligen före? 

Jag kommer ihåg när vi pratade om den första gången att det här var en rolig kampanj. Jag 

kände att vi har något bra på spåren och sen hoppas man ju då att kunden gillar det så att det 

verkligen blir av. Vi kan ju komma på saker som vi tycker är jättebra, men om inte kunden 

gillar det så blir det ju ingenting. 

 

Hanna: Märkte ni någon positiv effekt efter denna kampanjen? Att ni fick ökad 

kundkrets eller liknande. 

Det var nog inte så att det ringde kunder hit som sa att ”åh, vi har sett ert arbete åt 

Folktandvården”. Däremot när vi träffar kunder så är det väldigt många som har 

uppmärksammat denna. Och vi har även själva använt den när vi träffar kunder och berättar 

exempel på kampanjer vi har gjort så har vi ju, den är en sån vi har använt ganska mycket. 

Det är ju ett tecken för att vi själva tycker att den var bra och dessutom vet vi efteråt 

resultaten. 

 

Hanna: Den är meriterande… 

Ah, visst. Så vi använder den som en referens. Att vi gjorde dom här och dom här kanske ni 

kommer ihåg. 

 

På vilket sätt blev dina förväntningar uppfyllda efter kampanjen? Hur kände du dig 

efter kampanjen? 

Nej, men alltså det var i och med kampanjen uppmärksammades från kunds sätt bra resultat så 

det är klart att det var positivt. Sen fanns det med vissa inslag som Sofia säkert kommer 

berätta för er, men dom här klisterdekalerna var lite svåra att få bort på en del ställen vilket 

gjorde att vi fick skicka ut städbolag vilket gjorde att det kostade lite pengar i slutet. Så det 

var väl lite smolk i det här, det blev märken på golvet och sånt då va. Så det var ju inte så 

roligt. Det fanns ändå en negativ sida. 

 

Men efter resultatet blev dina förväntningar uppfyllda? 

Ja, det tycker jag. Kampanjen gick bra och den uppmärksammades, många kommenterade 

den och så småningom blev vi nominerade till den här tävlingen. Så det var naturligtvis 

positivt. 

 

Blev dina förväntningar överträffade enligt dig själv? 

Jag kände nog redan från början att det här var en bra kampanj. Så att… Nej, det var nog som 

jag hade hoppats. Så det var inte så att jag blev jätteförvånad. 

 

Du blev inte besviken då heller? 

Nej, jag blev besviken för att dom inte vann sen. 

Nu är det så att vi skulle vilja återvända till dom första frågorna där igen som vi 

pratade om där lite grann. Så jag skulle egentligen vilja fråga dig här igen, vad är 

kvalité för dig? Kommer ställa samma tre frågor igen som vi ställde i början. 
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Okej, och då vill du att jag ska svara samma? Kvalité när det gäller marknadsföringen, från 

kundens perspektiv så handlar det om att få resultat. Ger en kampanj eller insats ett bra 

resultat så är det kvalité för kunden och det är viktigt för det är på grund av kundens räkning 

som vi får jobb. Och från vår sida är kvalité, det handlar ju om att leverera produkter som 

håller en viss nivå och det tycker jag att den här kampanjen gav ett resultat och en viss nivå, 

vilket jag tycker är väldigt hög kvalité. 

 

Vad är viktigt, att överträffa kundens förväntningar eller leverera en bra produkt? 

Oftast hänger det ju ihop va. Men det är ju klart, för oss är det ju viktigaste att kunden får 

effekt. Får kunden en sak som är bra men inte kunden får någon effekt är det ju inte bra. Så att 

kundens perspektiv är ju det som är viktigast. Det viktigaste är ju att den motsvarar, att 

kunden får valuta för sina investeringar. 

 

Vem är det som bestämmer vad som är kvalité? 

Det är ju kundens kund, alltså den som är mottagare av effekten. 

 

Annie: Jag undrar en sak. Ni jobbar med dom här fortfarande? 

Folktandvården? Ja. Fast vi har inte gjort så där jättemycket. Alltså, vi har ju löpande kontakt 

med dom men dom har inte gjort någon ny kampanj av samma storlek som den vi gjorde. 

 

Annie: Du vet inte om dom går i samma banor att dom är intresserade av att göra 

gerillamarknadsföring? 

Det vet jag inte. Utan vi har inte pratat om någon fortsättning. Men däremot är det så att dom 

inte… Vi hade inte räknat med att dom skulle gärna en ny kampanjen här under året. Det är 

väl möjligtvis nästa år då som det är dags för en ny kampanj. Dom har inte dom resurserna att 

dom kan köra nya kampanjer varje år. 

 

Annie: Och då är det ju viktigt att när det är så få år att de verkligen sätter sig. Det 

måste ju vara målet för er att de är kvar i framtiden och vi har sett idag att de är kvar 

och att det fortfarande finns. 

Jo, men det är ju så. Sen är det ju så med en sån här produkt att det viktiga med en sådan här 

produkt är att det finns i folks medvetande för att sen är det ju de enskilda 

Folktandvårdsavdelningarna som säljer det här. När dom presenterar dom här för dom som 

kommer dit och vill ha hjälp med sin… Alltså en tandundersökning och så visar dom 

produkten och så säger dom så här ”Vi har en produkt som heter frisktandvård och du kanske 

har sett den här fräscha kyssar” och då är det ju många som säger ”Ja, men det har jag sett”. 

Då har vi den produkten, det här och det här. Det är ju då som det avgörs om man tecknar 

eller inte. Det kan ju skapa förutsättningar för det men det är inte vår insats som avgör. 

Slarvar man med utrustningen på kliniken spelar det ingen roll hur bra kampanjen är. 

 

Annie: Var det någonting som gjorde att ni att kolla upp ifall dom hade uppfattat att det 

här med Fräscha kyssar var Folktandvården? Att dom förstod att det var dom. Dom 

har sett fräscha kyssar men har dom själva gjort kopplingen att det var just 

Folktandvården. 
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Vilka menar du med dom? Alltså… 

Annie: Alltså… 

Hanna: Konsumenterna. 

Annie: Konsumenterna. Kundens kund, alla dom som såg kampanjen. 

Vi gör inte såna undersökningar. Men när vi lanserade kampanjen så körde vi lite såna här 

små tester där vi tittar på olika och vi har kanske olika förslag då också och då provar vi olika 

saker. Då kan vi köra dom externt eller så kör vi det internt där vi tittar på hur känns det här, 

känns det bra, hur ska vi göra här. Så att det finns en process när vi lanserar en kampanj 

också. Så innan, den är ju inte färdig efter första skissen, så utan det är ju ganska mycket 

arbete innan man är nöjd. Det ska fotas, det ska hittas modeller, det ska hittas rätt budskap till 

rätt bilder. 

 

Fanns det någonting, ska inte använda rädda, men var rädda för negativ respons för till 

exempel hångla som är mer för ungdomen… 

Nu använder vi ju inte det längre. Det gjorde vi i den första kampanjen när det bara vara en 

ungdomsprodukt. Då var ju det också meningen att, det blev insändare och sånt om det. Dom 

var negativa till det att Folktandvården och att dom använde sånt språkbruk, det var någon 

som skrev att Folktandvården inte ska uppmuntra till hångel. Sen fanns det ju sånt som var 

positivt med kampanjen. Sen fanns det ju inte så mycket sånt i den kampanjen. Att skyltarna 

och sånt skulle försvinna var en risk och det gjorde dom också. Sen dök dom ju upp på 

bloggar, dom dök upp på bilder på studenter där dom hade skyltarna runt halsen. Men det var 

vi ju fullt medvetna om att, de återanvänds som dom här kyssrutorna i studentkorridorer så är 

det bara positivt. 

 

Det var positiv respons då att dom… 

Då har dom tagit till sig det, så att det var ingen nackdel utan Folktandvården behövde inte 

städa upp efter sig. 

 

Hanna: Jag kan tycka att som när vi började prata här, jag är konsument själv eftersom 

jag bor i Kalmar län. Men jag trodde det här var nationellt. Jag blev förvånad när dom 

inte visste vad Fräscha kyssar var och det är ju ett bra tecken på att det är bra 

spridning. 

Men är du ansluten då? Till frisktandvården?   

Hanna: Ja. 

Då vet du ju så att säga vad som händer. Innan fanns det ju ett nyhetsbrev och då fick man 

något som hette ”Friskbladet”. Bor ni i Växjö eller? 

Annie: Nej, jag bor i ett ställe som heter Vrigstad. 

Axel: Jag bor i Växjö. 

Du bor i Växjö ja. Är det i Kronobergs län eller i Jönköpings län? 

Nej, det är i Jönköpings län. 

För produkten frisktandvård finns ju i Jönköpings län. 

Jag känner också igen det. 

Då heter det något annat då… 

Ja. 
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Men Fräscha kyssar som kampanj finns bara här. 

 

Hanna: Jag tänkte på det, finns det något slags mått innan den här kampanjen? Att om 

dom kanske skulle få tusen nya att ansluta sig till det här, att dom hade något slags mått 

innan dom började. 

Nej, det fanns det nog inte eftersom det var en helt ny produkt så man visste inte vilket 

genomslag den skulle få. Däremot skulle man jämföra med andra län som lanserade den 

produkten samtidigt och så kunde man se då i förhållande till folkmängd hur många man fick 

att ansluta sig. Där tror jag Kalmar län ligger bra till nationellt, men det vet Sofia bättre. Men 

jag tror att man kan se då. Jag tror det är 30 000 som har anslutit sig, så det innebär ju att var 

sjunde person är ansluten till den här då vilket är ganska bra. 

 

Jag tänkte på det, med vad du kände innan kampanjen där med att du kände att det här 

skulle bli bra. Men om du skulle kunna sätta något ord på hur du kände dig? Att den 

kändes häftig eller smart eller något sånt där. Är det någon sån känsla i kroppen? 

Nej, men jag tyckte att det kändes… Det var ett spännande upplägg. Lite så här när vi 

presenterade det så kändes det bra. Det är lättare att övertala kunden om vi själva tror på det 

och det gjorde vi då. Så vi hade diskussioner med kunden och kunden var inte så där, alltså 

det var ju inte självklart. Kunden sa ju inte… 

”Wow” liksom. 

Nej. Då funderade ju kunden vågar Folktandvården göra det, stämmer det med 

Folktandvården, hur kommer folk tycka då om Folktandvården gör så här. Jag trodde på 

kampanjen och kände från början… 

 

Att det kändes nytt eller något sånt? 

Det kändes spännande. Så om du ska ha ett ord så är det det. Det fanns ett nytänk i det även 

för vår del. 

 

Annie: Anser du att gerillamarknadsföring kan vara att antingen så går det i topp eller 

så går det i botten? Ser du ändå något positivt i det om vi tänker på hångel och 

reaktionerna i att så många talar om det? 

Ja, fast det behöver ju inte vara det. Finns det för mycket kritik, alltså det kan finnas negativ 

publicitet för kunden också. Så det beror på vilken målgruppen är. Alltså när det var en 

ungdomsgrupp när man började skriva insändare att man inte tycker att hångel är positivt så 

kan jag tycka att den ungdomsgruppen inte tänker som dom som skriver insändarna gör, utan 

då stärker. Blir det en väldigt kraftig anstormning av negativ publicitet så är det klart att det 

kan skada kampanjen och det får ju kanske kunden att tappa självförtroende också. Kunden 

måste ju också tro på det här, det är ju jätteviktigt att dom är övertygade om att det kommer 

bli bra. 

En fråga där om att Folktandvården inte kände någon wow-känsla. Vad trodde du att 

dom kände där? 

Nej, men det är ju klart att när vi kom och presenterade så har ju kunden inte en aning om vad 

vi ska presentera va. Utan kunden har sagt att vi vill ha en kampanj med några annorlunda 

inslag och så kommer vi och presenterar att dom ska köra kyssrutor i busskurerna, ni ska ha 
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kyssrutor på stan, ni ska placera ut dom här kyssrutorna. Det är ju klart, det tar ju ett tag innan 

kunden liksom är med på det va. 

Annie: Vi har en sista fråga innan vi slutar. Skulle du ändra på något nu i efterhand? 

Det enda skulle vara det som jag sa innan att vi fick lite problem med klistret på en del av 

kyssrutorna och då skulle jag nog ha rekommenderat kunden att anlita en professionell som 

sätter ut dom här och som tog bort dom. Nu skulle kunden ta bort dom själva och då så blev 

det inte bra på en del ställen utan vi fick kalla dit städbolag efter och det var jättejobbigt. 

Tack så hemskt mycket att vi fick komma! 
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Bilaga 4, Intervju Kalmar FF 

Intervju med Per Rosenqvist, Kalmar FF. “Vi ses på premiären!” 2014-05-23 

Vad är kvalitet för dig? 

Den är… Den får jag hoppa över. Jag känner att jag inte har någon bra formulering på det. 

 

Okej. Vem är det som bestämmer vad som är kvalitet? 

Mottagaren. 

 

Vad betyder det att överträffa förväntningarna på kvaliteten för dig? 

Ja… Det här är en sån djupgående fråga så jag så… Dom är så, jag är inte riktigt där i huvudet 

just nu. Hoppa, det är bättre om du går in på dom mer konkreta frågorna som gäller 

kampanjen. 

 

Ja, det är många såna här frågor som det kommer att vara ungefär för att ge en bild på 

hur förväntningarna var och hur dom blev. 

Ja… Den… Nej, jag… Jag måste säga att jag är för djupt inne i mitt jobb just nu så jag är 

liksom inte riktigt där i huvudet. Nej, jag är så inne i Helsingborgs-matchen på söndag. Jag 

känner att jag inte är något bra intervjuobjekt för jag är stressad. Det är bättre om du går över 

till rena och konkreta frågor kring kampanjen känner jag. 

 

Varför valde ni gerillamarknadsföring istället för traditionella 

markandsföringskanaler? 

Det var en mix. Vi ville nå ut så brett som möjligt och få största möjliga uppmärksamhet. Så 

det var egentligen en mix av traditionell marknadsföring och gerillamarknadsföring som var 

hela idéen och det var att göra det oväntade. 

 

När Wilson kom med idéen fick ni ändra något? 

Jag tror att allt, som i alla sådana här sammanhang, så är det en blandning mellan det man, där 

man pratar igenom varje situation. Så ser det ut situation där vi tillför egna element, deras 

idéer eller så tar dom någon idé vi har. Så, väldigt få idéer som utformas som de läggs fram 

från början. 

 

Vad var ni i behov av som fick er att söka er till gerillamarknadsföring? 

Nej, det var att vi ville addera en ytterligare en nivå till vår traditionella marknadsföring. Så 

dessutom var jag, jag kom ju från musikbranschen. Jag har varit marknadschef på en stor 

musikfestival, så jag ville personligen addera, jag ville addera en till nivå i… 

Sportmarknadsföring i allmänhet är ju extremt traditionell i sin, så som den förväntas vara. Så 

att det var mer det att vi vill, vi vill förändra, vi vill förändra marknadsföringen, vi vill 

förändra hela strategin i hur vi marknadsför oss och sticka ut. 

 

Vad för egenskaper fick ni uppfyllda i kampanjen som ni var i behov av? 

Nej, det var att möta våra kunder eller konsumenter på oväntade platser. 

 

Vad hade ni för förväntningar på kampanjen före? 
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Vi hade egentligen inte byggt upp några förväntningar utan hela… Gerillamarknadsföringen i 

sig, om vi bara pratar gerillamarknadsföring, är ju bara en del utav hela kampanjen. Så att vi 

hade däremot en målsättning med, vi hade ju ett antal mål för hela året som vi skulle uppfylla 

där det bland annat var hur många säsongskort vi skulle sälja, det var att vi skulle ha en 

fullsatt premiär, vilket publiksnitt vi skulle ha under året och så vidare. Och totalt sett nådde 

vi nästan alla av dom målen som var uppställda inför, så att det här var ju, 

gerillamarknadsföring var ju bara en pusselbit i hela mixen som lades där inför 

säsongsstarten. 

 

Hur kände du personligen inför det? Om man skulle kunna sätta något ord på 

det.Kände personligen att, i och med att jag kom från en bransch där gerillamarknadsföring, 

street promotion och allt vad man pratar om var en naturlig del av verksamheten så var, så 

kände jag att det här var en nödvändig del att få till för att sticka ut, så att vi skulle få den här 

lilla extra uppmärksamheten. Så det var bara en liten del i hur jag, vi, ville att vi skulle 

förändra sättet i hur vi skulle marknadsföra oss. Men jag lägger inte så mycket personliga 

värderingar i det totalt sett. 

 

På vilket sätt blev era förväntningar uppfyllda efter kampanjen? 

Att vi nådde våra mål. 

 

Det var det här att fylla arenan eller? 

Ja, i alla fall att ha en fullsatt premiär, ett antal publikmål och ett antal hårda och mjuka mål 

och hur det skulle upplevas. Men vi nådde våra mål och i viss mån överträffade vi våra mål. 

 

Ja. Funderar ni på att använda er av gerillamarknadsföring igen? 

Ja, det gör vi mer eller mindre hela tiden i olika former då och då att använda det hela tiden. 

Att arbeta med massmarknadsföring så arbetar vi, så måste vi komma ut till stora, breda 

massor i det här fallet. Då måste vi bredda detta med traditionell marknadsföring och gå ut via 

dom stora medierna, alltså print och så vidare. Men så använder vi gerillamarknadsföring vid 

valda tillfällen för att förstärka effekten utav vår vanliga marknadsföring. Vi vill gärna att det 

får en spridning på det också, att det blir en snackis. Många gånger, däremot är det så att sättet 

vi uppfattas på och så vidare gör att vi inte kan… Idéen måste vara bra, det får heller inte vara 

stötande på något sätt. 

 

Var ni rädda att ni skulle få negativ respons? 

Nej, det var vi inte. Men vissa saker har vi fått ställa in. 

 

Okej. Vilka var det? 

Bland annat en sak inför, vi skulle bygga en stor råttfälla inför matchen mot AIK. Den skulle 

vi bygga centralt i Kalmar, men det fick vi ställa in för att supporterpolisen i Stockholm var 

rädda för repressalier. 
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Ja, det kan man ju köpa på ett sätt också. 

Så sådana saker måste man tänka på när man jobbar att det finns mindre bra element i 

fotbollen i supporterskarorna. Det är så mycket, vi har inte dom problemen. Men… Nu 

glömde jag bort frågan. Vad var det? 

 

Nej, du besvarade den där så det är ingen fara. Det var det här med negativ respons, 

men det svarade du ju. Om vi tänker under kampanjens gång, hur kände du dig då? 

Kändes det bra, dåligt, det var som förväntat? Hur kände du dig? 

Nej, under kampanjens gång så funderar man inte så mycket. Det gäller att på förhand avgöra 

vad som är bra och dåliga idéer och sålla ut, ta ut dom bra idéerna och genomföra dom. Sen är 

det ju alltid så att du hoppas att du gör sex av tio rätt i alla fall, så är det ju alltid. Välja ut 

strategiska, praktiska eller taktiska åtgärder så måste vi ju ha lite tur också med 

genomförandet för att det ska få rätt respons ibland när du, framför allt på 

gerillamarknadsföring, i och med att det bygger på uppmärksamhet. 

 

Under kampanjens gång vad trodde du resultatet skulle sluta? 

Vi hade en snöbollseffekt på allt vi gjorde där, så att allt rullade vår väg. Vi kände att vi fick 

bra respons på stort sett allt vi gjorde. Plus att det var en mediahype kring, alltså arenaeffekten 

i sig och hela allt runt omkring gjorde att vi fick så mycket gratis. Det gjorde ju att det 

förstärkte våran marknadsföring också i grund och botten. Så vi behövde inte jobba, hur ska 

jag uttrycka mig, vi behövde inte jobba för att komma upp till vattenytan för att få luft, utan vi 

låg på en bra nivå från början och så fick vi bra effekt på det mesta vi gjorde. 

 

Vad trodde du, vad tror du Wilson kände innan kampanjen började? 

Jag tror att framför allt Wilson uppskattade oss som modiga reklamköpare. Att vi ändå vågade 

göra saker, vi vågade sticka ut, vi vågade ge dom utrymme för kreativitet. 

 

Skulle du göra något annorlunda om du fick göra om det? 

Det skulle man alltid. 

 

Inget du kommer på just nu eller? 

Nej, inget jag kommer på just nu. Men det kan säga att det gäller det mesta. Marknadsföring 

är i grund och botten ändå, det är ändå människa som sitter och tar beslut om det så det är 

ändå en del subjektiva beslut som tas. Vissa faller väl ut och vissa faller mindre väl ut. Ja, så 

att så är det. 

 

Precis. Du har inte kommit in i rätt sinnestillstånd än och kunna besvara vad kvalitet är 

för dig? 

Nja, alltså… Det är ju… I grund och botten är ju kvalitet… Nej, nej jag känner att jag inte är 

den, jag är mer hands on när det gäller dom här bitarna. 

 

Ja. Vad är, om du kanske skulle kunna svara på denna. Vad är viktigast, att överträffa 

kundens förväntningar eller skapa en bra produkt? 
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Alltså i grund och botten måste du ju ha en bra produkt för att kunna sälja, på över tid och 

rum. Så att i grund och botten måste du ju ändå, du kan ju liksom inte måla en Skoda röd och 

hävda att det är en Ferrari. Du kan lura kunden en gång. Du måste ha en bra produkt i grund 

och botten för att det ska hålla över tid och rum. Så att en bra produkt säger jag. 

Tack så hemskt mycket att vi fick komma! 
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Bilaga 5, Intervju Wilson Creative 

 

Hasse Hofvergård. Wilson Creative Reklambyrå, Kalmar.  ”Vi ses på premiären” 

Information insamlad: 2014-05-14 

 

Vad är kvalité för dig utifrån den kampanjen ni gjorde ”Vi ses på Premiären”? 

Det var en svår fråga, kvalitet för mig är då att koda det budskapet som det märket vill föra ut 

så att det blir spännande och intressant sätt som gör att folk tar till sig det. Det tycker jag vi 

lyckades med, kvaliteten i det budskapet var att ganska omedelbart, det fanns inga 

frågetecken kring det. Vi skrev inte ”du borde gå” utan vi tog för givet att alla vill gå på 

”Premiären ”på den nya arenan. Men det var svårt att kommunicera det utan att bli icke 

ödmjuka, men vi kände inte att vi ”knäppte någon på näsan” för att de inte kom. Det som 

också var kvalitet i det var att det var ett budskap som gick att sprida på ganska många 

kanaler utan att det blev konstigt någonstans. 

 

Vad anser du utifrån dina personliga erfarenheter vad som var kvalitet i denna 

kampanj? 

Intervjuobjekt, Hasse: - I ett budskap, eller i vilket sammanhang? 

Intervjuare: - Ja i ett budskap inom denna kampanj, vad de gäller din personliga åsikt. 

Hasse: Detta är ju nästan fyra år sedan vi gjorde denna kampanj. Det som var kvalitet i denna 

kampanj var att den var väldigt folklig, men behövde inte vara smart för att förstå det utan det 

var ingen svår design. Man behövde inte tänka till för att förstå den, den var ganska ”rakt på”. 

Det var lite säljande också. 

 

Vad betyder det att överträffa förväntningarna på kvalitén för dig? 

Det betyder väl samma sak för mig som det betyder för alla andra. Vad det gäller kvaliteten, 

försöker vi göra allt för att överträffa förväntningarna som kunden har. Det har vi alltid som 

målsättning, ibland för vi inte det men ibland gör vi det. Jag vill inte säga att vi överträffade 

någons förväntningar när det gäller kvalitet i det här fallet. Vi försöker alltid att nå kundens 

målsättning. Kan vi uppnå den har vi egentligen uppnått vårt mål. 

Vi vill ju ha kunden tillbaka och därför vore det bra om kunden fick något bra tillbaka som 

kunden inte har räknat med. Då är ju sannolikheten att kunde kommer tillbaka och vill jobba 

mer med oss. 

 

Var det något behov som uppfylldes åt Kalmar FF som ni inte var medvetna om efter 

kampanjen var gjord? Vad i så fall? 

Det var väl att vi i sammanband med det här startades Kalmar FF:s Facebook-sida och att vi 

kopplade mycket till Facebook. Facebook sidan var inte så stor då som den är idag i med det 

gjorde vi ganska många evenemang som ledde till deras Facebook-sida. Det var där folk 

skulle gå in och anmäla sig om de skulle gå på Premiären. Det var bland de första gångerna vi 

använde oss av Facebook på detta sätt. Detta blev en ”ny bit” för Kalmar FF som vi sedan 

satte i bruk och den Facebook sidan användes mer aktivt efter det. 
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Varför valde ni gerillamarknadsföring istället för de traditionella 

marknadsföringskanalerna? 

Jag skulle inte säga att vi använda oss inte bara av gerillamarknadsföring. Vi använde oss av 

traditionella annonser, vi hade saker på webben med för att sticka ut lite extra för att nå på 

andra sätt. Vi ersatte inte den traditionella marknadsföringen utan gerillamarknadsföringen 

var ett komplement. 

 

När ni kom med denna gerilla marknadsföringens iden till Kalmar FF, fick ni ändra 

något då eller förlitade de sig helt på er ide? Var det en process som växte fram 

tillsammans med dom när ni presenterade eran ide? 

Ja, det kan man säga, det är nästan alltid en process tillsammans med kunden. Kunden ska 

känna att ”det här är vad vi vill säga.” Uttrycket ”Vi ses på Premiären” vet jag inte om det 

var vi eller kunden som kom på, för det är ju bara ett uttryck. Alltid som grund har kunden 

något som de vill säga och det är vår uppgift på Wilson att komma på hur de ska uttrycka det 

på rätt sätt. Just i detta fallet kom vi nog på det tillsammans. 

 

Vad hade ni för förväntningar före kampanjen med Kalmar FF? 

Målsättning var att vi skulle fylla den nya arenan till premiären och det gjorde vi. 

Jag vet inte hur mycket det var påverkat av denna kampanj men jag tror den sannolikt hade 

fyllt sig själv. Utan jätte mycket smarta marknadsföringskampanjer. 

 

Vad uttryckte Kalmar FF för behov när de anlitade er? 

Deras behov var väldigt enkelt och tydligt, de hade en ny area som de behövde marknadsföra 

och de kunde inte göra det själv. Så då var de tvungna att göra det tillsammans med en 

reklambyrå som kunde leverera på deras önskade nivå. 

 

Hur kände du personligen in för denna kampanj innan den sattes i bruk? 

Jag tyckte det var roligt och häftigt, jag är själv ett stort Kalmar FF fan. Personligen var de 

speciellt att få jobba med något som jag verkligen-verkligen bryr mig om. Vi fick en tidig 

inblick i hela projektet, det betydde mycket för mig. Kalmar FF ger mycket spridning som de 

flesta känner till och många är glada i, de har ett ganska litet motstånd. 

                                                          

På vilket sätt blev era förväntningar uppfyllda efter utförandet av kampanjen? 

Vi fick mycket uppmärksamhet som byrå, vi hade gjort mycket saker som människor var 

nöjda med. Vi kunde säga att vi hade gjort en kampanj som fyllde hela nya arenan, fast att vi 

visste att den kanske skulle fyllts ändå. För oss var det ett bra ”Case” att ha i vår portfolio. 

 

Blev dina förväntningar överträffade enligt dig? 

Jag trodde den nya arenan skulle bli full så jag kan inte säga att mina förväntningar blev 

överträffade. Där i mot så var det ett startskott för ett vidare samarbete med Kalmar FF. Vi 

blev deras reklambyrå och fick göra mer än vi förväntat oss ifrån början, så på så vis 

överträffades mina förväntningar. 

 

Vet du om Kalmar FF funderar ni på att använda sig av gerillamarknadsföring igen? 
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Det är jag övertygande om att de vill, dock är det viktigt att Kalmar FF ser ”retur of 

investment”. Gerillamarkandsföring är mer varumarknadsbyggande istället för som i detta 

fallet säljer fler biljetter. Det är värde på ett sätt. Gerillamarknadsföring är mer en utstickare 

som visar på medvetenhet och många gånger gör man det som ett komplement till traditionell 

marknadsföring. 

 

Var det någon uppföljning med Kalmar FF om kampanjen för att se ifall konsumenten 

kopplade till vilket företag det var som hade den? 

Nej, det tänkte vi att vi slapp att göra det arbetet. Resultatet var att fylla den nya arenan med 

folk och det nådde vi. Sen var det inte bara gerillamarknadsföringen som gjorde att 

kampanjen blev så bra, utan det var alla ting tillsammans. 

 

Var ni oroliga att ni skulle få negativ respons när ni använde till exempel flyers i bröd 

påsar, eller något annat angående kampanjen? 

Nej, det var vi faktiskt inte. Det handlade bara om att visa budskapet på lite annorlunda stället 

men själva budskapet i sig var väldigt harmlöst. 

 

Anser du att gerillamarkandsföring kan vara antingen så är det topp eller så går det till 

botten? Eller tycker du att det ändå är bra oavsett om det blir dålig publicitet? 

Ett exempel på detta kan vara fast Expressen skriver negativ kritik om kampanjen ser ni detta 

som något bra för den uppmärksammas. 

I vissa fall är det så, men det skiljer sig ifrån fall till fall så jag kan inte säga det. Över lag vad 

det gäller marknadsföring och gerillamarkandsföring om de inte ”skaver lite” går ju detta bara 

förbi. De blir aldrig bra om det inte är någon som kommenterar att de blivit besvikna eller 

upprörda för det visar på att vi berört, budskapet har nått ut. 

 

Skulle du göra något annorlunda om du fick göra om det? 

Ja, det skulle jag sannolikt, massa av grejer, det var ett antal år sedan och vi har mer möjlighet 

att jobba med nya saker i sociala medier idag. Men i det stora hela i med att ”det var då” så 

nej, då skulle jag inte göra om mycket. Kanske skulle vi egentligen gjort lite mer grejer som 

gav lite mer uppmärksamhet. Men vi märkte ganska tidigt att biljetterna gick åt och det skulle 

bli fullt i arenan så då ville verken vi eller Kalmar FF lägga ner med tid, pengar och energi på 

att marknadsföra med mer insatser. Visst det skulle kunnat ge lite mer uppmärksamhet men 

de skulle ju ändå ”sälja slut på biljetter”.  Då sparade vi de till senare 

marknadsföringskampanjer. 

 

Tilläggsfrågor: 

Axel: Skulle du kunna beskriva känslan innan ni började med denna kampanjen om du 

kunde sätta ett ord på det? 

Axel: Känner du den var häftig? Fräsch? 

Jag skulle nog vilja säga kampanjen som sådan, asså känslan, kampanjen var längesen nu men 

jag kan tänka mig att jag var entusiastisk.  Känslan av att få vara en del av något i ett 

historiskt ögonblick, det var nog lite den känslan. De var ju inte precis som när ”Berlin muren 

föll” men för oss när denna arena byggdes. Den känslan var påtaglig. 
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Axel: Förändrades din känsla under den här kampanjen? 

Som jag nämnde innan hade vi fler saker som vi skulle gjort, vi hade idéer för mer saker att 

göra som vi sedan avskrev. De blev helt enkelt överflödiga, behövdes inte. Fast de är klart, det 

hade varit roligt att får gjort de sakerna också, som att vi hade klappstolar vi ville sätta ut på 

lite olika ställen och lite andra grejen, men de struntade vi i. 

 

Ni dippade aldrig i känslan att de var motigt någon gång under kampanjens gång? 

Kanske någon gång att de inte riktigt blev som jag hade tänkt mig på skiss nivån. Vi tänkte 

såhär, att detta ska sitta på pizzakartonger över hela staden så vi delade ut dom där och fixade 

sen var det inte alla som satte på dom där eller brydde sig om det. De kanske inte var lika 

entusiastiska som vi. De är ju klart, då dippar man lite grann. 

 

Sen gick de upp till förväntad nivå till slutet, efter kampanjen? 

Nej, i Kampanjen vet vi att vi hade mer att ge där, vi fick gå på spar låga lite på slutet för de 

behövdes inte mer. 

Tack så hemskt mycket att vi fick komma! 
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Bilaga 6, Intervju BK Häcken 

 

Marcus Jodin, BK Häcken, Göteborg. ”BK Häcken bakar för Hisingen”. Information 

insamlad: 2014-05-21 

Vad är kvalitet för dig? 

Någonstans är väl kvalitet alltid subjektivt på något sätt, men som beställare vill man väl på 

något sätt nå så mycket folk som möjligt och det finns olika sätt att göra det på, du kan köpa 

dig till det, och i vårat fall gjorde vi inte riktigt det utan kände att vi kommer nå en enorm 

bredd utan att faktiskt lägga 1,5 miljon på aftonbladet annonser eller så vidare. Så att kvalite 

är på någonstans sätt till investerad krona, det är lite det man får bedöma, sen tycker jag att vi 

genom åren gjort fantastiskt mycket bra grejjer som inte har fått spridningen men som ändå 

har varit kvalitet. Så det är en speciell fråga helt klart som är lite svår att svara på. 

 

Vem är det som bestämmer vad som är kvalitet 

Det är alltid konsumenten eller mottagaren av en kampanj sen kan man ju bara som beställare 

eller den som skickar ut kampanjen ska ju egentligen sätta sig in i kundens perspektiv och 

säga kommer kunden tycka detta är kvalitet eller inte. Sen har man åkt på den att man tycker 

något är fantastiskt bra och det sedan varit alldeles för introvert för målgruppen som vi 

försöker nå och då blir det inte kvalitet även om jag personligen tyckte att detta är riktigt 

riktigt bra. Alltid slutkunden naturligtvis. 

 

Vad betyder det att överträffa förväntningarna till kunden? 

Att i kampanjarbetet kan man ju, den är svår, beror helt på hur den ter sig. Om man tar 

kampanjer som vi gjort tidigare så överträffade de våra förväntningar, vårt mål var att detta 

skulle få ringar på vattnet och redaktionellt utrymme och mycket mun mot mun metoden. Sen 

hade vi aldrig i vår vildaste fantasi kunnat tro att vi skulle få en så stor spridning. Så 

någonstans inför varje kampanj sätter man upp mål och det kan vara att till just denna match 

vill vi höja publiksnittet med 1500 för det ser vi att det hade vi mått väldigt bra av och hade 

fått massa ringar på vattnet så då satsar vi stenhårt och då ser man får vi in 1500, ja men bra. 

Kommer det 3000 extra på den matchen då har vi överträffat förväntningarna. Vad gäller med 

de mun mot mun kampanjerna som vi försökte skapa en ”snackis”, det är så svårt att sätta ett 

mål på det, hur många ska ta med detta i tidningarna? Hur många ska prata om detta? Är 

jättesvårt, men vi överträffade våra förväntningar, absolut. 

 

Vad är viktigast, att överträffa kundens förväntningar eller att leverera en bra 

produkt? 

Du måste inte alltid överträffa kundens förväntningar men om man ska återknyta till det så är 

kunden ändå den som bestämmer. Så måste jag ju se att det är det viktiga. Sen kan man vinna 

guldägg för något som är jättesmart men som ingen har tagit till sig så att när det är kund 

relaterat och du jobbar ut mot konsument eller även när du inte jobbar mot andra konsumenter 

så är det ändå slutkunden som någonstans avgör om det är bra eller inte, det kan man inte 

komma ifrån. Så att jag får nog välja det. 

 

Uppfylldes något behov hos er som ni inte var medvetna om? 
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Vi visste varför vi gjorde det och vi pratade inte om någon specifik match, vi pratade 

egentligen inte så mycket om oss själva heller, vi pratade om Hisingen och gul svart och vi 

ville liksom ta en position som en utmanare. Det vi siktade på var vi ganska medvetna om att 

vi siktade på och vi lyckades ändå någonstans uppfylla det . Så det är snarare att det vi blev 

överraskade på var att det blev så väldigt väldigt stort. Men vi visste ändå åt vilket håll vi 

önskade att vi skulle gå och vilka effekter vi skulle kunna få. Sen blev propositionerna mycket 

större helt enkelt. 

 

Varför valde ni gerillamarknadsföring istället för de traditionella 

marknadsföringskanalerna? 

Det handlar om ekonomi naturligtvis och sedan såg vi oss själva som en utmanare, vi ville 

göra något annorlunda. Min syn då som tidigare inte har jobbat med idrott på det sättet tyckte 

och tycker fortfarande att idrottsmarknadsföring är bland det plattaste som finns för alla 

försöker kommunicera med alla och det ända det handlar om är att vi möter dem, där och då. 

Det finns inget riktigt tänk på att bygga varumärke eller försöka kittla enskilda målgrupper 

eller sådär. Det bestämde vi ganska tidigt att vi ville göra och då kändes ett samarbete med 

Miami rent klockrent, det var ju faktiskt dem som kom och knackade på dörren först, det får 

vi ju ge dem men egentligen så räckte det med ett möte för att känna att de har verkligen 

förstått vårt behov. Det var glasklart att det var såhär vi ville göra det. 

 

När Miami kom med idén gerillamarknadsföring, fick ni ändra något? 

Det var, vi jobbar ju inte med dem längre tyvärr, men vi jämförde det en del när vi var ute och 

föreläste Fredrik och jag så pratade vi ändå om det som nästan ett äktenskap. Det var en 

speciell relation där vi kunde skälla och bråka, slåss och ändra. Så vi var verkligen med i 

processen, både på detaljnivå men även större. Vi var nog en kund som inte satt och väntade 

på ett förslag utan som även var med i processen. Sen var det nog dem som kom med dem 

skruvade idéerna men vi försökte justera lite grann, så det var absolut inte bara att vi tog det 

som dem presenterade. 

 

Vad var ni i behov av som fick er söka er till gerillamarknadsföring? 

Vi var väl i behov som alla.. men någonstans där var vi väldigt identitetslösa och det var i det 

sammanhanget som jag började och jag tycke nog att BK Häcken var ganska platta. Det fanns 

ingenting att ta på riktigt och då kände vi att ge oss en geografisk tillhörighet i alla fall som 

blev Hisingen. Vi hade säkert kunnat nå och slå fast detta med traditionell marknadsföring 

också men vi fick en väldigt bra effekt med gerilla, hade det inte fallit sig så väl ut med den 

första grejen vi gjorde så kanske vi hade lagt ner och inte gjort något mer men nu gjorde vi 

flera grejer under ett par år egentligen som låg lite på samma tema, något som vi fortsatte 

med. Jag kan dock inte säga att det var just det som fick oss att välja gerillamarknadsföring. 

Det var att de kom med en väldigt bra idé, en kittlande tanke när vi hade bestämt oss för att vi 

ska vara utmanaren. Då kom dem perfekt i tajming med detta skulle vi kunna göra, och då 

kände vi att detta är precis det vi pratar om, det här är att vara utmanare. Så det var därför vi 

nappade 

 

Vad för egenskaper fick ni uppfyllda i kampanjen som ni var i behov av? 
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Dels att folk pratade om oss, vi hade varit ett jojo lag som tidigare åkte mellan superettan, och 

så ett år i allsvenskan och så ut igen. Ingen hade egentligen tagit oss på allvar eller pratat om 

oss, här fick vi en effekt bortsett från fotbollen och att de pratade om oss i andra termer så det 

fick vi verkligen ut. Sen om man ser på vårt samarbete med Miami som höll sig under flera år, 

så lyckades vi på ett föredömligt sätt slå fast att BK Häcken är Hisingen. Vilket vi inte hade 

varit tidigare, då hade vi varit vilket Göteborgslag som helst. Nu finns det inte någon tidning 

som inte skulle säga Hisingslaget förr var det alltid Göteborgslaget. Vi lyckades även slå fast 

en tillhörighet. Vi hade ju en liten förebild i form av Hammarby, som har sådan extrem 

koppling till söder, den var vi lite ute efter. 2009 när vi startade detta arbete fanns 4 

Göteborgsklubbar så vi var tvungna att ta någon slag position, så då var det en geografisk 

position vi började med. 

 

Vad hade du för förväntningar på kampanjen före? 

Jag hade inga gigantiska förväntningar mer än att detta kan bli en kul grej, det kan bli en 

snackis i Göteborg, det var ungefär där förväntningarna låg. Det var ju en chansning och ett 

test lite grann, vi kände på oss att det kommer pratas om men vi hade aldrig trott att det skulle 

pratas så mycket utanför Göteborgs gränser och utanför fotbollskretsarna, vilket det faktiskt 

gjorde. 

 

Hur kände du dig före kampanjen? 

Jag tror vi allihopa kände att ”fan vad vi är roliga” vad fyndiga vi är, detta ska bli kul att se. 

Det var inte att nu ska vi erövra världen med denna kampanjen utan detta är en kul grej, detta 

passar oss det var vår gemensamma känsla. 

 

Hur kändes det under kampanjens gång? 

Det blir väldigt snabbt och intensivt, det blev det både med pizzan, passet och med våra 

bussbaksidor och även andra mindre grejjer som vi gjort tidigare. Det blir väldigt mycket de 

första två dagarna när media tar kontakt osv som blir intensiva. Det är ju jävligt häftiga dagar, 

sen försvinner ju den, tidningarna skriver ju inte om det i två dagar men sen efter det så 

fortsätter ju ”word-to-mouth” grejen som gör att den lever vidare under en mycket längre tid. 

Då när vi startade så fanns ju Facebook absolut men det var ju inget man använde i 

marknadsförings syften och Twitter var ju noll. Man kan ju bara tänka sig om man hade gjort 

denna kampanj idag med de hjälpmedel som finns så hade den kunnat bli ännu större och 

även utanför landets gränser. 

 

Kände du under tiden av kampanjen att dina förväntningar skulle bli överträffade 

respektive underträffade? 

Vi märkte det dagen efter att vi gick ut att detta kommer att överträffa all vår förväntan. Det 

som är häftigt i det är att om det hade varit Forsman Bodenfors som gjorde den här gerilla så 

hade vi kunnat förvänta oss det på ett sätt men nu var det en liten fotbollsklubb och en väldigt 

liten byrå som var extrem nischad då i alla fall, och som är mycket bredare nu. De var det 

häftiga i det, här kommer en putte byrå och en väldigt liten klubb i sammanhanget och det var 

skithäftigt. Men vi kände det direkt att detta överträffar våra förväntningar. Sen när vi 

lanserade nästa grej så var naturligtvis förväntningarna höga, högre än vad de innan pizzan 
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och nästa stora grej var ju när vi tog fram vårt Hisingspass som också blev väldigt lyckat, tv 

intervjuer och tidningar men inte i samma utsträckning. Då satt man och väntade på att det här 

kommer att bli lika bra, och då kanske det blev liksom, detta blev inte lika bra men ganska 

snabbt kände vi att detta är över alla förväntningar 

 

På vilket sätt blev era förväntningar uppfyllda efter kampanjen? 

Förväntningarna blev uppfyllda i att vi fick grymt media genomslag så det är ju en grej. Pratar 

man redaktionellt värde i det i form av pengar så var det enormt, det var 10 års 

marknadsföringsbudget om man räknar om artiklar till annons kostnad så var det så 

fenomenalt att vi uppfyllde den. Men också att det pratas om BK Häcken och det var ju 

egentligen kärnan i kampanjen att folk började frivilligt prata om Häcken. Till exempel så du 

var Häcken gjorde? ”fan va cool grej” Sen som sagt detta med att vi tillhörde Hisingen, att de 

satte sig. Vi arbetade vidare med det under några år, men nu behöver vi inte säga det längre 

för nu vet alla det. Nu är vi lika förknippade med Hisingen som Hammarby är med södern, 

även om Hammarby nu naturligtvis är mycket större så är vi ändå väldigt förknippade med 

Hisingen vilket var målet. 

 

Blev dina förväntningar överträffade enligt dig? 

Ja absolut, Vi visste att detta kunde bli skitbra och bli en snackis i Göteborg, det kände vi 

nästan på oss och det finns lite Göteborgs touch på det, det är lite humor och så där så vi 

trodde ändå att detta kan bli bra i Göteborg, men vi trodde ju aldrig att det skulle bli det i hela 

Sverige. Så ja, ganska överträffade förväntningar, speciellt med tanke på varje investerad 

krona som var väldigt liten. 

 

Funderar ni på att använda er av gerillamarknadsföring igen? 

Absolut, det kommer vi absolut att göra. 

 

Hade ni någon uppföljning för att se om konsumenten kopplar kampanjen till vilket 

företag som genomfört den? 

Nej inte sådan noggrann riktigt utan vi har varje år ett antal undersökningar kring våra 

matcher och effekten av denna kampanj kanske vi inte mätte riktigt så, vi mätte naturligtvis 

media värdet, antal läsare osv. Det fanns väl någon fråga där efter pizza kartongen på någon 

match där vi kunde se att det var många som var väldigt positiva. Sen hade vi en biljett som 

satt i pizzakartongen där vi kunde mäta, nu kommer jag inte exakt ihåg antal men där kunde 

man ju se att de som hade köpt pizzan faktiskt klippt ut biljetten och gick på matchen efter så 

där fick vi ju en direktmätning. Men med dagens hjälpmedel, det är så kul att man säger det 

bara fem år efter, men just med google analytics och allting du kan egentligen mäta word to 

mouth effekten på vilket är betydligt enklare idag. Det hade vi naturligtvis velat göra bättre 

för då hade detta fortfarande varit den mest lyckade kampanjen i svensk reklamhistoria 

nästan. Nu tar jag i lite. 

 

Hur kände du underkampanjens gång? 

Om man tar båda kampanjerna, kan man inte riktigt jämför dom med som exempel derbyt 

som vi håller på med i år, vi gör en kampanj inför det. Där finns det väldigt många bestånds 
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delar, tv reklam, radio reklam, lite gerilla. Som löper under en dryg vecka, där kan man 

underkampanjens gång där kan man känna vissa saker. Om man tar Hisingen passet, där 

öppnade vi en ambasad så delade vi ut det och det var nästan över på två, tre dagar. Även ifall 

det fortsatte pratas om det. Det var en ”panggrej”, den löpte inte över 10 dagar. Det var 

samma med pizzan, ok ut med kartongerna, skicka pressreleasen. Efter två dagar börjar folk 

leta efter pizzan. Sen tar ju ”kampanj kärnan” slut, även då fortsätter folk att leta efter 

pizzerior som har den. Detta var en punkt reklam, korta och intensiva. Sen fick folk sköta 

fortsättningen utav det. Så under den intensiva perioden kändes det jätte bra, vi såg hur 

mycket spridning det var. Men det är inte riktigt samma sak som om du ringer mig efter 

derbyn. Då kan jag mycket enklare svara på det, vi bygger upp det för att bygga upp någon 

slags ”final”. Det är lite svårt att svar på den frågan i med att det var en speciell kampanj som 

är väldigt intensiva och centrerade. 

 

Axel: kan man säga att den var intensiv? 

Ja. 

 

Var ni rädda att ni skulle få någon negative respons med pizza kampanjen ? 

Nej, det var vi inte. Vet inte om du sett våra ”buss baksidor”? 

 

Axel: Nej. 

Vi körde ”King Size” längst bak på lokal bussarna, där hade vi en schysst bild. Sen körde vi 

åtta stycken bussar med de åtta vanligaste språken som talas på Hisingen.  Vi valde bort 

svenska, och där sa byrån till oss att vi måste ha en svenskbuss. Vårt svar var nej till det, för 

då skulle vi kunna skapa en snackis, var är det egentligen som står på bussarna och så vidare. 

Där kanske vi var lite rädda, i med att vi fick lite Flashback forum som tyckte vi var omvända 

rasister. Men ändå skapade vi med Mix Megapol, som är den största radiostationen i 

Göteborg. Morgongänget där sa i radio, ring in och berätta vad det står på Häckens bussar. Så 

vi fick verkligen effekt av att vi inte hade en ”svensk-buss”. Det är ganska harmlösa grejer vi 

gjort och det är fantastiskt roligt. Så vi var inte speciellt rädd. Dock förstår jag er fråga, det 

finns ju gerillamarkandsföring som ligger på gränsen, om det är okej. Men just i det här fallet 

kände vi nog aldrig så. Sen fick vi säkert presenterat för oss av Miami och andra byråer sådant 

som var på gränsen. Kanske klottra eller måla trottoaren, där har vi backat. Men just pizza, 

passet och så kände vi att det inte var någon fara. 

 

Fanns det något mått innan ni började med denna kampanjen? 

Exempel, ni vill ha fler medlemmar, eller fler i publiken? Genera pengar? 

Nej, det var inte målet alls. Det är klart att det fanns sekundära mål, klart vi ville att mer folk 

skulle gå på våra matcher, absolut. Och det i sin tur skulle leda till mer pengar. Men syftet var 

att varumärkets stärka det, att ta en position. Det fanns inget konkret mål, utan det var mest att 

få övergripande tankar. 

 

Kan du sätta ett ord på hur du kände efter kampanjen? Eller känslan du hade? 
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Känslan var, vad rätt det här var. Helt rätt beslut, stämmer helt rätt med vår profil och effekten 

blev enorm. Nu är vi den coola fotbollsklubben, inte minst i Göteborg när alla andra är så 

trötta. Vi var jätte nöjd, vi tyckte såklart att vi var bäst, det var känslan. 

 

Vad tror du Miami kände innan kampanjen började? 

Min bild är nog att de var ganska säkra på att detta skulle bli bra. Jag tror inte att dom kände 

att dom chansade på något sätt. Vi hade identifierat målgrupper som vi ville nå, det var 

studenter och det var invandrare. Det var så pizzakartongerna föddes, där hittade först och 

främst dom en gemensam närmare. Dessutom finns det ju ”en miljon” pizzerior på Hisingen. 

Miami trodde nog det skulle bli bra, sen tror inte jag att de trodde att de skulle bli så stor 

genomslag som det blev. 

 

Skulle du göra något annorlunda om du fick göra om det? 

Ja, vi kanske skulle gå ännu större. Det är lätt att vara efter klok, vi hade kunnat bredda detta 

mycket mer. Nu använde vi oss av 15 pizzerior, vi kunde använt det dubbla. Det är svårt att 

säga, det var ändå fem år sedan, men de är om man parallellt kunde göra något digitalt. Vi 

kunde gått större, vi la inte mycket pengar på det, det var en chansning som gick hem. Hade 

vi vetat att det skulle bli så bra kunde vi gå in på fem gånger så mycket pengar och få en ännu 

större spridning. Sen kanske effekten inte blivit så mycket större, men det är vad jag kan 

komma på.  

Tack så hemskt mycket att vi fick komma! 
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Bilaga 7, Miami Advertising Agency 

Fredrik Olsson, Miami Advertising Agency, Göteborg. ”BK Häcken bakar för 

Hisingen”. Information insamlad: 2014-05-14 

 

Vad är kvalitet för dig? 

På ett högst personligt plan eller professionellt frågar jag då. 

 

Vi kan ta båda två 

Jag har ju umgåtts en del med tekniker så jag brukar försöka undvika att diskutera 

kvalitetsbegreppet. För att du kan inte säga att någonting är av bra kvalitet, det är ju högst 

relativt beroende på vem man frågar. Något som är otroligt billigt och går sönder direkt kan ju 

vara bra kvalitet för den personen medan någon annan vill ha dyra saker som håller bra och då 

definierar det kvalitet för den personen. Så jag skulle vilja säga någonting som gör jobbet till 

en matchande kostnad. Det är kvalitet för mig och det gäller både professionellt och privat. 

 

Vem anser du det är som bestämmer kvalitet? Utifrån denna kampanjen med BK 

Häcken. 

Det måste vara uppdragsgivaren och det gäller all reklamproduktion, och det måste vara 

uppdragsgivaren om de nu betalar för produkten. Sen finns det lite andra olika dealar om vi 

tittar på många ideella organisationer och liknande som jobbar med stora byråer som inte tar 

betalt för sitt arbete. Vi tycker att vi vill i princip ha fria händer, vi vill göra kreativa jobb och 

det är det ni betalar för. 

 

Vad betyder att överträffa förväntningarna på kvaliteten för dig? 

Att man levererar något som kunden uppfattar som bättre än något som de hade förväntat sig, 

och det sällan speciellt svårt för de flesta kunder förväntar sig inte så mycket. 

 

Är det viktigare att leverera en bra produkt eller att överträffa kundens förväntningar? 

Det finns ett antal kunder som inte förstår sitt eget bästa så då skulle man kunna svar att det är 

viktigare att leverera en bra produkt men det kan ju i längden leda till att det inte blir en bra 

relation med kunden vilket leder till att de sen inte vill betala sin faktura. Så det beror på om 

man resonerar plånboksresonemanget så är det bättre att överträffa förväntningarna medan om 

man vill att de man levererar ska göra jobbet så är det viktigare att leverera en bra produkt. 

 

Uppfylldes något behov åt Häcken som de inte var medvetna om, med denna 

kampanjen? 

Ja, de hade inte räknat med ett så stort genomslag och när man gör en kampanj av denna 

typen så har man alltid förhoppningar och man kan med olika former av kvalificerade 

uppskattningar ana sig till var man bör hamna. Jag tror inte att någon räknade med att det 

skulle bli så stort och ha ett redaktionellt genomslag, att vi skulle få så många minuter tv, och 

så mycket helsidor i dagspressen. Det var det inte någon som trodde. 

 

Varför valde ni att använda gerillamarknadsföring i stället för mer traditionella 

marknadsföringskanaler? 
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I detta fallet fanns inte tillräckligt med pengar för att kunna köpa sig tillräckligt stor 

uppmärksamhet den traditionella vägen. Sen var det också det att vi satte någon sorts av 

kommunikationsplattform som det mest basala i den var att vi skulle visa att vi var Hisingens 

lag, att det var den ända klubben för ön. Det är inget vi tyckte att man gör på en annonsplats 

utan man måste ut och göra påtagliga saker. Sen om jag får gå tillbaka till frågan innan så 

trodde vi inte att effekten skulle sitta så länge som den har gjort med denna pizza kampanjen. 

För idag är det över 5 år sedan den gjordes och idag är det fortfarande folk som känner igen 

den och pratar om den, de kunde vi faktiskt inte ana oss till att det skulle hända. 

 

När ni presenterade gerilla idén för Häcken, var det något ni fick justera? 

Vi presenterade ett paket, vi har något som kallas för gerillapaket, och det brukar vara att vi 

lämnar över ett antal alternativa lösningar på ett marknadsföringsproblem, och denna pizza 

kampanjen var en utav idéerna. Men man kan säga att den gjordes i sin helhet, problemet var 

att den gjordes bara i 15 00 ex, Vi hade helst velat göra 150 000 eller en halv miljon för att det 

skulle bli ännu starkare impakt med tanke på att Hisingen vid det tillfället hade 55 stycken 

pizzerior. Nu fick vi välja ut 15 stycken pizzerior som låg bra till strategiskt sätt och sedan 

skänkte vi 1000 kartonger till varje pizzeria. Vi hade gärna dominerat ön under en längre tid 

och med större impakt. 

 

Vad var Häcken i behov av som gjorde att ni sökte er till gerillamarknadsföring? 

Jag tror det var så att Häcken tog kontakt med oss och de kände nog att deras resurser jämt 

emot de andra allsvenska lagen när vi kom in i bilden 2009, då var fortfarande ÖIS och GAIS 

kvar så Häcken var nummer 4 i Göteborgsregionen och då kan man väl säga att alla de andra 

klubbarna hade mer pengar att röra sig med så man kände att om vi nu ska försöka ska få 

någon plats i Hisingsbornas hjärtan så kommer vi att behöva göra något okonventionellt. 

Frågan var skruvad redan när de kom till oss, de var inte ute efter annonser, trycksaker eller 

tv-reklam. De ville ha något som var okonventionellt. 

 

Vad hade ni för förväntningar på gerillamarknadsföringen före kampanjen? 

Vi ville att den skulle plockas upp medialt, vi hade en förhoppning att sportjournalisterna 

skulle ta den och jag tror att det är relativt enkelt att jobba med en kund som är ett fotbollslag 

i allsvenskan eller ett hockeylag i elitserien eller kanske någon som spelat i europeisk 

klubbfotboll och det är en tacksam produkt att arbete med och är jämförbar med ett lite större 

bilmärke för att de allra flesta känner till och de har någon sorts relation och känsla för det. Så 

när man har en sådan produkt och man gör något okonventionellt så är det ganska stor chans 

att man kommer att få uppmärksamhet för det. Men vi hade väl förhoppningarna att 

Hisingsborna skulle förstå att något håller på att hända, Häcken kommunicerar på ett udda 

sätt, et alternativt sätt som man inte gjorde innan. Detta är inte bara vanlig reklam utan detta 

är något annat 

 

Vad kände du för denna kampanj om du ska sätta något ord på känslan innan? 

Jag tyckte att den var, får man säga folklig? Det är en kampanj som är ganska jordnära och de 

är inte intresserade att kommunicera genom de fina salongerna på VIP läktaren, vi vill inte gå 

via tv som kanal, det ska inte komma uppifrån utan det ska ner på gatuplan med våra 
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supportrar för det är precis där dem är till vardags. Jag tro att även marknadschefen vid det 

tillfället, Alexander Bergström sa att vi når våra supporters bättre med pizza än med kaviar. 

Folkligheten i den visar att vi är från samma skrot och korn och den aspekten var viktig att ha 

med. 

 

Vad tror du Häcken kände innan kampanjen? 

Jag tror att de var jätte nervösa, fullständigt livrädda. Det finns en uppfattning inom många 

ideella föringar att folk ger med hjärtat och man har en stor grad volontär arbete, att saker och 

ting rullar på av sig själv och fotbollen är viktiga produkten exempelvis. Det har att göra med 

att få ideella föringar har något vettigt management det är väldigt mycket hjärta och ganska 

litet hjärta. Det är ganska naturligt för att med den sortens verksamhet hade det inte fungerat 

om folk skulle står och ta betalt för allt arbete. Då tror jag när man har det perspektivet på sin 

produkt då är det ibland lite svårt att se konsumentens sida. Får man in en sponsor som 

klämmer in en miljon exempelvis, om den personen har tänkt efter lite gran så vill man ha 

något tillbaka för de pengarna. Där vet jag att BK Häcken har varit väldigt duktiga, jag tror att 

de är några av de bästa i allsvenskan som förvaltar och ger valuta för pengarna. Medans det 

finns andra klubbar som jag inte ska nämna vid namn nu som är väldigt dåliga på att ge valuta 

för sponsorpengarna. Men om jag går tillbaka till frågan så hade häcken inte gjort något 

liknande innan och de var ganska nervös på över hur det skulle falla ut. Förmodligen var det 

en framgångsfaktor att den kampanjen blev så lyckad att de vågade köra vidare på detta för 

det är ganska sannolikt att de inte hade gjort någon marknadsföring alls faktiskt. För de tycker 

att fotbollen är det viktiga och ska dra nog och det är de vi sysslar med. 

 

Under kampanjens gång, hur kändes det då? 

Det var som att ha en orkan i ryggen, man åkte bara med. Det fanns knappt någon tid för 

reflektion och det började med att vi fick in resumé och dagens bransch media och sedan 

plockade den ena efter den andra, det var aftonbladet, tv4, sportnytt på SVT, metro och till 

och med dagens industri. Så det kom ju som en ända stor ketchup 

 

Kände ni då att detta kommer att bli större än vad ni trodde? 

Man kan ju säga att när riksmedierna börjar trilla in, de kan man sällan räkna med från början, 

vi hade en uppskattning på att vi bör nå i storleksordningen runt 1-1,5 miljon människor bör 

vi komma ut redaktionellt till och plus de som faktiskt köpte pizzan och lite mun till mun 

spridning.  Det är ju lite lättare att prata PR utifrån absoluta tal men som där kan man titta på 

ett ungefär hur många som är läsare eller tittare varje kanal har. Så man kan väl säga att de vi 

ände var att vi kände oss trygga med att vi kanske skulle fått en 15-20% av den 

uppmärksamheten som vi fick. Det som vi fick utöver var ren bonus och att vi faktiskt nådde 

7,5 miljoner människor. 

 

På vilket sätt blev era förväntningar uppfyllda efter kampanjen? 

Det får man väl säga började när man började se siffror på saker och ting, dels när man 

summerar alla media klipp men även när man fick siffrorna på hur många det var som hade 

köpt pizza som faktiskt hade använt kupongen som satt på lådan. För på pizzalådan satt en 

liten gratiskupong som gav fritt inträde matchen mot Halmstad, tror det kan har varit den 5 
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maj 2009. Vi räknade att med att knappt 10 000 av dessa pizzalådorna hann komma i rotation 

och det var 922 personer som lämnade in sin kupong. Så det var nästan 10% av totalen och 

jämför man det med mediamarkt eller andra företag i den branschen så har de julafton när de 

får in 0,5% på ett sådant utskick. Så 10% är väldigt sällsynt och jag tror att det var nästan en 

tredjedel eller kanske en fjärdedel av dessa som utgjorde publiken. Så den aktiviteten gjorde 

verkligen jobbet och såg till att dra folk till arenan. 

 

Blev dina egna förväntningar överträffade? 

Ja, det blev dem 

 

Tror du att BK Häcken funderar på att använda sig av gerillamarknadsföring igen? 

Ja det tror jag nog. Det finns ju en tradition i klubben ända sen de började 1940, vi brukar 

alltid säga att man måste spela fler matcher än dem man spelar på planen. De som spelar på 

planen ska göra en underhållande fotboll, göra mycket mål och bjuda på god underhållning. 

Men det finns många matcher utanför och de är också av social karaktär, då kan det vara en 

sådan grej som att ha en duktig kringverksamhet runt själva fotbollen. Så länge BK Häcken 

har en utmanar position så tror jag att de kommer fortsätta med gerilla tänket. 

 

Var ni någon gång rädda att få negativ respons? 

Nej det var vi aldrig, detta var ju en väldigt ofarlig kampanj, inte direkt så att vi bröt mot 

lagen som vi har gjort vid andra tillfällen, kan tilläggas. Vid de tillfällen kan uppdragsgivaren 

varit lite nervös, men i detta fallet så vad ska folk säga, ska de klaga på att vi gör en pizza 

kampanj? Pizza är kanske inte den högsta maten man kan äta, är förhållandevis ganska 

skräpigt, men fotboll är också en ganska skitig sport. Det är nog snarare det att i denna 

kampanjen talade vi verkligen målgruppens språk och tog den enkla vägen istället för att ta en 

krånglig omväg och jag tror att de flesta uppskattade den. 

 

Fanns det något mått innan ni började med kampanjen? 

Minns inte exakt i detalj men tror att vi pratade om 100-150 utav fribiljetterna som fanns på 

kartongerna skulle bli inlösta. Vi hade även en förhoppning om att det skulle plockas upp och 

delas av media också på något sätt. Vi var ganska säkra på våran branschmedia som jag 

nämnde tidigare och GT och GP hade vi ganska stora förhoppningar på att det skulle komma 

in i. 

 

Tror du att BK Häckens förväntningar blev överträffade? 

Ja det vet jag att de blev, de hade inte räknat med att få så här mycket uppmärksamhet som de 

fick och jag tror att än idag så är detta den mest framgångsrika marknadsföringsaktiviteten 

som de gjort. Om man nu inte räknar Gothia cup som en stor marknadsföringsaktivitet men 

det tror jag inte. Det är väl ett särskilt affärsområde hoppas jag. 

 

Vad tror du BK Häcken kände under tiden av kampanjen? 

Ja, jag tror att de blev överväldigade när den ena grejen efter den andra ramlade in. Jag vet 

faktiskt inte om man nu ska titta på hur nervös de var innan kampanjen så vet jag inte hur 

nervösa de var under och jag vet inte om alla faktiskt visste vad som skulle göras under denna 
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kampanjen faktiskt. Jag tror att mycket låg på dåvarande marknadschefens axlar och den som 

godkände budgeten också naturligtvis. 

 

Anser du att gerillamarknadsföring kan vara botten eller toppen? Tycker du att all 

publicitet är bra publicitet? 

Det är lite svårt att svara på för det beror ju precis på vad det är man gör. Gerilla reklam 

tycker jag att man ska behandla som alla annan sorts reklam att man bör ha ett strategiskt tänk 

med den, inte att man plockar alla bollar man kan på volley, att man gör något lattjo. Utan att 

man har en strategi bakom den så att man ser att under detta året ska vi positionera som den 

främsta kontorsstolen och detta ska vi göra med hjälp av fyra stycken gerillaaktiviteter varav 

två av dem på våren och två på hösten, en ska vara kopplad till en mässa så vi vet att de 

kommer mycket B2B personer och att skapa redaktionellt utrymme och det vi skapar i 

kampanjerna ska vi utnyttja i vår annonsering, detta var lite grovt förenklat men försöker man 

ha denna sortens tänk så brukar gerillan fungera bäst och även de traditionella grejerna. 

 

Skulle du göra något annorlunda om du fick göra om denna kampanjen igen? 

Ja det skulle jag, då skulle jag kört med minst 10 så många pizzalådor för det var egentligen 

kampanjens enda svaghet att vi ”bara” hade 15 000 lådor. 15 00 lådor är ganska många men 

säg att man hade haft ett par hundra lådor så hade kampanjen kunnat leva under en betydligt 

längre tid.  

Tack så hemskt mycket att vi fick komma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 


