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Abstract 
An essential part of today's marketing involves finding new ways to communicate with 
consumers in order to come through a society that are becoming increasingly influenced by 
the media noise. It is not enough to increase the frequency of advertising on consumers that 
shows a general advertising fatigue. The traditional marketing has lost its power and new 
marketing methods, such as Guerrilla Marketing, has emerged. Through different methods of 
communication the guerrilla marketer communicates with the receiver, with the goal of 
achieving maximum impact with minimal resources. Small and medium-sized companies 
have primarily applied this method, while larger companies tend to remain less innovative in 
their marketing. However, there is lack of research that confirms guerrilla marketing as 
sufficient despite its creative methods. Thus, this thesis examined the combination of 
traditional marketing and guerrilla marketing, and how it can be used as an alternative within 
larger companies. The thesis aimed to increase the understanding of how larger companies 
can succeed by combining these two methods. The case study investigated the way in which 
creativity, credibility and marketing message appeared throughout the campaign New 
Opening in Mobilia, by a Swedish supermarket chain named Willys, for a newly opened 
supermarket in the city centre of Malmö the autumn of 2013. The methods, semi-structured 
interviews and focus groups, complemented each other. The essay was based on the theories 
of consumer behaviour related to creativity and credibility, the traditional marketing mix as 
well as the communication tools for guerrilla marketing. The analysis compared the empirical 
data with the theoretical analysis model and searched for prominent patterns and new 
discoveries. It appeared that credibility is based on long-term activities and cannot be formed 
during a short and time-limited campaign corporation. The conclusion was that this alternative 
marketing form did not succeed in getting through the media noise as a result of an 
unsuccessful integration. The thesis implied that Willys struggled to be innovative throughout 
the marketing campaign as a result of the fear of losing their current position in the eyes of the 
consumer. Furthermore, Willys limitation was linked to the difficulty of deriving the source of 
the outcome as Willys appears in several channels simultaneously. 
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Abstrakt 
En väsentlig del av dagens marknadsföring går ut på att hitta nya sätt att kommunicera med 
konsumenterna för att kunna tränga igenom ett samhälle starkt präglat av mediebrus. Det 
räcker inte att öka frekvensen av reklam då konsumenter visar en allmän reklamtrötthet. Den 
traditionella marknadsföringen har tappat sin effekt och nya marknadsföringsmetoder, såsom 
gerillamarknadsföring, har vuxit fram. Genom annorlunda metoder kommunicerar 
gerillamarknadsföraren med mottagaren med målet att nå maximal effekt med minimala 
resurser. Denna metod har främst tillämpats i små och mellanstora företag, medan större 
företag tenderar att förbli mindre innovativa i sin marknadsföring. Däremot finns det brist på 
forskning som visar att gerillamarknadsföringen är tillräckligt effektiv trots sina kreativa 
metoder. Studien undersökte således hur kombinationen av traditionell marknadsföring och 
gerillamarknadsföring kan användas som ett alternativ i större företag. Studien syftade till att 
öka förståelsen för hur större företag kan lyckas med att kombinera dessa två metoder. Denna 
fallstudie undersökte på vilket sätt kreativitet, trovärdighet och budskap framkom genom 
kampanjen Nyöppning i Mobilia för en nyöppnad Willys stormarknad i centrala Malmö 
hösten 2013. De använda metoderna, semistrukturerade intervjuer samt fokusgrupper, 
kompletterade varandra. Uppsatsen byggde på teorier om konsumentbeteende som rörde 
kreativitet och trovärdighet, den traditionella marknadsföringsmixen samt 
gerillamarknadsföringens kommunikationsverktyg. I analysen jämfördes empirin med den 
teoretiska analysmodellen och sökte efter framträdande mönster och nya upptäckter. Det 
framkom att trovärdighet bygger på långsiktighet och kan inte enbart formas utifrån ett 
kortare och tidsbegränsat kampanjsamarbete. Slutsatsen var att denna alternativa 
marknadsföringsform inte har lyckats tränga fram genom bruset som ett resultat av en 
misslyckad integration. Studien visade att Willys hade svårt att vara innovativa i sin 
marknadsföringskampanj som ett resultat av rädslan att förlora sin befintliga plats hos 
konsumenterna. Dessutom kopplades Willys begränsning till svårigheten att härleda källan till 
utfallet då Willys syns i flera kanaler simultant. 
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I detta inledande kapitel kommer läsaren få en inblick i dagens marknadsföringsproblematik, 
där traditionell marknadsföring samt gerillamarknadsföring presenteras. Därefter lyfts en 
alternativ marknadsföringsmetod fram. Avslutningsvis redovisas syftet med denna uppsats 
och de forskningsfrågor som utnyttjats. 
 

1 Inledning  
Föreställ dig att du en helt vanlig dag går längs gatan på väg tillbaka till jobbet från 
lunchpausen. Det är mycket folk ute vid den här tiden, och du får helt enkelt finna dig i att 
trängas mellan alla shoppingpåsar och allt oväsen. I flera butiksfönster du går förbi, står 
skyltdockor placerade i färgsprakande och påkostade miljöer. Du slänger en snabb blick på en 
skyltdocka med vinröd kjol. Du tycker den är rätt fin, men kommer på dig själv i takt med att 
folkmassan tvingat dig vidare att du inte uppfattade vilket företag butiksfönstret 
representerade. Du passerar reklampelare efter reklampelare. Du tittar snabbt på kvinnan på 
en av affischerna.  Du undviker att läsa texten nedanför då du tänker att dessa perfekta 
kvinnoansikten säkerligen är redigerade ändå: inget smink i världen kan väl göra dig så slät. 
Vid ingången till ett större shoppingcenter står två män iklädda shoppingcentrets logga och 
sträcker fram sina händer mot förbipasserande människor. Du känner hur du rör dig medvetet 
i en ovalformad halvcirkel vid entrén, enbart för att slippa tacka nej till de två männens 
reklamblad. På hörnet längre fram känner du plötsligt av en helt annan stämning. Ett flertal 
människor pekar i samma riktning och du blir nyfiken. Väl framme på hörnet blir du passerad 
av en rad människor med barnvagnar. Det är inte vilka barnvagnar som helst. 
Dagligvarukedjan Willys logotyp sitter påklistrad runt vagnarna och massor av röda ballonger 
är fästa i vagnarna. I samma sekund funderar du på om Willys har börjat låna ut barnvagnar 
gratis. Du funderar på om det ligger levande barn där i. Du kan inte riktigt släppa tanken när 
du fortsätter vidare, vad har Willys tänkt nu? Aldrig tidigare har du sett barnvagnar med 
reklam på. Du måste berätta för dina kollegor när du kommer tillbaka till jobbet1. 
 
Det kommersiella bruset som dagens konsumenter ständigt utsätts för, beror på den stora 
mängden kanaler som budskapen skickas genom. Konsekvensen är att konsumenter blivit allt 
bättre på att medvetet ignorera mestadels av alla reklambudskap, vilket har gjort det svårare 
för marknadsförare att nå fram till mottagaren (Söderlund 2003). Globaliseringen har gjort 
konkurrensen på marknaden allt hårdare. Det har lett till att allt fler produkter blivit mer 
likvärdiga (Scherer & Ross 1990). Vidare skriver Scherer och Ross (1990) att trots att företag 
ökar marknadsföringsintensiteten på sina produkter, är det i verkligheten minimal skillnad 
mellan de faktiska egenskaperna hos de olika varumärkena. I en undersökning genomförd av 
SIFO2 från 2008, som handlade om reklamundvikande, visade det sig att enbart 17.8% av 
svenska konsumenter var mottagliga och positiva gentemot reklam. Undersökningen förklarar 
detta resultat med att det finns en allmän reklamtrötthet bland den svenska befolkningen. 
Dessutom skriver Thomas (2004) att konsumenter uppfattar rekommendationer som kommer 
från vänner och familj som mer trovärdig framför den kommersiella reklamen. Utifrån 
existerande forskning finns det tydliga tendenser som visar att den traditionella reklamen är 
avtagande då den har förlorat sin övertalningsförmåga. 
 

                                                
1 Konstruerat exempel av Isabelle Bergander & Josefine Nordqvist Svensson, men 
inspiration från: http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3782769.ece  
2 http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-
undersokningarna/2008/reklamundvikande-i-sverige-2008 (2014-02-13) 
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1.1 Problemformulering 
Kotler, Armstrong, Wong och Saunders (2008) beskriver kanske den enklaste definitionen av 
marknadsföring: att utveckla lönsamma kundrelationer. Genom att skapa överlägset 
kundvärde kan nya kunder attraheras, samt genom att leverera kundtillfredsställelse kan 
befintliga kundrelationer utvecklas (Kotler et al. 2008). Därför är det avgörande att förstå hur 
konsumenter tänker då de är en del av en omfattande marknadsföringsmix (Kotler et al. 
2008). Dahlén och Edenius (2007) skriver att det är först när konsumenter inte uppfattar 
reklam som reklam att budskapet får störst chans att synliggöras. Marknadsförare kan alltså 
förbättra effekten av budskapet genom att placera reklamen i icke-traditionella medier. Det 
räcker inte att företag enbart utökar sin marknadsföringsbudget och pressar på konsumenterna 
ytterligare reklam som i slutändan ignoreras. Ett sätt för marknadsförare att lyckas bli synliga 
bland allt mediebrus är att använda ett metod med namnet gerillamarknadsföring.   
 
“Guerrilla war is a kind of war waged by the few but dependent on the support of many.” 
(Debs-Heinl 1966). Ovanstående citat är hämtat ur boken Dictionary of Military and naval 
Questions som hänvisar till författaren Liddell-Hart (1961) som en gång var en engelsk soldat. 
Ordet gerilla användes redan under 1800-talet och betyder “litet krig” på spanska (Azeem 
2004). Liddell-Hart (1961)  beskriver alltså en krigföringsstrategi som handlar om att den 
svagare och mindre gruppen angriper fienden genom att vara taktisk offensiv och där 
metoderna inte är legitima enligt krigets lagar (Azeem 2004).  
 
På 1980-talet kom gerillamarknadsföring att användas i en helt ny kontext. Det var den 
amerikanska författaren Levinson som först använde begreppet gerillamarknadsföring då han 
såg marknadsföringsaktiviteterna mer som ett slagfält i ett gerillakrig (Levinson & Levinson 
2011). Ashwin (2006) beskriver termen gerillamarknadsföring som en taktik där 
marknadsförare med hjälp av okonventionella metoder skickar budskap med målet att nå 
maximal exponering, uppmärksamhet och resultat med minimala resurser. Med 
okonventionella metoder menas här avvikande sätt att nå mottagaren. Hutter och Hoffman 
(2011) påpekar att till en början blev därför gerillamarknadsföring främst utnyttjad av mindre 
företag med begränsad marknadsföringsbudget. I takt med den globala utvecklingen, som 
bland annat har inkluderat finansiella kriser, har även större organisationer behövt begränsa 
sina marknadsföringsbudgetar och således tagit efter gerillastrategier. Till en början 
fokuserade främst gerillastrategier på att försvaga konkurrenterna. Idag är dess huvudmål att 
vinna nya kunder (Hutter & Hoffman 2011).  Med rätta gerillaverktyg kan 
gerillamarknadsföraren differentiera sitt budskap från sina konkurrenter. Istället för att enbart 
placera ett budskap i huvudet på de som exponerats för reklamen ser även gerillastrategier till 
att budskapet stannar hos mottagaren över en längre period. Det bekräftar effektiviteten av 
gerillamarknadsföring (Ay, Aytekin & Nardali 2010). Gerillamarknadsföring ger nya och 
ovanliga möjligheter till att undvika att konsumenterna får avsmak av reklamen (Nufer 2013). 
Vidare poängterar Nufer (2013) hur gerillamarknadsföring utvecklas hela tiden och är ett bra 
verktyg för att konkurrera ut andra företag i kampen om uppmärksamhet från konsumenterna.  
 
Hutter och Hoffman (2011) betonar dock bristen på empiriskt bevis om 
gerillamarknadsföringens faktiska effektivitet. De framlägger att företag enbart kan dra nytta 
av gerillaaktiviteter om konsumenter faktisk tillskriver reklamen till det rätta företaget eller 
produkten. Om det enskilda företaget inte uppmärksammas leder det inte enbart till onödiga 
kostnadsförluster, men även risken att konsumenten associerar gerillaaktiviteten till en 
konkurrent. Konkurrenten kan i sin tur dra nytta av överraskningseffekten och bli 
uppmärksammad av konsumenten utan någon kostnad. Vidare ifrågasätter Hutter och 
Hoffman (2011) huruvida marknadsförare kan lösa problematiken att få fram budskapet utan 



3 
 

att bli för synlig, så att konsumenten aktivt undviker gerillaaktiviteten. Kaikati och Kaikati 
(2004) belyser ett annat relevant problem. Den ökande populariteten för taktiker som går 
under gerillamarknadsföring har gjort det svårare för marknadsförare att lyckas integrera alla 
delar så att meddelandet inte blir för uppenbart. Risken är att gerillamarknadsföring förlorar 
sin unika karaktär. I slutändan måste marknadsförare använda ännu mer kreativa taktiker för 
att gerillamarknadsföringen ska få någon effekt överhuvudtaget. Kaikati och Kaikati (2004) 
lyfter även fram en annan problematik som rör gerillamarknadsföringens begränsade 
kontrollmöjlighet eftersom gerillabudskap oftast är oförutsägbara och lätt blir förvrängda när 
de förs mellan konsumenterna. 
 
Kotler (2003) ställer sig kritisk till hur större företag oftast stirrar sig blinda på 
marknadsundersökningsrapporter på kontorsnivå, när de istället borde hitta nya vägar för att 
nå kunderna ute bland konsumenterna. Kotler (2003) skriver att dessa marknadsförare har 
brist på den passion och kreativitet som gerillamarknadsförare besitter. Miles och Darroch 
(2006) skriver hur användning av innovation i marknadsföringen kan skapa och upprätthålla 
konkurrensfördelar. Miles och Darrochs (2006) forskning visar att större företag tenderar att 
inte vara lika innovativa i sin marknadsföring såsom små- till mellanstora företag är. Genom 
att större företag utnyttjar innovation i sin marknadsföring är de inte enbart kundorienterade 
(starkare relationer med befintliga kunder), men även aktivt sökande efter att identifiera nya 
kunder. Miles och Darrochs (2006) studie representerar den begränsade forskning som har 
gjorts på större företag som har kombinerat både traditionell marknadsföring och 
innovationsbaserad marknadsföring. Vi vill undersöka om denna kombination kan användas 
som ett alternativ i ett företags marknadsföring för att lösa den problematik som Hutter och 
Hoffman (2011) lyfter fram ovan. Eftersom Miles och Darroch (2006) har gjort en fältstudie 
som inkluderade 20 större företag, vill vi därför genomföra en fallstudie på ett enskilt större 
företag. På så sätt kan kombinationen av traditionell marknadsföring och 
gerillamarknadsföring studeras på ett djupare plan. Dagligvarukedjan Willys AB använde 
denna kombination under kampanjen Nyöppning i Mobilia vid lanseringen av sin nya 
stormarknad i centrala Malmö året 2013.  

1.2 Syfte 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur större företag kan lyckas med att kombinera 
traditionell marknadsföring och gerillamarknadsföring. Följande forskningsfrågor har därför 
tagits fram:  

• På vilket sätt ansåg konsumenterna kampanjen som kreativ?  
• På vilket sätt upplevde konsumenterna kampanjen som trovärdig? 
• På vilket sätt kom marknadsföringsbudskapet fram för konsumenterna?  
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Detta teorikapitel kommer att inledas med en redogörelse av konsumentbeteende och hur det 
påverkar kreativitet och trovärdighet. Vidare kommer grundläggande marknadsföringsteorier 
och modeller att presenteras. Avslutningsvis kommer vår teoretiska analysmodell i form av 
bild och text att framföras och binder samman kapitlet. 
 

2 Teoretisk referensram  

2.1 Konsumentbeteende 
Att koppla konsumentbeteende med marknadsföring har inte alltid varit en självklarhet. Det 
var först efter andra världskriget som marknadsförare började inse värdet i att ha kunskap om 
människan (Tamilia 2009). Mitchell och Papavassiliou (1999) påpekar att marknaden ständigt 
utökas med nya produkter. Med nya produkter kommer även ny information som 
konsumenterna måste ta till sig, och det blir lätt en överbelastning som gör konsumenterna 
förvirrade och frustrerade. Denna information består av alldeles för komplexa budskap som 
istället för att förstärka varumärket eller företaget, försvagar effekten av budskapet och gör att 
konsumenten inte uppfattar det. När budskapet inte kommer fram till konsumenten eller när 
det blir suddigt, besvarar inte marknadsföringen de problem konsumenten kan tänkas ha och 
denne blir då missnöjd (Mitchell och Papavassiliou 1999). Den här förvirringen hos 
konsumenten uppstår enligt Mitchell och Papavassiliou (1999) från tre huvudsakliga orsaker. 
Den första orsaken är att det finns för stort utbud av produkter som det görs reklam på, vilket 
leder till att konsumenterna inte har möjlighet att ta in all information. Den andra orsaken är 
likheten i de olika produkterna som marknadsförs. När produkter är likvärdiga och lovar i 
princip samma sak, blir det svårt för konsumenten att göra ett val eller att skilja mellan olika 
reklam. Den tredje orsaken är att informationen som ges om de olika produkterna är 
missledande eller otillräcklig.  Kapferer (1995) tar även upp problemet om likvärdighet och 
påpekar att det kan förvirra konsumenterna som dagligen möts av tusentals olika budskap som 
egentligen kommunicerar samma vara eller tjänst. 
 
Dahlén och Edenius (2007) uttrycker konsumenters beteende gentemot traditionell 
marknadsföring som ett förhandlande utrymme. De skriver att konsumenter har lärt sig att 
acceptera och hantera den traditionella marknadsföringen eftersom de stöter på den dagligen. I 
utbyte mot exempelvis TV-reklam, ligger acceptansen i att konsumenten får mer 
underhållande samt informativa TV-program. Detta förhandlande är konsumenten medvetna 
om och kan justera sitt beteende och sina förväntningar. Om det däremot dyker upp någon 
marknadsföring utöver den traditionella, till exempel gerillamarknadsföring, försvinner det 
bekväma förhandlingsutrymmet. Istället måste konsumentenbearbeta sitt beteende och sin 
attityd på nytt. Konsumenter är därför mer benägna att uppmärksamma och utvärdera 
lämpligheten av reklamen när de möter på den i ett nytt utrymme (Dahlén & Edenius 2007).  
 
Guo, Hao och Shang (2011) skriver att konsumtionsbeteende bygger på behov. De hänvisar 
till ett flertal forskare som har definierat tre kategorier där olika behov kan placeras. Den 
första kategorin bygger på att konsumenter har ett funktionellt behov, där konsumenter vill 
lösa eller undvika faktiska problem med slutmål att återgå till normalt och önskvärt tillstånd. 
Den andra kategorin handlar om erfarenhetsmässiga behov där konsumenter söker spänning 
och nöje som tillfredsställs genom att konsumera. Den sista kategorin inkluderar de 
symboliska behoven hos konsumenter. Produkter kan symbolisera andra värden utöver den 
fysiska produkten såsom önskan om framgång, respekt och social tillhörighet.  
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2.1.1 Kreativitet 
Ang, Lee och Leong (2007) påpekar att den grundläggande rollen som ett reklambudskap har 
är att förmedla information. Utövandet av kreativ reklam syftar i huvudsak till att förbättra 
denna kommunikationsprocess. I takt med att reklamen får allt större prägel av oväsen blir 
reklamkreativitet desto viktigare för att skapa medvetenhet och uppmärksamhet (Sheinin, 
Varky & Ashley 2011). Smith, Chen och Yang (2008) summerar definitionen kring tidigare 
forskning och skriver att reklamkreativitet ska skilja sig från förväntningarna samtidigt som 
den ska förbli relevant i förhållande till dess syfte. Att reklamen ska skilja sig, skriver Smith, 
Chen och Yang (2008) ligger i att reklamen ska ha ett visst nyhetsvärde samt vara annorlunda 
och ovanlig från vad konsumenterna vanligtvis utsätts för. Sheinin, Varky och Ashley (2011) 
har kommit fram till att det är främst två dimensioner av kreativitet som påverkar 
reklameffekten. Det är dels nyhetsvärdet men även användbarheten som uppmärksammats 
och de båda har visat sig att påverka trovärdigheten för varumärket.  
 
Baack, Wilson och Till (2008) säger att konsumenter måste ha möjlighet och motivation till 
att ta in kreativa reklambudskap. De fortsätter med att påpeka att kreativ reklam kan vara 
lättare att uppmärksamma, men att det är situationsfaktorer som avgör ifall reklamen uppfattas 
eller inte. Som ett exempel använder Baack, Wilson och Till (2008) en studie där kreativ 
reklam på en flygplats jämförts med kreativ reklam på en biograf. Resultatet visade att 
konsumenter är mindre mottagliga för kreativ reklam på en flygplats, eftersom konsumenterna 
där är i rörelse mestadels av tiden samt att stresskapande moment som förseningar tillhör 
vanligheterna. Däremot visade studien att konsumenter på en biograf där atmosfären är lugn 
och förväntansfull och konsumenterna sitter still, gör att konsumenterna troligtvis blir mer 
benägna att ta till sig den kreativa reklamen som visas på skärmen. Studien visade med andra 
ord hur det finns en tydlig koppling mellan omgivning och uppmärksamhet gentemot reklam 
(Baack, Wilson & Till 2008).  
 
Ang, Lee och Leong (2007) menar att nyhetsvärde, meningsfullhet och samhörighet är tre 
faktorer som påverkar om en kreativ reklam uppmärksammas av konsumenterna eller inte. De 
har vidare kommit fram till att om nyhetsvärdet åtföljs med meningsfullhet i reklamen, har 
den en större inverkan på konsumenterna. Detta leder till att konsumenterna lättare kommer 
ihåg reklamen och att attityderna mot reklamen och varumärket blir mer positiva. Det visade 
sig även att om konsumenterna hade mer samhörighet med den kreativa reklamen blev 
attityderna mer positiva och man tog till sig reklamen bättre. Positiva känslor skapades om 
konsumenten hade samhörighet med reklamen, oberoende om den ansågs vara meningsfull 
eller inte (Ang, Lee & Leong 2007). Rotfeld (2002) lyfter dock fram en viktig aspekt när det 
kommer till kreativt reklamutförande. När kreativitet går för långt finns risken att företag 
enbart fokuserar på utformningen av själva budskapet, och glömmer att ha kunderna samt 
innehållet i budskapet i åtanke. Dahlén och Rosengren (2013) antar utifrån tidigare forskning 
om kreativ marknadsföring att den kan öka det upplevda värdet av reklaminnehållet. Två 
orsaker till detta är först att den kreativa marknadsföringen stimulerar bearbetningen av 
reklamen hos konsumenterna vilket gör konsumenterna mer benägna att fokusera på 
innehållet i reklamen. Den andra orsaken är att kreativ marknadsföring fyller konsumenternas 
uppfattning om reklamen så att de tänker innehållet som mer kreativt. Det kan i sin tur leda 
till att värdet i reklamen ökar ur ett konsumentperspektiv (Dahlén & Rosengren 2013).  

2.1.2 Trovärdighet 
Trovärdighet handlar om hur en person uppfattar sanningsgraden för given information 
(Eisend 2003). Trovärdighet kan således ses som ett kommunikationsfenomen eftersom 
förtroende och information hänger ihop (Eisend 2003). I Eisends studie (2003) framkommer 
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det att trovärdighet fortfarande är en viktig variabel för marknadsförare, eftersom den 
påverkar konsumenter i allt större utsträckning som ett resultat av ökad 
informationsbelastning. Prendergast, Liu och Poon (2009) definierar trovärdigheten i reklam 
som graden av konsumenternas uppfattning kring påståenden om varumärket i reklamen är 
trovärdiga och sanningsenliga. Prendergast, Liu och Poon (2009) skriver vidare att forskning 
visar på att val av mediekanal har stor betydelse för huruvida konsumenter uppfattar reklamen 
som trovärdig eller inte. Exempelvis har Marshall och Na (2003) kommit fram till att 
reklambudskap via internet anses vara mindre trovärdigt än i tryckta tidningar (fortfarande 
med samma budskap). Deras förklaring till detta utfall ligger i att konsumenter anser att 
information i tryckt form är med större sannolikhet granskad på förhand, jämfört med internet 
där i princip vem som helst kan skriva. Det visar sig även i Prendergast, Liu och Poons (2009) 
undersökning gjord på kinesiska konsumenter. Respondenterna ansåg internet och 
direktreklam i form av mail som minst trovärdiga. Respondenterna såg däremot reklam i 
direktsända medier som mest trovärdiga. Prendergast, Liu och Poon (2009) lägger även fram 
att skepsis gentemot reklam påverkar graden av trovärdighet. De lyfter fram dåligt 
självförtroende som den förklarande faktorn i detta resonemang. De hävdar att viss forskning 
anser att dessa konsumenter är mer benägna att respondera på känslomässig reklam framför 
informationsbaserad reklam.  

2.2 Traditionell marknadsföring  
Morris, Schindehutte och LaForge (2002, s. 2) hänvisar till Bennett (1988) som utifrån 
American Marketing Association har definierat marknadsföring som ”the process of planning 
and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods, and 
services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals”. Med andra ord 
försöker marknadsförare att nå konsumenterna genom att blanda prissättning, påverkan och 
distribution av idéer till en integrerad mix. Gundlach och Wilkie (2009, s. 2) kommenterar 
istället marknadsföring utifrån den uppdaterade definitionen (av American Marketing 
Association från 2004) som mer rättvisande. Den lyder: “Marketing is the activity, set of 
institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings 
that have value for customers, clients, marketers, and society at large”. Gundlach och Wilkie 
(2009) anser att denna definition ger en mer rättvisande bild då den integrerar mer än enbart 
företagen. Företagen har även ansvaret att kunder, samarbetspartners och samhället i stort 
erbjuds ett värde. 
 
Vidare tydliggör Morris, Schindehutte och LaForge (2002) vad som kännetecknar den 
traditionella marknadsföringen. När det kommer till konsumentbehov beskrivs den 
traditionella marknadsföringen som tydligt uttalad, förutsägbar och uttryckt av konsumenter 
genom kundundersökningar. Ur ett riskperspektiv anses den traditionella marknadsföringen 
eftersträva riskminimering. Andra karaktärsdrag av traditionell marknadsföring enligt Morris, 
Schindehutte och LaForge (2002) är stabila och etablerade marknader, utnyttjande av 
existerande resurser, gradvis innovation samt där marknadsförarens främsta roll är att bygga 
varumärket. Kaikati och Kaikati (2004) lyfter fram ett ytterligare kännetecken för den 
traditionella marknadsföringen som handlar om att marknadsförare har stor kontroll över 
budskapets innehåll. 
 
Det var under andra världskriget som filosofin om P i marknadsföring användes för första 
gången. Dessa P stod för de nyckelaktiviteter företag borde använda för att driva ett 
framgångsrikt företag. Initialet P stod för en lång lista som inkluderade bland annat vinst 
(Profit), planering (Planning), och produktion (Production). Det var vid denna tid som 
marknadsföring blev mer organiserad i företag (Vignali & Davies 1994). Vignali och Davies 
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(1994) refererar även till McCarthy (1960) som förde filosofin om P:na vidare. McCarthy 
(1960) utvecklade principen om de fyra P:na. Dessa fyra P är produkt, pris, påverkan och 
plats (Product, Price, Promotion, Place). Rosenbloom och Dimitrova (2011) utvecklar att när 
de fyra P:na hade introducerats var marknadsföringsmixen nästan komplett. Marknadsföring 
handlar om att mixa de fyra P:na till en optimal blandning som tillfredsställer behov och 
efterfrågan från konsumenterna (Rosenbloom & Dimitrova 2011). Det första P:et är produkt 
och där refererar Low och Tan (1995) till Kotler (1984) som beskriver att produkt inkluderar 
allt från tjänster och fysiska objekt till idéer, och innebär allt som kan erbjudas till en 
marknad. Det andra P:et är plats och där menar Low och Tan (1995) att företag måste befinna 
sig där konsumenterna är. Konsumenten kan endast ta till sig marknadsföringen om han eller 
hon har tillgång till den, därför är val av plats viktig. Sammanfattat menar de att företag måste 
vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det tredje P:et representerar påverkan och handlar om alla 
metoder företag använder för att informera, övertala och påminna konsumenterna om 
företaget. Det fjärde P:et handlar om pris och hur det måste sättas i relation till de andra tre 
P:na. Priset sätts efter kostnader kring produkten och även efter hur marknaden ser ut (Low & 
Tan 1995). Tamilia (2009) påpekar att dagens marknadsföring går ut på att hantera de fyra 
P:na. Detta synsätt används världen över och det är en förenklad syn på marknadsföring i 
mikroformat (Tamilia 2009). Även Grönroos (1994) menar att de fyra P:na (som han även 
namnger marknadsföringsmixen) fortfarande anses vara den främsta teorin i marknadsföring. 
Detta resonemang kommer enligt Grönroos (1994) från de flesta läroböcker i marknadsföring. 
 
Kaikati och Kaikati (2004) beskriver tre faktorer som har varit med att påverka den avtagande 
effekten av reklam som marknadsförts med traditionella tekniker. Den första faktorn handlar 
om den ökande kritiken gentemot reklamindustrin över lag. Dels förklaras kritiken med att 
gamla marknadsföringsmodeller inte verkar stämma, och dels publicering av litteratur som 
kritiserar reklamindustrin. Den andra faktorn handlar om svårigheten, ur ett 
marknadsföringsperspektiv, att nå fram till potentiella konsumenter. I takt med att det ständigt 
dyker upp nya mediekanaler blir det dyrare att tränga igenom. Den sista faktorn som Kaikati 
och Kaikati (2004) lyfter fram är den teknologiska utvecklingen som hotar de traditionella 
kanalerna. Exempelvis kan konsumenter välja att aktivt undvika TV-reklam genom att spola 
över den med inspelningsfunktioner. Det har med andra ord blivit svårare att övertyga 
konsumenterna varför de ska sitta kvar och ta del av reklamen. 
 
Morris, Schindehutte och LaForge (2002) skriver att den vedertagna, traditionella 
marknadsföringen har varit ett ämne som kritiserats i litteraturen ända tillbaka till 1980-talet. 
Kritiken inkluderar dels att den samtida marknadsföringen varit bristfällig i beräkningen av 
marknadsföringsutgifter. Kritiken kritiserar dels tendensen att imitera framför att vara 
innovativ. Det inkluderar även ytligheten i marknadsföringen som enbart fokuserar på 
existerande marknader och kortsiktig lönsamhet med främsta fokus på låg risk. Kritiken har 
på flera sätt varit en öppning för ett flertal alternativa marknadsföringsmetoder de senaste 
åren, varav gerillamarknadsföring är en sådan (Morris, Schindehutte & LaForge 2002). 

2.3 Gerillamarknadsföring 
Det finns ett flertal olika definitioner av begreppet gerillamarknadsföring inom existerande 
litteratur. Grundaren av begreppet, Jay Conrad Levinson, förklarar gerillamarknadsföring som 
följande: ”Achieving conventional goals, such as profits and joy, with unconventional 
methods, such as investing energy instead of money” (Levinson 1984, s. 87). Hutter och 
Hoffman (2011) summerar existerande definitioner på gerillamarknadsföring inom 
forskningen som oklara beskrivelser om att uppnå stora resultat till mycket låga kostnader. 
Därför trycker istället Hutter och Hoffman (2011) på en uppdaterad definition och 
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karakteriserar gerillamarknadsföring som en fördelaktig relation mellan reklamutgifter och 
faktiska utfall.  Enligt Hutter och Hoffman (2011) är det tre huvudprinciper som är relevanta 
för detta resonemang. Den första handlar om överraskning, vilket innebär att 
gerillamarknadsföringen måste vara nytänkande och originell. Den andra principen namnger 
Hutter och Hoffman (2011) spridningseffekt, vilket går ut på att gerillamarknadsföring ska nå 
så många konsumenter som möjligt. Gerillakampanjer är därför utformade för att stimulera 
mottagarna att sprida reklambudskapet. Den tredje principen innebär lågkostnad som dels 
grundar sig i att planera kreativa kampanjer med små utgifter, men även i effekten av både 
överrasknings- och spridningsprincipen. Desto fler mottagare budskapet når desto större blir 
överraskningseffekten och således blir även relativkostnaden per person lägre. Hutter och 
Hoffman (2011) summerar sin analys i följande mening: ”Guerrilla marketing is an umbrella 
term for unconventional advertisement campaigns which aim at drawing the attraction of a 
large number of recipients to the advertising message at comparatively little costs by evoking 
a surprise effect and a diffusion effect” (Hutter & Hoffman 2011, s. 42). 
 

 
Figur 2.1 The basic guerrilla effect 
(Hutter & Hoffman, s. 42, 2011) 
   
Morris, Schindehutte och LaForge (2002) diskuterar hur gerillamarknadsföring kan definieras 
som entreprenörskapsmarknadsföring. De underbygger detta argument genom att visa hur 
entreprenörskap associeras med marknadsföringsaktiviteter i mindre och resursbegränsade 
företag. Dessa företag är beroende av kreativa och ofta osofistikerade marknadsföringstaktiker 
för att lyckas. Resonemanget kan kopplas till entreprenörskapslitteraturen och stödjs av teorin 
om bootstrapping; en metod som går ut på att främst små företag bör hitta kreativa sätt att 
kostnadsbespara för att undvika extern finansiering (Ebben & Johnson 2006). En specifik 
dimension av entreprenörskap, hävstångseffekten av resursanvändandet, menar Morris, 
Schindehutte och LaForge (2002) är det starkaste elementet för just gerillamarknadsföring. 
Hävstångseffekten handlar om att dra fördel av underutnyttjade resurser och kompetenser 
genom kreativa tillvägagångssätt. Det kan göras genom att exempelvis komplettera en resurs 
med en annan. Morris, Schindehutte och LaForge (2002) pekar på att gerillamarknadsföringen 
är ett resultat av en rad förändringsfaktorer i media, marknaden och marknadsföringen i sig. 
Gerillamarknadsföringen har blivit aktuell på grund av begränsningar i 
marknadsföringsbudgetar, resurser och tid. Ett faktum som också har kommit att beröra större 
företag (Hutter & Hoffman 2011).  
 
Nufer (2013) summerar tidigare definitioner på gerillamarknadsföring och redogör för de 
kännetecken som är återkommande. Ord som överraskande, kreativ, kostnadseffektiv, 
flexibel, rolig, smittsam och provocerande är några av dessa kännetecken. Nufer (2013) 
poängterar att alla dessa kännetecken är avvikande metoder som används för att uppnå 
traditionella marknadsföringsmål. Med andra ord ersätter inte gerillamarknadsföringen den 
traditionella marknadsföringen på något sätt. Ashwin (2006) tar upp fem nyckelprinciper som 
kännetecknar gerillamarknadsföring och betonar vad företag bör tänka på. De fem principerna 
är nätverk, energi, aktivitet, närvaro och smarta förhållningssätt. Genom att skapa ett nätverk 
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knyts nya kontakter och relationer. Principen om energi bygger på att företag ska jobba mot 
ett starkt självförtroende genom att se möjligheter varje dag. Det är dessutom helt avgörande 
att hålla uppe energin inom företaget. När företag arbetar med gerillamarkandsföring är det 
enligt Ashwin (2006) viktigt att hålla sig aktiv och förstå att det alltid finns något att göra. 
Närvaro är relevant eftersom det är avgörande att synas som företag för att kunna bli 
uppmärksammade av konsumenterna. Slutligen understryker Ashwin (2006) att företag måste 
vara smarta. Det innebär att företag inte ska kränka konsumenterna genom att missbruka 
dessa principer. När det gäller exempelvis principen om närvaro, där företag går till en 
överdrift, finns risken att konsumenten tröttnar och önskad effekt försvinner.  
 
Baltes och Liebing (2008) understryker hur gerillamarknadsföring bygger på att marknadsföra 
produkten på en ideologisk nivå framför en funktionell nivå. Gerillamarknadsföringen 
fokuserar således på de känslomässiga aspekterna som kan förknippas med produkten. 
Albers-Miller och Stafford (1999) pekar på att konsumenter köper produkter av antingen 
rationella eller emotionella orsaker. Genom att argumentera tydliga produktfördelar kommer 
konsumenten göra logiska och rationella beslut. I marknadsföring som grundar sig på 
känslomässiga principer används allt från glädje, kärlek, lycka, rädsla och skam för att 
motivera till köpbeslut.  Dessa två aspekter leder enligt Albers-Miller och Stafford (1999) till 
olika respons från kunden. Reklam som spelar på rationella dragningskrafter leder till större 
köpintentioner samt anses vara mer trovärdig, medan emotionellt budskapsinnehåll leder till 
mer positiva reaktioner och gör att budskapet stannar längre hos konsumenten.  
 
Ay, Aytekin och Nardali (2010) skriver att samtidigt som gerillamarknadsföring med stor 
sannolikhet skapar uppmärksamhet, riskerar den även att bli ett irritationsmoment och till och 
med bryta lagen. Bergström, Petersson, Pettersson och Rosendahl (2012) skriver att 
marknadsföringslagen från 1971 ska skydda konsumenter från all vilseledande reklam. Det 
inkluderar bland annat kravet om att det tydligt måste framgå att mottagaren utsätts för 
reklam. Det finns med andra ord en rad etiska bekymmer kopplat till gerillamarknadsföring 
som marknadsförare måste ta ställning till (Ay, Aytekin & Nardali 2010). Grundpelaren för 
all gerillamarknadsföring är att väcka uppmärksamhet. Att utnyttja verktyg som spelar på 
känslor är således mycket effektivt.  Fear appeals är ett sådant verktyg (Ay, Aytekin & 
Nardali 2010). Leventhal (1970) samt LaTour och Zahra (1989) beskriver fear appeals i en 
trestegs-process. Genom att designa en skrämmande situation för att illustrera faran och 
därefter visa den rekommenderade handlingen för att undvika eller lösa situationen, får 
reklamen garanterat uppmärksamhet. Hyman och Tansey (1990) skriver dock att istället för 
att faktisk underhålla betraktaren, riskerar reklamen dock att skapa negativa känslor såsom 
irritation, rädsla och ilska, som då kan påverka varumärkesattityden negativt. Zuo och Veil 
(2006) understryker att gerillamarknadsföring i värsta fall kan leda till direkt fara. De lägger 
fram ett klassiskt exempel på reklambudskap placerade på udda platser längs bilvägar som 
kan distrahera bilförare och riskera att leda till trafikolyckor. 

2.4 Kommunikation, medieval och verktyg  
Nufer (2013) skriver att gerillamarknadsföring kan berika alla delar i den traditionella 
marknadsföringsmixen (pris, påverkan, plats och produkt). Men det är främst principen om 
påverkan där gerillamarknadsföring har störst genomslagskraft. Med påverkan syftar Nufer 
(2013) på kommunikation och menar på att gerillamarknadsföring fungerar som en 
överraskande komplettering till den traditionella kommunikationen. Det finns en rad olika 
verktyg som kan användas i kommunikationen i samband med gerillamarknadsföringen 
(Nufer 2013). Däremot betonar Nufer (2013) att det inte är möjligt att tydligt urskilja alla 
dessa verktyg eftersom de enskilda verktygen kompletterar varandra för att uppnå maximal 
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effekt. Likväl har Nufer (2013) kategoriserat de viktigaste verktygen i en övergripande modell 
som visas nedan:  
 

Figur 2.2 Overview of tools of guerrilla marketing  
(Nufer, s. 3, 2013)  
 
Nufer (2013) skriver att lågkostnadsmarknadsföring (Low Budget Guerrilla Marketing) är en 
kategori som främst passar mindre och mellanstora företag med begränsad budget och där 
kreativa, iögonfallande och annorlunda budskap riktas till en regional grupp. 
Infektionsmarknadsföring (Infection Guerrilla Marketing) handlar om att sprida budskap som 
får exponentiell effekt, vilket syftar på en snabb och kraftig spridning (även word-of-mouth, 
där information sprids från mun till mun och där uppkoppling till ett nätverk inte inkluderas, 
kan placeras i denna kategori). Det kan exempelvis vara gratis publicitet genom att 
konsumenter sprider budskapet vidare (Viral Marketing), eller budskap som skickas till 
konsumenters mobiltelefoner. Mobiltelefonen är ett medium som majoriteten alltid bär med 
sig. Marknadsföringsmålet är således att budskapet som skickas till konsumentens 
mobiltelefon läses direkt och att budskapet skickas direkt vidare till vänner och bekanta 
(Guerrilla Mobile). Gerillamarknadsföring som bygger på överraskning är en annan kategori 
som Nufer (2013) lyfter fram. Den täcker reklam som är placerad i direkt anknytning till 
mottagarens dagliga omgivning där reklamen inte uppfattas som störande. Konsumenter gillar 
oftast att bli överraskade med reklam där de inte kan förutse den; exempelvis på 
busshållplatser, barer, omklädningsrum med mera. Överraskande marknadsföring (Surprise 
Guerrilla Marketing) kan antingen vara planerad och repeterbar och bygga på 
omgivningsmarknadsföring (Ambient Marketing) eller vara spektakulär och då vara unika 
aktiviteter som således inte upprepas och fungerar som en sensation (Sensation Marketing). 
Den sista kategorin som Nufer (2013) beskriver är bakhållsmarknadsföring (Ambush 
Marketing). Det är en metod som främst används i samband med större sportevenemang. 
Genom att företag använder sin egen marknadsföring vid exempelvis sponsring av ett event, 
kan publiken dra associationer mellan företaget och eventet som i verkligheten inte har någon 
gemensam anknytning.  
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2.5 Kombinationsmodellen  
Sista delen av den teoretiska referensramen är en sammanfattning som presenteras i modellen 
nedan som vi har utvecklat (Figur 2.3). Syftet med figuren är att tydliggöra hur de olika 
teoridelarna hänger ihop. Inledningsvis i detta kapitel gjordes en presentation av 
konsumentbeteende som ledde fram till en djupare förklaring av två faktorer som påverkar 
konsumentbeteende i samband med reklambudskap. Det var kreativitet och trovärdighet. 
Därefter beskrevs den historiska utvecklingen av traditionell marknadsföring. Här 
tydliggjordes dessutom grundläggande definitioner och kännetecken, samt den klassiska 
modellen om marknadsföringsmixen. I en efterföljande del presenterades 
gerillamarknadsföringens framväxt, definitioner och principer. Teorin visar tydligt att 
gerillamarknadsföringen har växt fram ur den traditionella marknadsföringen. I efterföljande 
underkapitel om kommunikation, medieval och verktyg tydliggjordes olika 
gerillamarknadsföringsverktyg som även har fått utrymme i modellen nedan (se figur 2.3). 
 

 
 
Figur 2.3  Kombinationsmodellen 
(Isabelle Bergander & Josefine Nordqvist Svensson 2014) 
 
Modellen ovan visar hur traditionell marknadsföring och gerillamarknadsföring har samma 
slutmål; att sändaren vill nå fram med sitt budskap hela vägen till mottagaren. På vägen finns 
hinder i form av brus. Med enbart de traditionella marknadsföringsverktygen 
(marknadsföringsmixen) är det svårt att nå ända fram. Dock utgör pris, produkt, plats och 
påverkan grundläggande verktyg i marknadsföringsprocessen. Genom att utnyttja principen 
om påverkan kan gerillamarknadsföring (via olika kommunikationsverktyg som 
bakhållsmarknadsföring, infektionsmarknadsföring, överraskande marknadsföring och 
lågkostnadsmarknadsföring) hjälpa till att nå ända fram och uppmärksammas av mottagaren. 
Tillsammans bygger en kombination av den traditionella- och gerillamarknadsföringen upp ett 
eget utrymme för trovärdighet och kreativitet. Gerillamarknadsföringen står till stor del för 
kreativiteten genom att överraska mottagaren (överraskande marknadsföring), men även att 
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mindre resurser kräver mer kreativitet (lågkostnadsmarknadsföring). Teorin visar att klassiska 
mediekanaler håller större trovärdighetsgrad hos mottagaren, vilket återspeglar flertalet av de 
kanaler som den traditionella marknadsföringen kommunicerar genom. Det finns inget som 
säger emot att även gerillamarknadsföringen kan användas i traditionella kanaler, men 
eftersom teorin beskriver att gerillamarknadsföring går ut på att vara kostnadseffektiv är 
traditionella kanaler sällan ett alternativ då de oftast är dyra att marknadsföra sig genom.  
 
Trots att de två cirklarna är slutna och således inte brytbara kan dem vara integrerade mer 
eller mindre. De är med andra ord rörliga (utgår från att modellen gäller de företag som har 
kombinerat båda). Utifrån hur företag kombinerar marknadsföringen kan cirklarna bli mer 
eller mindre stabila. Om företag lyckas integrera de båda marknadsföringsmetoderna totalt 
blir cirklarna sammanslutna. Dels hindrar det bruset att tränga genom och dels blir vägen från 
sändare till mottagare kortare. Kreativitet och trovärdighet får således maximalt utrymme. Om 
företag däremot inte lyckas kombinera marknadsföringsmetoderna blir det istället motsatt 
effekt. Desto mer cirklarna glider isär desto svagare blir länken mellan cirklarna (i värsta fall 
att de enbart tangerar varandra) och då kan bruset lättare tränga igenom och hindra budskapet 
att nå ända fram. Kreativitet och trovärdighet får istället minimalt utrymme. 
Kombinationsmodellen förutsätter att mottagarna har tagit del av alla aktiviteter i en kampanj 
som bygger på traditionell marknadsföring och gerillamarknadsföring.  
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I detta metodkapitel kommer de två valda metoderna att presenteras var för sig; 
semistrukturerade intervjuer samt fokusgrupper. Följaktligen kommer urval, genomförande 
och bearbetning att redovisas under respektive undersökningsmetod. Slutligen kommer 
studiens tillförlitlighet att diskuteras.  
 

3 Metod  
Den alternativa marknadsföringen i denna fallstudie syftar på hur dagligvarukedjan Willys 
AB (fortsättningsvis förkortat som Willys) kombinerade traditionell marknadsföring med 
gerillamarknadsföring genom kampanjen Nyöppning i Mobilia. Forskningsfrågorna i denna 
studie är kopplade till hur konsumenter upplever den alternativa marknadsföringen, där vi 
önskade att beskriva, förklara och tolka de resultat som framkom. En kvalitativ ansats var 
således lämplig. Dessutom inkluderar denna uppsats ett område med begränsad 
forskningsbakgrund, och vi utgick därför från ett explorativt tillvägagångssätt (det innebär att 
vi laborerade med empirin). Fallstudier innebär att undersökningsföremålet består av få 
personer, men vilket möjliggör att undersöka mer djupgående. Den informationen som 
samlades ihop, utgjordes således av ord och beskrivningar. Fallstudien har gjorts på Willys 
och hur deras kampanj Nyöppning i Mobilia år 2013 för en nyöppnad butik i centrala Malmö 
blev uppmärksammad. I fallstudier är det lämpligt att använda flera olika metoder för att 
beskriva en viss situation där personerna har gemensam karakteristik (Yin 2007). Det 
genomfördes därför även gruppintervjuer i form av fokusgrupper som bygger på 
bakgrundsmaterial från de semistrukturerade intervjuerna med både Willys och Miami 
Advertising Agency AB (fortsättningsvis förkortat som Miami). Genom att använda både 
fokusgrupper och semistrukturerade intervjuer fick vi en djupare insikt i det totala 
analysmaterialet.  

3.1 Semistrukturerade intervjuer  
De personliga intervjuerna var av semistrukturerad form. Semistrukturerade intervjuer är 
mycket flexibla då planen inte är strukturerad och tillåter intervjupersonen att anpassa sig 
efter vad som blir sagt på plats, vilket gör metoden attraktiv att använda (Bryman & Bell 
2011). De personliga intervjuerna var nödvändiga för att få tillgång till allt från 
kampanjmaterial, mätverktyg och syftet bakom varje kampanjval. Denna information kunde 
inte samlats in på annat sätt. Genom att ses ansikte mot ansikte är dessutom sannolikheten att 
respondenten känner sig mer engagerad större jämfört med telefonintervjuer. Vidare tillåter 
ansikte mot ansikte en längre intervjutid samt möjligheten för intervjupersonen att iaktta 
fysiska uttryck och rörelser, vilket en telefonintervju begränsar (Bryman & Bell 2011). 

3.1.1 Urval 
Val av personer till semistrukturerade intervjuer bygger på den inledande 
informationssökningen för skapandet av studien. För att få övergripande kunskap om ämnet 
kreativ marknadsföring, inhämtades vetenskapligt material genom Högskolan i Borås 
sökmotor Summon och från Högskolan i Borås bibliotek. Ämnet gerillamarknadsföring 
upptäcktes relativt snabbt. Efter sökning i befintligt uppsatsmaterial om gerillamarknadsföring 
var det övergripande intrycket att ett särskilt företag hade använts genomgående i dessa 
studentuppsatser. Företaget var Miami och visade sig vara den enda renodlade gerillabyrån i 
Sverige, med kontor i centrala Göteborg. Denna information gjorde att det blev en självklarhet 
för oss att presentera oss för Miami. Fredrik Olsson är copywriter och grundare av Miami. 
Efter rekommendation från Fredrik om att använda Willys kampanj Nyöppning i Mobilia som 
Miami hade gjort tillsammans med Willys år 2013, kom vi i kontakt med Matilda Nordin. 
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Hon är marknadskoordinator och projektledare för nyöppningar inom Willys sedan ett och ett 
halvt år tillbaka.  

3.1.2 Genomförande  
I förberedande arbete ingick att upprätta kontakt med Miami där vi presenterade oss själva, 
syftet med uppsatsen och vad vi specifikt ville ha för information från Miami. Efter att Miami 
snabbt bekräftade att de ville samarbeta, bokades ett intervjutillfälle med copywriter Fredrik 
Olsson på Miamis kontor i centrala Göteborg. I förväg hade vi tydliggjort att vi skulle 
genomföra en semistrukturerad intervju med huvudfokus på gerillamarknadsföring, och 
dessutom diskutera vilken kampanj som Miami ansvarat för som skulle passa denna uppsats. 
Inledningsvis ställdes frågan om huruvida särskild information som Fredrik skulle ge oss, 
önskades att förbli anonym. Fredrik uttryckte enbart en önskan om att få läsa genom empirin i 
efterhand så att eventuell felaktig information kunde redigeras. Intervjun var 
semistrukturerad, det vill säga förberedda frågor fungerade som en vägledning med utrymme 
för öppna svar och följdfrågor. Intervjun genomfördes i ett avskilt rum och pågick ungefär en 
timme. Ingen bandspelare användes på grund av teknisk fel strax innan intervjutillfället. 
Istället antecknade båda medan Fredrik pratade mer fritt och avslutningsvis ställdes frågor på 
de ämnen han själv inte hade belyst.  Efter avslutad intervju kom vi gemensamt fram till att 
kampanjen Nyöppning i Mobilia var lämplig för studien. Vidare kontakt med Miami förekom 
enbart via mail då delar av intervjun behövde tydliggöras. Fredrik gav oss dessutom fyra 
bilder från kampanjen (se bilaga 12). Samma vecka tog vi även kontakt med Matilda från 
Willys. Även hon återkopplade snabbt och ville ställa upp på en intervju samt bidra med mer 
omfattande kampanjmaterial. Intervjun med Matilda var semistrukturerad och genomfördes 
på Willys huvudkontor i Mölndal (Göteborg) i ett avskilt kontorsrum. Denna gång användes 
en bandspelare och intervjun tog ungefär en och en halv timme. Matilda hade inga önskemål 
om att vara anonym. Hon ville enbart läsa igenom den färdigställda empirin. Vi tilldelades 
kampanjmaterial (se bilaga 1-11,13) i form av bilder och text från alla delar av kampanjen. 
Dock kunde inte kampanjens detaljerade aktivitetsschema tilldelas av säkerhetsskäl, men vi 
fick anteckna de moment som Matilda visade. Syftet med denna information var för att det 
vid senare fokusgruppsmöten var att kampanjmaterialet skulle kunna presenteras i rätt 
ordningsföljd (så som de presenterades under den verkliga kampanjen).  

3.1.3 Bearbetning  
Att båda respondenter inte hade några specifika önskemål om att vara anonyma underlättade 
bearbetningen av allt material, då vi inte behövde ta hänsyn till risken att oönskad information 
skulle bli officiell. En del av bearbetningen gick ut på att skicka ett sammanställt dokument 
från respektive intervju till både Fredrik och Matilda så de kunde kontrollera att allt innehåll 
var korrekt. Inga anmärkningsbara justeringar behövde göras. Nedskrivningen av Fredriks 
information var tidskrävande (ungefär tio timmar) då anteckningarna fick jämföras ett flertal 
gånger för att säkerställa att informationen hade uppfattats på rätt sätt. Att använda 
bandspelare i intervjun med Matilda underlättade transkriberingen (som tog ungefär fem 
timmar) eftersom delar som inte hade uppmärksammats under intervjun blev synliga.  Den 
avslutande delen av bearbetningen gick ut på att sätta ihop kampanjmaterialet i översiktliga 
dokument som senare skulle användas i fokusgrupperna. De följde även samma ordning som 
de verkliga marknadsföringsaktiviteterna under kampanjen genomfördes i.  

3.2 Fokusgrupper 
Med hjälp av fokusgrupper kan gruppdynamik skapas vilket leder till en djupare diskussion 
om ett specifikt tema. När en respondent säger en sak, leder det till att en eller flera 
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respondenter fortsätter på det spåret och det skapas en diskussion om ämnet utifrån olika 
perspektiv. En fokusgrupp kan vara bra att använda sig av för att förstå känsloreaktioner till 
olika fenomen eller företeelser, eller när det önskas en djupare bakgrundsinformation om ett 
specifikt ämne (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010). Att använda fokusgrupper är 
kostnadseffektivt, vilket passade denna studie eftersom resurserna var begränsade. Vad som 
även är bra med fokusgrupper är att det skapas en diskussion mellan deltagarna som kan leda 
till nya idéer och synpunkter. En annan fördel är att respondenterna känner sig mer trygga i en 
situation där ett flertal respondenter blir intervjuade samtidigt så som i en fokusgrupp. Det blir 
en mer avslappnad miljö och mer som ett pågående samtal (Christensen et al 2010).  Att möta 
respondenterna ansikte mot ansikte är en fördel då det ger möjlighet till att ställa följdfrågor 
när något är oklart och således förstå respondenten bättre. När respondenterna i en fokusgrupp 
diskuterar skapas ett samspel då olika tankegångar är involverade och då sker en utveckling. 
Både individuell kunskap och gemensam kunskap kan utvecklas om det skapas en bra 
gruppdynamik. En annan viktig fördel med fokusgrupper är att vi får reda på varför 
respondenten reagerar, tycker och känner som de gör.   

3.2.1 Urval  
Utförligare information om texten nedan återfinnes i bilaga 14. Efter intervjun med Matilda 
tydliggjordes det att Willys målgrupp främst är “priskänsliga” konsumenter. Tillsammans 
med Matilda diskuterade vi oss fram till att i den målgruppen återfinnes främst studenter, 
småbarnsföräldrar och pensionärer. Eftersom gruppdynamiken har stor betydelse för hur 
representativt utfallet blir, är graden av homogenitet inom respektive fokusgrupp viktigt att ta 
i akt. Sammansättningen av fokusgrupperna kändes därför relevant att dela in efter de tre 
målgrupperna som nämns ovan. Då syftet med denna fallstudie är att undersöka konsumenters 
uppfattning av kreativ marknadsföring utan specifikt fokus på målgrupp, behandlades 
resultatet av diskussionerna som fördes i de tre fokusgrupperna på individnivå framför 
gruppnivå. Att vi har inkluderat tre olika målgrupper har enbart den funktionen att de ökar 
tillförlitligheten i studien då de alla anses vara Willys målgrupp ”priskänsliga” och bör 
således tas i beaktning. För studiens tillförlitlighet eftersträvades diskussion baserat på samma 
frågestruktur i alla grupper. Vi försökte även i den mån det gick att uppnå främlingsgrupper, 
det vill säga undvika att gruppdeltagarna redan har givna relationer som kan påverka vad som 
blir sagt och vad som förblir osagt. Dock begränsade studiens totala tidsutrymme oss att 
uppfylla dessa krav. Vi kunde med andra ord inte bortse från det faktum att respondenterna 
inom gruppen kände till varandra sedan tidigare. Studien undersöker inte könsskillnader och 
därför hade vi ingen medveten plan om att samla eller sortera könsfördelningen mellan och 
inom grupperna på något systematisk sätt. Däremot såg vi fördelen av att kombinationen av 
män och kvinnor inom grupperna skulle tillföra olika infallsvinklar i större utsträckning. 
Dessutom baserades målgrupperna utifrån praktiska skäl att de var människor som vi ansåg 
var möjliga för oss att komma i kontakt med. Därför använde vi oss av bekanta till att ge tips 
på eventuella respondenter som matchade den målgrupp vi var ute efter. 
 
Den första fokusgruppen bestod av sex pensionärer som totalt utgjorde tre par, i åldrarna 77-
85 år. Gemensamma karaktärsdrag är att de kommer från samma geografiska område och att 
de alla befinner sig i ett livsskede där inkomsten är begränsad. Andra fokusgruppen bestod av 
sex småbarnsföräldrar, i åldrarna 32-44 år. Deltagarna i denna grupp representerar alla en stor 
samhällsgrupp som lever under tidspress och är ofta ekonomisk medvetna, vilket kan tänkas 
påverka hur de tänker och agerar när det kommer till olika aspekter kring hur 
marknadsföringen uppfattas. Den sista fokusgruppen bestod av fem studenter i åldrarna 19-25 
år som alla bodde hemma hos sina föräldrar. De har alla gemensamt att de måste förhålla sig 
till en begränsad budget och klassas generellt som en priskänslig målgrupp.  
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3.2.2 Genomförande  
Den förberedande processen bestod av att utforma en ämnesstruktur som skulle gälla alla 
fokusgrupper, med målet att diskussionerna inom respektive grupp skulle hålla sig inom 
ämnet. Det inledande ämnet var marknadskommunikation. Här fanns stödord som bland annat 
mediekanaler, reklamuppfattning och reklampåverkan. Syftet var främst att få igång en 
diskussion och skapa en bild av respondenternas övergripande åsikt kring 
marknadskommunikation. Det efterföljande ämnet var Willys som dagligvaruhandel. Här var 
målet att få igång en diskussion som rörde den allmänna uppfattningen av Willys och vilka 
erfarenheter respondenterna hade från Willys (om de var fasta kunder eller ej, samt hur 
frekvent de handlade på Willys och så vidare). Här skulle även kampanjen Nyöppning i 
Mobilia presenteras övergripande (ej på detaljnivå då vi inte ville avslöja för mycket av 
kampanjen och låta respondenterna få tänka fritt och obegränsat). Respondenterna blev tydligt 
informerade om att de från och med nu skulle sätta sig in i situationen att den verkliga 
kampanjen och allt kampanjmaterial de snart skulle exponeras för, genomfördes i den 
befintliga stad och miljö respondenterna är bosatta i. Nästa ämne rörde kampanjmaterialet och 
vilka åsikter och uppfattningar respondenterna hade gentemot det. Avslutningsvis hade vi 
förberett stödord som skulle fungera som en uppsummering. Här önskade vi att 
respondenterna skulle föra diskussion kring budskap, kreativitet, tydlighet samt trovärdighet 
för den totala kampanjen. Vi kontaktade respondenterna via mail med en kort presentation om 
oss själva, varför just de blivit utvalda, en övergripande förklaring om vilket ämne som skulle 
diskuteras samt kort om hur fokusgruppen skulle genomföras praktisk. Detta skulle troligen 
göra respondenterna lite mer förberedda, säkra och bekväma i situationen att träffas i grupp.  

Vid varje fokusgrupp deltog två intervjuare, en fungerade som moderator medan den andre 
antecknade och observerade reaktioner. När det var dags för fokusgrupperna att genomföras 
samlades alla respondenter i respektive grupp i en lugn och avslappnad miljö där det bjöds på 
kaffe och fikabröd för att försöka skapa en gruppdynamik. Alla respondenter inom respektive 
fokusgrupp blev tydligt informerade att en inspelning skulle ske och att den enbart var till för 
oss själva under skrivprocessen och för att lättare kunna vara dynamiska under 
diskussionerna. Innan den huvudsakliga fokusgruppen startade fanns det utrymme för 
respondenterna att samtala fritt med varandra i cirka 15 minuter för att få respondenterna att 
slappna av och känna sig bekväma. Inledningsvis presenterade vi oss kortfattat, studien och 
syftet med den, samt fokusgruppens ämne. Följande fick varje respondent presentera sig kort 
inför gruppen för att alla skulle lära känna varandra lite mer. Efter presentationen 
informerades respondenterna om att de var anonyma och att de endast skulle refereras som till 
exempel person A eller person B i empirin. Vi upplyste även respondenterna om att samtalet 
skulle spelas in vilket alla accepterade. De informerades även om att frågorna ställdes öppet 
till alla och inga svar var varken rätt eller fel. Vi meddelade alla att vi skulle förbli relativt 
passiva under mötet. Vi ville inte lägga oss i eller försöka vara ledande på något sätt. Samtalet 
skulle komma från respondenternas egna tankar och erfarenheter. I de få fall där diskussionen 
tenderade att dö ut användes insticksfrågor. Den totala tidsåtgången varierade något mellan 
grupperna, från en och en halv timme till två och en halv timme. När diskussionen i 
respektive fokusgrupp hade avslutats stängdes bandspelaren av. Då frågades respondenterna 
om de ville ta del av den färdigställda uppsatsen för att se hur resultatet blev och vad de 
bidragit med. De respondenter som önskade ta del av uppsatsen skrev ner sina 
kontaktuppgifter till mail eller post. I efterhand har dessa mottagit den slutliga versionen av 
uppsatsen. 
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3.2.3 Bearbetning  
Transkriberingsarbetet genomfördes direkt efter att varje fokusgrupp avslutats. Detta var för 
att se till att materialet blev transkriberat och analyserat utan att blanda ihop fokusgrupperna 
och medan alla intryck fortfarande fanns kvar. Inledningsvis namngavs alla respondenter med 
en bokstav för att underlätta sorteringen under transkriberingen. Vi lyssnade ett flertal gånger 
på inspelningen och stämde av med anteckningarna. I fokusgruppen med studenter tenderade 
respondenterna att prata över varandra, vilket gjorde transkriberingen något svårare jämfört 
med övriga fokusgrupper. En hel del material var vi dessutom tvungna att utvärdera ifall den 
skulle finnas med eller ej, då det hände att diskussionerna drog iväg utanför det som var 
relevant. Detta var fallet i pensionärsgruppen.  Det tog mellan fem till sex timmar att skriva 
ner allt inspelningsmaterial från respektive fokusgrupp.  

3.3 Studiens tillförlitlighet 
Bryman och Bell (2011) säger att det finns fyra kriterier för att få tillförlitlighet i en studie. 
Det första kriteriet är trovärdighet vilket innebär att följa kravet att agera i enlighet med de 
regler och normer som finns inom forskningen. Det är även viktigt för trovärdigheten att låta 
respondenterna ta del av empirin och bekräfta att informationen är korrekt för att veta att 
empirin är förstådd på rätt sätt. Det andra kriteriet är överförbarhet vilket innebär att andra ska 
kunna överföra och utföra studien i en annan miljö. Därför måste det finnas en tjock 
beskrivning i kvalitativa studier, som syftar på en utförlig beskrivning av studien. Det tredje 
kriteriet är pålitlighet vilket innebär att det är viktigt att kritiskt granska allt material för att 
säkerställa att empirin stämmer. Det fjärde och sista kriteriet är bekräftelsebarhet och innebär 
att studien är i god tro, vilket betyder att alla personliga värderingar ska uteslutas helt, då det 
kan påverka resultatet. 
 
Trovärdighet 
Bryman och Bell (2011) skriver att enligt metodlitteraturen (se t.ex. Morgan 1998; Blackburn 
& Stokes 2000) rekommenderas sex till tio deltagare för att undvika de felkällor och 
hanteringsproblematik som kommer av för små, respektive för stora grupper. I vår fokusgrupp 
uppnådde vi denna siffra i fokusgrupp 1 och 2, som bestod av sex deltagare vardera. Den 
övriga fokusgruppen (fokusgrupp 3) bestod enbart av fem deltagare. Detta anser vi vara 
acceptabelt, och snarare en fördel då intrycket av de relativt små grupperna var att varje 
respondent kände sig mer förväntad att aktivt delta. Dessutom inkluderar studiens ämne 
sannolikt teman som engagerar och rör människor i stort, vilket framkom genom att 
respondenterna hade mycket att säga. Det var därför en fördel med mindre grupper som 
stimulerade till diskussion och gav alla respondenter tillräckligt utrymme att uttrycka sig. 
Valet av antal respondenter grundar sig även i det argument som Bryman och Bell (2011) 
framlägger kring tiden som studenter har att disponera i förhållande till vad litteraturen 
förespråkar som fördelaktiga fokusgrupper. Att atmosfären inom respektive fokusgrupp var 
god har underlättat respondenterna att vara sanningsenliga i sina utsagor.  

Bryman och Bell (2011) trycker på hur fokusgrupper är en social konstruktion som inte kan 
appliceras direkt på vad som faktisk skulle ha hänt i verkligheten. Vi hade dock ingen 
möjlighet att följa en pågående kampanj på grund av tidsbegränsningen och var därför 
tvungna att välja en avslutad kampanj, och således använda respondenter som inte utsatts för 
den verkliga kampanjen. Respondenterna i denna studie fick detaljerad information om både 
kampanjen som helhet och de specifika kampanjaktiviteterna. Detta har bidragit till att 
respondenterna har fått en verklighetskänsla inför kampanjmaterialet vilket har bidragit till ett 
trovärdigt intryck i respondenternas uttalanden. När det kommer till deltagarkontrollen var det 
enbart Fredrik och Matilda som läste empirin i efterhand för att korrigera möjliga 
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missuppfattningar och göra förtydliganden. Detta för att öka trovärdigheten i informationen 
från intervjuerna. Empirin från fokusgrupperna byggde snarare på reflektioner och 
diskussioner och vi ansåg därför inte deltagarkontrollen som relevant där. 

Överförbarhet 
Att metoden är väl beskriven ger en så kallad tjock beskrivning (Bryman & Bell 2011), vilket 
gör att andra kan göra om denna studie. Fokusgrupper kan vara svårt att få exakt lika då 
diskussionerna kan se olika ut beroende på vilken målgrupp som undersöks. Dock finns det en 
väl beskriven del där ämnena och strukturen i fokusgruppen tas upp, men även miljö och 
övriga aspekter. Trots att det har getts en tjock beskrivning i metoden kan det vara svårt att 
replikera en kvalitativ studie som denna. Bryman och Bell (2011) säger att när inga 
strukturerade tillvägagångssätt används, blir det i princip omöjligt att replikera en studie fullt 
ut. Dels för att tillvägagångssättet kan variera då den inte är strukturerad, och dels för att det 
är den som undersöker som är det huvudsakliga instrumentet till datainsamling. Beroende på 
vem som undersöker kan fokus variera i den kvalitativa studien utifrån vilka erfarenheter den 
som undersöker har. Sammanfattningsvis här kan vi säga att studien beskrivs utförligt, men att 
det ändå kan bli svårt att replikera den på exakt samma vis som gjorts här. För att studien ska 
vara helt replikerbar måste det ske utifrån samma bransch samt företagets storlek som i denna 
fallstudie. Detta kan vara svårt att uppnå, men utifrån en generell teoretisk referensram anser 
vi ändå att studien kan vara överförbar i att förstå hur större företag utformar sina 
marknadsföringskampanjer.  

Pålitlighet 
Fokusgrupperna var homogena (med undantag av könsskillnader) och hopsatta utifrån 
naturlig gruppering, där respondenterna kände till varandra (Bryman & Bell 2011), med målet 
att skapa god gruppdynamik. Bryman och Bell (2011) beskriver riskerna med naturlig 
gruppering då befintliga roller och sätt att interagera på kan påverka fokusgruppsmötet 
negativt. Kritik gentemot fokusgrupper inkluderar även risken om gruppåverkan som innebär 
att respondenterna riskerar att påverka varandras åsikter, detta som ett resultat av önskan om 
social acceptans. Det fanns personer inom varje grupp som hade betydligt större vilja att 
uttrycka sig och där diskussionen tenderade att dra iväg. Det var svårt att avgöra huruvida det 
grundade sig i befintliga rollstrukturer inom gruppen eller situationen i sig som påverkade 
lusten att prata mer eller mindre. I sin helhet förblev diskussionen demokratisk utan någon 
specifik deltagare som uppfattades som auktoritär och påverkade deltagandet negativt. Detta 
kunde vi bekräfta genom att lyssna på inspelningen ett flertal gånger och bedöma hur 
diskussionen löpte under tiden. Alla respondenter fick utrymme att utrycka sig utan att bli 
avbrutna, även fast det var vissa respondenter som hade betydligt mer att säga. Däremot var 
det inte alltid lika lätt att avgöra i vilken utsträckning mestadels av åsikterna härstammade 
från enbart en eller två respondenter, eller alla respondenter inom gruppen, då alla inte 
kontinuerligt uttryckte sina åsikter. Att fokusgrupp 3 bestod av studenter som alla bodde 
hemma, kan vara en faktor som inte anses representera urvalet (priskänslig målgrupp). 
Resultatet från dessa respondenters diskussion är troligtvis annorlunda jämfört med studenter 
som har eget hushåll och troligen mindre ekonomiskt utrymme. Däremot argumenterar vi för 
den bostadssituation som fokusgrupp 3 representerar; att allt fler studenter bor kvar hemma 
längre på grund av den generella bostadsbristen i det svenska samhället, bekvämligheten samt 
ekonomiska fördelar. Från det perspektivet ger fokusgruppen med studenter en rättvisande 
bild. Kvaliteten på den tekniska utrustningen (i detta fall en bandspelare med inbyggd 
mikrofon) bedömdes som stabil och levererade tillräckligt god ljudkvalitet. Vi hade aldrig 
problem att höra vad som sades på bandet. Den tekniska utrustningen anses därför vara 
pålitlig. Vi är dock medvetna om hur brist på bandspelare under intervjun med Fredrik kan ha 
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påverkat empirin. Denna situation var inte optimal, då vi enbart fick förlita oss på 
anteckningar och vårt eget minne. Genom Fredriks deltagarkontroll efter sammanställning, 
anses likväl möjliga missuppfattningar blivit åtgärdade. 

Bekräftelsesbarhet 
Det går inte bortse från den eventuella påverkan som vi kan ha haft gentemot våra 
respondenter. Det har däremot medvetet strävats efter att noggrant dokumentera det som 
framkommit ur empirin. Detta bekräftas genom att vi har lyssnat ett flertal gånger på 
ljudinspelningarna för att säkerställa att vi undermedvetet inte har format empirin och sänkt 
studiens bekräftelsesbarhet.  Under fokusgrupperna strävade vi även efter att undvika ledande 
frågor genom att acceptera tystnader i samtalen.  
 
Övriga iakttagelser 
Det finns en risk att respondenterna anpassade sina svar för att framstå som önskvärda (i detta 
avseende att Miami bidragit till positivt resultat i kampanjen, och att kunden, Willys, har 
spenderat sina resurser på bästa sätt) och hur det kan ha format empirin på ett missvisande 
sätt. Eftersom Miami rekommenderade oss att studera samarbetet med Willys, tog vi i 
beräkningen sannolikheten att just detta samarbete var lyckat och att även Willys var nöjda 
(Miami vill troligtvis främja sin verksamhet). I analysen har denna iakttagelse åskådliggjorts 
utifrån empirin.  
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I följande kapitel presenteras resultatet från de två semistrukturerade intervjuerna med 
Miami och Willys. Följaktligen presenteras resultatet av de tre fokusgrupperna i separata 
avsnitt, som alla följer strukturen i termer av marknadskommunikation, åsikter om Willys, 
diskussion kring kampanjmaterialet och slutligen det totala intrycket av Willys kampanj.  
 

4 Empiri 

4.1 Miami Advertising Agency AB 
Miami Advertising Agency AB etablerades 2002 i Göteborg och är Sveriges enda renodlade 
gerillabyrå.  Grundaren Fredrik Olsson är VD och företaget har totalt sex anställda. Idag 
delägs byrån av Bulldog Media Group AB och har därför blivit en fullservicebyrå. Miamis 
kundregister täcker en rad olika branscher, både stora och små företag. Några exempel på 
kunder under åren är Volvo Personbilar Sverige, Posten, IBM, Symantec, Coca Cola, BK 
Häcken, Willys, Stena Line och Steen & Ström. Många av de företag som vänder sig till 
Miami har enligt Fredrik annonserat sig trötta och vet inte vad de ska göra för att sticka ut.  
 
Fredrik definierade gerillareklam (han undviker formen ”gerillamarknadsföring” eftersom den 
ofta är småskalig och utförs av småföretagare på lokal nivå) som att på ett överraskande sätt 
möta målgruppen där de inte förväntat sig det. Fredrik sade att gerillareklamen skiljer sig från 
den traditionella marknadsföringen då den försöker nå mottagaren med kreativa metoder och 
alternativa samt kostnadseffektiva kanaler. Genom att sticka ut och vara okonventionell, blir 
ofta gerillakampanjer en snackis som sprids vidare (word-of-mouth). Det ställs mer krav på 
innehållet i traditionell marknadsföring, medan gerillareklam lämnar mer utrymme för 
mottagaren att tänka själv. Det finns även en hel del gemensamma nämnare för både 
gerillareklam och traditionell marknadsföring. Oavsett metod kan utfallet aldrig förutspås helt 
och hållet. Externa faktorer, som exempelvis globala tragedier, kan göra att reklamen passerar 
omärkt förbi. Det handlar snarare om tur och rätt timing. Uppmärksamhetsaspekten är en 
annan princip som rör de båda metoderna. Fredrik menade att all PR (Public Relations) är 
långt ifrån bra PR. Det handlar snarare om vad och vem som står bakom den redaktionella 
uppmärksamheten. Dålig PR kan vara förödande enligt Fredrik.  Det kommersiella bruset är 
en utmaning som påverkar både den traditionella marknadsföringen och gerillareklamen. 
Fredrik uttryckte hur bruset har lett till att tiden med konsumenten i kontaktögonblicket är 
mycket kortare än tidigare, vilket ställer krav på all form av marknadsföring för att bli 
uppmärksammad. Oberoende av vilken metod som används menade Fredrik att det alltid 
måste bygga på en förändring som är värd att marknadsföra.  
 
När vi diskuterade kreativitetsaspekten och den möjliga begränsningen i detta, uttryckte 
Fredrik att gerillareklam går ut på att hela tiden söka efter att vara alternativ. Om 
gerillareklam till slut skulle bli kommersiell då skulle istället exempelvis annonsering bli 
alternativet. Fredrik sade vidare att det är lätt att tro att acceptansen för alternativ reklam har 
blivit större, men tröskeln är fortfarande hög trots att begreppet blivit mer etablerat. Det 
förklaras genom att de flesta företag söker traditionella lösningar, vilket gör att gerillan 
fortfarande är den udda fågeln i marknadsföringsdjungeln. Det ligger i betraktarens öga att 
avgöra vad som är kreativt och inte. Men så länge det finns relevans i det som görs så 
upplevde inte Fredrik att kreativiteten har någon begränsning. Fredrik skildrade detta 
påstående genom ett exempel från bilbranschen där Fredrik menade att de flesta människor 
sannolikt kopplar Volvo till den främsta familjebilen på marknaden. Om då Volvo skulle 
skicka med en skateboard när kunden köper en Volvo personbil skulle det inte finnas en 
logisk koppling. Om Volvo däremot hade skickat med en barnvagn finns det plötsligt en 
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koppling och relevans för konsumenten. Fredrik poängterade att idén inte är särskilt kreativ, 
men blir det eftersom relevansen finns där. 
 
Vi ställde även frågan om huruvida gerillareklam möter några utmaningar när det kommer till 
trovärdighet ur ett konsumentperspektiv. Fredrik tryckte på att verkligheten är tvärtom; 
genom att möta konsumenten fysiskt på plats (ansikte mot ansikte) kan de flörta med 
mottagarens intelligens och indirekt kommunicera att konsumenten blir sedd och att båda 
parter är lika eller på samma nivå. Fredrik konkluderade med att trovärdighet inte handlar om 
vilken marknadsföringsmetod som används, utan främst om konsekvensen bakom det som 
görs. Inom vissa branscher krävs mer finkänslighet som exempelvis inom begravningsbyråer. 
Där kan konsekvensen av att exempelvis anspela på humor kring döden ifrågasättas. Överlag 
var Fredrik av uppfattningen att de flesta konsumenter brukar tycka att det är kul med 
gerillareklam eftersom den ofta sker marknära och bjuder in till en dialog. Vi tog kort upp 
under intervjun etiska aspekter inom gerillareklam och riskerna jämfört med traditionell 
marknadsföring. Fredrik upplevde inte någon större risk för gerillareklam. Han påpekade att 
det handlar om att göra ett juridiskt grundligt förarbete.  Under åren som Miami varit 
verksamma har de enbart blivit polisanmälda tre gånger och aldrig blivit dömda. Fredrik lade 
till att det är mycket svårt att bli prövad i brottsbalken eftersom bevisfrågan är svår att 
bedöma.  
 
Fredrik betonade att marknadsföring kräver långsiktighet och att inget sker över en natt. 
Därför är bästa alternativet en kombination av både traditionell marknadsföring och 
gerillareklam för att uppnå störst effekt. Dock är många företag som Miami samarbetar med 
enbart kortsiktiga uppdrag för särskilda ändamål. När vi pratade om samarbeten nämnde även 
Fredrik hur det generellt sett är en större utmaning att samarbeta med små företag. Även fast 
de små företagen oftast brinner mer för sitt företag (ofta familjeägt) tenderar det att bli för 
känsligt och personligt när Miami kommer med vissa förslag. I tillägg känner sällan små 
företag till sin målgrupp (mindre resurser till marknadsundersökningar och dylikt) på samma 
sätt. Detta leder lättare till dåliga kampanjer. För större företag med välkända varumärken, 
ligger utmaningen i att härleda vad som gav det faktiska resultatet, eftersom att de oftast är 
synliga i många kanaler simultant.  

4.2 Willys AB 
Willys AB är en verksamhet som driver detaljhandel med dagligvaror och ägs av Axfood AB. 
Totalt finns det 183 butiker i Sverige, varav 47 är Willys Hemma butiker3. Willys affärsidé är 
att vara Sveriges billigaste matkasse i kombination med att erbjuda ett brett och varierat 
sortiment. Det finns två butikskoncept inom Willys. Det första är Willys stormarknader som 
består av butiker med större försäljningsyta som oftast är belägna strax utanför stadskärnorna. 
Willys Hemma är det andra butikskonceptet bestående av mindre närbutiker beläget i 
bostadsområden, dock något dyrare än Willys stormarknader, men ändå för prismedvetna 
kunder (Nordin 2014). Speciellt för Willys och det som skiljer dem från övriga 
dagligvarukedjor är att Willys i större grad är centralstyrda. Inga av Willys butiker består av 
fristående handlare utan butikscheferna driver enbart butikerna och äger dem inte. Detta gör 
att den centrala enheten bestämmer det mesta såsom att styra priser, sortiment, reklam och 
liknande (Nordin 2014).   
 

                                                
3	  http://www.axfood.se/sv/Om-Axfood/	  
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4.2.1 Willys Malmö Mobilia 
Den Willys som kopplas till kampanjen Nyöppning i Mobilia är en stormarknad som öppnade 
i centrala Malmö hösten 2013 i en nybyggd del av shoppingcentret Mobilia. Det som är unikt 
för Willys Mobilia är att butiken som stormarknad är belägen centralt, vilket innebär 
gångavstånd för ett flertal kunder. Willys övriga befintliga butiker i Malmö består av tre 
stormarknader (belägna strax utanför centrum) samt en Willys Hemma. Willys öppnar 
ungefär 25 nya butiker varje år. Kampanjen Nyöppning i Mobilia var först ut i lanseringen av 
ett nytt koncept där Willys kombinerade gerillamarknadsföring och traditionell 
marknadsföring. Detta koncept har dock inte fortsatt vid senare nyöppningar, vilket gjorde att 
denna kampanj blev unik i jämförelse med övriga Willys kampanjer (Nordin 2014).  

4.2.2 Intervju med Willys AB  
Inledningsvis i intervjun diskuterades orsaken till att Willys hade vänt sig till just Miami i 
samband med kampanjen.  Matilda berättade att Willys hade gjort ett tidigare samarbete med 
Miami år 2007 som har funkat bra (dock innan Matilda jobbade på Willys). Eftersom de 
skulle öppna en ny butik i en storstad med mycket konkurrens där dessutom andra 
dagligvarukedjor öppnade nya storbutiker samtidigt i Malmö (exempelvis Citygross), var dem 
tvungna att kunna ta marknadsandelar från konkurrenterna. Willys kunde inte gå in och ta från 
Willys befintliga butiker i Malmö. För att tränga igenom det stora bruset som finns i en 
storstad såsom Malmö, behövdes det något utöver det vanliga för att synas. Vidare uttryckte 
Matilda att det kändes som att Willys hade ett bra grundkoncept, men att det behövdes läggas 
in en extra växel för att tränga igenom det stora bruset som finns i Malmö för att bli 
uppmärksammade. Därför såg Willys det som en bra idé att kombinera både traditionell 
marknadsföring och gerillamarknadsföring i samma kampanj och kontaktade därför Miami. 
Tanken med att addera gerillamarknadsföring in i kampanjen var enligt Matilda att undvika 
något priskrig med konkurrenterna, genom att enbart dumpa priser för att vinna kunder. Det 
hade inte varit lönsamt på lång sikt och Willys ville således uppmärksamma kunderna på ett 
annat sätt. Matilda poängterade att kampanjens målgrupp var nya och priskänsliga kunder 
som inte har allt för mycket pengar att röra sig med varje månad, och därför storhandlar 
kontinuerligt. I den gruppen nämnde Matilda studenter, barnfamiljer och pensionärer. Enligt 
Matilda var det egentligen inget specifikt som fattades i den traditionella marknadsföringen, 
men med tanke på det stora bruset i Malmö behövdes något som chockade kunderna lite extra. 
Ett ytterligare hinder som Matilda tog upp inför denna kampanj var placeringen av butiken 
och att den var helt ny. Det hade exempelvis varit lättare att marknadsföra Willys om de tagit 
över en befintlig butik där befintliga kunder redan var lokaliserade. Vid nyöppningar måste 
istället en helt ny kundkrets skapas. 
 
Vidare ombads Matilda berätta om kampanjens utformning och dess innehåll. Hon sade att 
planeringen började redan under sommaren 2013 och ägde rum från vecka 36 till vecka 48. 
Tanken var redan från början att köra gerillamarknadsföring parallellt med traditionell 
marknadsföring just för att de trodde att det skulle ge bäst effekt. Kampanjen startade i 
traditionella medier under vecka 36 och bestod av annonser i alla dem större lokaltidningarna. 
Den första delen av kampanjen namngavs Willys flyttar in och gick ut på att marknadsföra att 
butiken nu hade öppnat. Två gerillaaktiviteter användes i den delen. Först ut var ett flertal 
cyklister som cyklade runt i centrala Malmö med en flyttlåda och Willys presentpåsar inuti 
som delades ut till allmänheten. I presentpåsen fanns produkterna Eldorado chokladkex, OLW 
cheez doodles, Garant tortillachips, KitKat samt ett mini-paket Special K. Den andra 
gerillaaktiviteten var en inflyttningsfest där de 3000 närmsta hushållen runt Willys nya butik 
mottog en inbjudan i brevlådan. Inflyttningsfesten var i Willys butik där olika matstånd fanns. 
Det fanns även fiskedamm för barnen. Detta blev väldigt uppskattat av konsumenterna enligt 
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Matilda. Även andra kunder hade möjligheten att besöka butiken för inköp eller för att ta del 
av tillställningen. Dock poängterade Matilda att det inte fanns några extra låga priser till 
kunden just denna dag, då syftet var att kommunicera att ordinariepriserna på Willys alltid är 
låga. Med andra ord var det bara gratis smakprover och fiskedamm. Den andra delen av 
kampanjen fick namnet Ett tillskott i familjen. Den inleddes med att Willys lade in 
födelseannonser i de stora lokaltidningarna på de personliga sidorna, där en bild på Willys 
matkasse samt text visades. Den efterföljande aktiviteten i denna del av kampanjen 
inkluderade fyra barnvagnar med Willys logga och röda ballonger som rullades omkring i 
centrala Malmö i tre dagar. Willys anlitade personal genom ett bemanningsföretag för denna 
aktivitet som själva ställde upp med sina privata barnvagnar. Den traditionella 
marknadsföringen fanns ute parallellt under hela kampanjen i form av annonsblad, 
utomhusreklam med mera (Nordin 2014). 

När vi tog upp vilka mätverktyg som användes under kampanjen uttryckte Matilda att det 
alltid är svårt i en stor och mer komplex kampanj att mäta effekten. Det är många aktiviteter 
som pågår samtidigt. Willys får titta mycket på reaktioner hos konsumenterna. De hade även 
tittat på omsättningen från butiken samt antal kunder som besökte butikerna i Malmö. Willys 
pratade även med butikscheferna i de övriga Willysbutikerna i Malmö för att se om de hade 
hört något från konsumenterna där eller om de hade sett någon skillnad i dem butikerna. 
Sammantaget ansåg dock Matilda att eftersom kampanjen var avslutad relativt nyligen, tar det 
en stund innan Willys kan mäta resultatet. Vanligtvis marknadsför sig Willys i traditionella 
medier. Beroende på vilka städer Willys ska lansera nya butiker i och vilka ytor som är 
tillgängliga där, kan marknadsföringsstrukturen variera. Enligt Matilda arbetar Willys dock 
oftast med en extern mediebyrå som de redan har skapat en relation med. Genom likartat 
arbetssätt och inarbetade rutiner går samarbetet smidigt. Den grafiska utformningen sköter 
Willys själva. Matilda menade att det var en stor omställning att arbeta med Miami på grund 
av nya arbetsrutiner och således var det mer arbetskrävande. 

Som Matilda nämnde tidigare i intervjun var konkurrensen en stor anledning till att de 
kombinerade traditionell marknadsföring och gerillamarknadsföring. Willys anser sig 
nämligen befinna sig i en konkurrensutsatt bransch där de behöver sticka ut för att synas. 
Exempel på konkurrenter som Matilda tog upp var ICA Maxi, Citygross och Coop forum. 
Matilda berättade att Willys ofta uppfattas som billiga av konsumenterna. Dock ville de med 
denna kampanj (och arbetar även kontinuerligt med) att konsumenterna ska associera kvalitet 
till Willys. Matilda tyckte att det totala budskapet i kampanjen kom fram tydligt. Hon sade att 
det lyfte hela Malmö och att det blev en mäktig känsla. Anledningen till detta enligt Matilda 
var att marknadsföringen fanns överallt och det var så många olika aktiviteter igång under de 
tolv veckorna. Matilda sade att känslan var att Willys dominerade i Malmö gentemot 
konkurrenterna. Hon poängterade att budskapet inte hade kommit fram tydligt om de endast 
hade kört på gerillamarknadsföring, då den traditionella marknadsföringen förklarade 
budskapet medan gerillan mer var till för att uppmärksamma konsumenterna på en annan 
nivå. Den gerillamarknadsföring som troligtvis konsumenterna förstod bäst enligt Matilda var 
inflyttningsfesten och presentpåsarna som delades ut. Vad som däremot hade varit svårt att 
förstå utan komplettering av traditionell marknadsföring, var barnvagnarna då de endast 
bestod av Willys logga och inget tydligt budskap. Matilda menade att budskapet blev tydligt 
när konsumenterna såg så många delar i kampanjen och kunde koppla de olika aktiviteterna 
till en enhet. I samband med barnvagnarna hölls även en Instagramtävling (Instagram är en 
gratis mobilapplikation för fotodelning och ett socialt nätverk4). Tanken med tävlingen var att 

                                                
4	  http://instagram.com/	  
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konsumenter skulle ta kort på dessa barnvagnar, lägga upp det på Instagram och sätta etikett 
på bilden med texten "Willys". Som tack blev deltagarna automatisk med i lottningen om ett 
pris. Denna aktivitet fick dock inget bra genomslag då få tävlade och det berodde enligt 
Matilda på att det var lite luddigt budskap samt att det även krävdes något av konsumenterna i 
alla de steg tävlingen krävde att dessa skulle utföra. 

När ämnet om potentiella risker med denna kampanj kom upp under intervjun menade 
Matilda att "vi måste alltid göra en riskbedömning när vi startar upp ett nytt projekt". 
Tillsammans med ansvarig för PR hade Matilda suttit och diskuterat riskerna. Dem flesta 
delarna av kampanjen ansågs vara riskfria men några specifika aktiviteter fokuserade de extra 
på. En av de aktiviteterna var födelseannonsen där Willys utvärderade risken att konsumenter 
kunde se den som stötande i det sammanhanget med nyfödda barn. Däremot kunde de 
kontrollera riskerna genom att det var Willys som själva valde ut de gerillaförslag som Miami 
hade presenterat. Hon menade att ett stort företag som Willys har mycket att förlora om 
marknadsföringen slår fel och kan således inte vara riskbenägna i större utsträckning. 
 
Under intervjun pratades det även om huruvida kampanjen blev en snackis under tiden den 
pågick samt efter den var avslutad. Matilda tyckte inte att det blev någon stor snackis under 
kampanjen eller efter att den avslutats. Hon tyckte inte att gerillamarknadsföringen tog för sig 
så mycket som de hade hoppats på. När vi frågade om Willys fick någon gratis publicitet i 
form av att någon annan pratade eller skrev om det, svarade Matilda att det endast var i 
branschmedier och inte anmärkningsvärt i sociala medier. Matilda tyckte inte att det blev 
någon särskild skillnad genom att endast köra på traditionell marknadsföring mot att köra på 
en kombination där Willys lade till gerillamarknadsföring. Matilda menade att den enda 
skillnaden var att Willys utökade marknadsföringen mot vad de vanligtvis brukar göra vid en 
nyöppning. Matilda övervägde om det ens var nödvändigt att ha med 
gerillamarknadsföringen. Det som var fördel med gerillainslagen var att de hade potential att 
vara mer kreativa och lättare att bli uppmärksammade jämfört med de traditionella 
aktiviteterna. Men just här märkte inte Willys den uppmärksamheten på det viset som de hade 
väntat sig.  
 
Matilda trodde att kampanjen som helhet blev trovärdig hos konsumenterna. Med 
marknadsföringen försökte Willys berätta om företaget och dess värderingar. Matilda sade att 
de vill att konsumenterna ska gå in i butiken och känna att de fått vad som har lovats i 
marknadsföringen, och det tyckte Matilda att de hade lyckats med. Hon hade inte hört något 
om brist på trovärdigheten av kommentarer eller liknande heller. Om det var något som borde 
ändrats nu i efterhand efter kampanjen, tog Matilda upp mer personal. Hon menade att det 
blev en tung arbetsbörda och att resurserna borde ha fördelats bättre. Sedan hade troligtvis 
inte alla gerillaaktiviteter behövt genomföras i kampanjen eftersom de inte fick den effekt 
som Willys önskade. Matilda tog upp barnvagnarna som exempel och menade att det hade 
behövts upp mot 100 barnvagnar som cirkulerade i en stad som Malmö för att barnvagnarna 
skulle bli tillräckligt uppmärksammade, men att då hade inte aktiviteten blivit 
kostnadseffektiv längre. 

4.3 Fokusgrupper 

4.3.1 Fokusgrupp 1: Pensionärer 
Fem av sex respondenter var positivt inställda till reklam. När det däremot kom till 
reklamkanal var det främst TV-reklam som var mest störande då den avbröt TV-
underhållningen. Däremot kan TV-reklamen enligt person D med enighet från övriga 
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respondenter ha en positiv effekt om den är underhållande. Person D nämnde ICA-reklamen 
om Stig (en serie återkommande reklamfilmer, där varje film är uppbyggd som en kort 
humorsketch i matbutiksmiljö mellan en butikschef och tre anställda med unika 
karaktärsdrag5) som en kreativ reklamfilm. Han uttryckte att ICA-reklamen ”får folk att vakna 
till, och man tänker hur sjutton har dem lyckats hitta på något sådant underhållande”. Dock 
var alla överens om att den inte var underhållning i sig som ledde till ett köp. De uppfattade 
alltid avsändaren i detta medium. Upprepningen av en reklam gjorde den på så sätt 
oundviklig.  
 
Person C hade ”Nej tack till reklam” på brevlådan för att aktivt undvika den typen av reklam. 
Hon ansåg att konsumenter ändå får smygreklam vare sig konsumenten vill det eller ej. 
Övriga personer tyckte direktreklam i brevlådan var mycket smidigt. Person F tyckte att det 
var speciellt bra till att kunna jämföra exempelvis matvarukedjornas priserbjudanden. När det 
kom till exponering av utomhuskanaler påpekade person A att den inte uppmärksammas. 
Person B ansåg att information om produkten var viktigare om den befann sig i en högre 
prisklass och av den varutyp som inte inhandlas kontinuerligt, och krävde således större 
eftertänksamhet (här nämndes dammsugare som exempel). Person A lade till att det lätt kunde 
bli ett irritationsmoment ifall det fanns brist på information i reklamen. När det kommer till 
trovärdighet ansåg person D att information och rekommendationer som ges mellan vänner 
och bekanta är den mest trovärdiga kanalen.  
 
Vidare diskuterades Willys och vilka associationer som pensionärerna gjorde till företaget. 
Alla inom gruppen var bekanta med Willys i den mening att de alla hade handlat där ett flertal 
gånger. Ett par handlade mestadels sina varor på Willys eftersom den låg närmast deras 
bostad, men förhöll sig mest till priserbjudanden i annonsbladen för vilken butik de valde att 
handla i just den dagen. Gruppen tyckte i helhet positivt om Willys och uttryckte sig i ord som 
billigt, trevligt bemötande, bra utbud och att kompletteringshandla inte var nödvändigt. 
Vidare ombads respondenterna föreställa sig ett scenario om att det skulle ha öppnat en 
Willys stormarknad nyligen nära respondenternas egen bostad, och huruvida de skulle kunna 
tänka sig att testa att handla i den nya butiken. Här var alla överens om att de skulle vara 
öppna för att testa den nya butiken. Gångavstånd och även tillgång till parkeringsplats var två 
aspekter som var viktiga här. Både person B och F poängterade vikten av kännedom till 
varuplaceringen i butiken, och såg det som en möjlig begränsning i att handla i en ny och 
okänd butik då det skulle bli både förvirrande och tidskrävande om de inte kände till var 
varorna var placerade.  
 
Överlag var det ingen inom gruppen som verkade uppmärksamma den traditionella reklamen 
för denna Willys kampanj (se bilaga 1-7). Person C sade specifikt ”man läser den, men den 
fastnar inte”. Annonser som däremot kommunicerade priserbjudanden (se bilaga 4) var av 
större intresse eftersom alla respondenter tydligt beskrev sig som en prismedveten konsument. 
Dock bemöts traditionell reklam i form av annonsblad med viss skepsis inom gruppen. 
Respondenterna diskuterade hur det som stod i finstilt text längst ner kan dra ner 
trovärdigheten då den ofta begränsar de förväntningar som skapas hos konsumenten 
(exempelvis att erbjudandet enbart gäller till ett visst datum, max antal enheter per hushåll, 
risk att varan tar slut med mera). Det som i detta fall gjorde att respondenterna uppfattade den 
traditionella utomhusreklamen var enbart nyöppningen av Willys butik, som skapade en viss 
nyfikenhet. Skulle denna reklam visas utan det sambandet menade respondenterna på att den 

                                                
5 http://www.ica-historien.se/Varorna/Marknadsforing/Ica-sapan--varldens-langsta-
reklamsapa/ 
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inte skulle ha någon inverkan, då utformningen inte skiljer sig från övrig utomhusreklam de 
utsätts för dagligen (på exempelvis spårvagnar och busskurer). Totalt sett ansåg fokusgrupp 1 
det traditionella kampanjmaterialet främst som upplysande men relativt tråkigt.  
 
När kampanjmaterialet på födelseannonsen lades fram (se bilaga 8), uppfattade 
respondenterna i fokusgrupp 1 snabbt Willys matkasse bland alla annonser (person D 
poängterade att det enbart var på grund av att de ombads studera annonssidan att han 
uppmärksammade Willys födelseannons; i verkligheten skulle han sannolikt bläddra över 
sidan). Alla respondenter upplevde annonsen som stötande och inte på något sätt 
underhållande.  Person B upplevde annonsen i följande mening "den är helt malplacerad. 
Detta skall inte finnas på en sida som inkluderar glädje, sorg eller familjära aspekter över 
huvud taget”. Person D ansåg att placeringen troligen hade som syfte att väcka 
uppmärksamhet och skapa diskussion bland konsumenter. Den övergripande uppfattningen 
kring födelseannonsen var att de kanske skulle nämna den till en bekant men sedan glömmas 
av. Ingen tyckte den var så kränkande att de skulle kontakta företaget själva för att klaga.  
 
Kampanjmaterialet som rörde cykelaktiviteten (se bilaga 9) var alla respondenter överlag 
positiva gentemot. Alla uppfattade aktiviteten som tydlig reklam för Willys samt att dem 
tyckte den var trevlig och miljövänlig. Dessutom påpekade dem att mottagaren får något mer 
än det som vanligtvis delas ut (informationsblad). Det kan faktiskt vara något som kommer till 
användning. Aktiviteten menade person C skapade nyfikenhet om Willys.  
 
Inflyttningsfestaktiviteten (se bilaga 10 och 11) såg alla respondenter som kreativ och 
annorlunda och de förstod logiken i utskicket: att de ville locka kunder. Person F uttryckte 
direkt att hon skulle gå dit, efterföljt av person D som sa ”allt som är gratis är bra” med 
glimten i ögat. Efter att person B hade uttryckt att hon inte hade gått dit eftersom hon ansåg 
att folkmassan skulle bli för stor, vände tonen i gruppen gradvis. Slutligen blev de alla 
överens om att det var ett bra initiativ, men att fiskedammen och ”köa för lite mat” snarare 
passade småbarnsfamiljer och att de skulle tänka sig att gå dit dagen efter istället eftersom 
nyfikenheten fanns där. Person A och B trodde inte att de skulle bli påverkade av grannar och 
vänner som skulle gå dit eller själva aktivt sprida informationen vidare.   
 
Barnvagnsaktiviteten (se bilaga 12) var det ingen som direkt förstod syftet med. Person D 
ansåg att ”ingen större tanke än att det är reklam”. Person B ifrågasatte om ”det var utlånade 
barnvagnar som man kan låna medan man handlar, som nu hade blivit stulna”. Ingen hade gått 
fram och frågat barnvagnspersonerna om vad som föregick, trots nyfikenheten om 
barnvagnarna var privata eller utlånade av Willys. När tidningsartikeln från Dagens Media (se 
bilaga 13) lades fram verkade ett flertal respondenter göra kopplingar till småbarnsfamiljer 
men ingen uttryckte att den var kreativ på något sätt. Person B sa att hon inte skulle 
uppmärksamma reklamen eller bli berörd då hon själv "inte ser någon koppling mellan mig 
själv och en barnvagn". Skulle istället antalet barnvagnar vara betydligt fler ansåg 
respondenterna att det troligen skulle väcka mer uppmärksamhet, men ändå inte tillräckligt 
eftersom det inte rör dem på något sätt.  
 
Det respondenterna uppfattat att Willys vill förmedla med den totala kampanjen var prisnivån, 
utbudet, tillgängligheten och nyetableringen. Överlag tyckte hela gruppen att Willys var 
trovärdiga som varumärke. Person A poängterade att ”Willys spelar på att vara billiga, och 
där håller de vad de lovar”. När ämnet kreativitet togs upp ansåg person F att cykelaktiviteten 
var den mest minnesvärda aktiviteten och det mest uppmärksammade momentet. Tydligheten 
låg i att de ville nå folk med den nya affären och att det var förståeligt att Willys måste ligga 
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på kunderna, eftersom konkurrensen i livsmedelsbranschen är hård och de behöver exponera 
massvis av reklam. Person C avslutade med att säga ”konsumenter tror de inte påverkas för 
det som de exponeras för, men sanningen är att det gör folk vare sig de vill det eller inte”.  

4.3.2 Fokusgrupp 2: Småbarnsföräldrar 
Under den inledande diskussionen om marknadskommunikation varierade den allmänna 
åsikten om reklam. Person C påpekade att reklamen kan vara allt från underhållande till 
negativ, särskilt när det kommer till känslomässig reklam som skapar dåligt samvete. Person 
E beskrev hur dagens reklam är ett orosmoment då det är svårt att veta i vilken utsträckning 
reklamen har påverkat ens beslut eller om besluten är fullständigt opåverkade. Person F ansåg 
sig själv som mestadels opåverkad av all reklam. Strax därefter uttryckte hon dock att ”ibland 
får jag en idé från reklamen jag annars inte hade funderat över”. Gruppen diskuterade även 
ICA-reklamen om Stig på TV som underhållande eftersom konsumenten blir bekant med 
karaktärerna. Person D sa att dessa reklamer är annorlunda då de snarare ses som sketcher och 
att det inte leder till direkt köp, men att varumärket synliggörs och konsumenten blir 
undermedvetet påverkad.  Person A kopplade valsituationen till hur reklamen uppfattas. Med 
exempelvis en tidning eller internet kan de aktivt söka särskild reklam eller också aktivt 
undvika den. I särskilda kanaler såsom TV går det inte att välja bort reklamen på samma sätt. 
Alla respondenter uttryckte sig negativt över riktad reklam via internet som baserats på 
tidigare sökningar. Person D uttryckte att även om hon accepterade och var medveten om att 
hennes information finns lagrad bland olika företag, blev hon ständigt påmind av känslan att 
bli övervakad när hon exempelvis fick barnreklam i brevlådan i samband med sin graviditet. 
Person C inflikade obehag när hon fått reklam hem fast riktade direkt till sina unga barn. 
Person A, C och D har gjort ett medvetet val att acceptera all direktreklam i brevlådan, då de 
önskar reklamen från vissa företag eftersom alternativet är att inte ta emot någon reklam alls. 
Person E och F hade ”Nej tack till reklam”. Det valet grundade sig i att det blev för stora 
högar med papper och att reklam ändå lyckas ”smita in” via tidningar som de abonnerar på. 
Person E ansåg dessutom att hon ändå utsätts för reklam i övriga medier och har därför aktivt 
valt bort den typen av reklam. Två personer inom gruppen hade dåliga erfarenheter av 
telefonförsäljare. Person D sa att hon blev ”direkt arg över falsk och vilseledande 
information” given över telefon. Således höll alla med om att telefonen som reklamkanal inte 
var trovärdig.  
 
När diskussionen gick över i associationer kring Willys, kom gruppen tillsammans upp med 
ord som billigt, varierande ordning och reda, renlighet beroende på butik, bra utbud av 
ekologiska varor samt möjligheten till självscanning. Endast person C var fast kund på Willys, 
medan person A och D handlade där mycket sällan. Person E sade att närheten till den Willys 
vid hennes arbetsplats var främsta orsaken till att hon handlade där när hon inte var 
mammaledig. Person A såg snarare val av butik som en personlig relation där prisnivån inte 
var avgörande för vilken butik han kontinuerligt handlar i.   
 
Den allmänna uppfattningen kring det traditionella reklammaterialet (se bilaga 1-7) som först 
delades ut i gruppen var att inget stack ut eller var speciellt minnesvärt, med undantag av 
annonsen med texten ”Inflyttningsprisfest i Malmö ” (se bilaga 1). Enligt person A gjorde den 
annonsen han nyfiken just för att trots att han är nöjd med sin befintliga butik är han alltid 
öppen till att utforska om det finns någon annan butik som kan bli hans nya fasta. Skall han 
ändå utforska den nya butiken, ansåg person A att det är utmärkt när det ändå är ”prisfest på 
Willys”. De övriga annonserna från garagehuset på samma bild (se bilaga 1) lockade honom 
däremot inte alls.  
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Vidare fick respondenterna observera födelseannonserna (se bilaga 8) en stund innan de 
diskuterades gemensamt. Tre av respondenterna erkände att de hade svårt att upptäcka Willys 
reklam på sidan bland alla annonser. Person C tyckte spontant att den var rolig och hade 
”glimten i ögat”. Hon menade att hon skulle prata om den till bekanta. Person B, D, och E 
tyckte snarare att den inte hörde hemma bland födelseannonserna eftersom dessa sidor är 
personliga och seriösa. Även fast person E tyckte idén var innovativ tyckte hon att den var 
stötande i sammanhanget. Person D hänvisade till den tidigare diskussionen om ICAs 
välkända TV-reklam, och drog kopplingarna på hur hon uppfattade missbruket av 
handikappade personer i ICA-reklamen till Willys annons. Hon sa att effekten av att hon 
exponeras för denna typ av reklam, snarare kan göra henne ”anti” och aktivt bojkotta 
varumärket i fråga.  
 
När bilderna på cykelaktiviteten (se bilaga 9) lades fram för gruppen var person C tvungen att 
avvika. Resten av fokusgruppen bestod därför av fem personer från och med denna stund. 
Överlag var alla positivt inställda gentemot aktiviteten med presentpåsar. Person A uttryckte 
sig följande: ”De är ganska smarta där, då problemet med matreklam generellt är att det är 
svårt att sticka ut och här kämpar Willys just för det”. Person D sa att presentpåsarna var bra 
eftersom det var en fin möjlighet att hon kanske skulle hitta ett bättre substitut på en 
existerande vara som hon vanligtvis köper, vilket hon annars inte skulle upptäckt. 
Avslutningsvis var alla överens om att de skulle tacka ja till presentpåsen och gruppen 
skämtade om att ”gratis är alltid gott”. 
 
Kampanjmaterial från inflyttningsinbjudan (se bilaga 10) samt bilderna från butiksaktiviteten 
(se bilaga 11) tyckte alla respondenter var kreativt. Person D och F tyckte att det var ett 
trevligt initiativ eftersom barn har lätt för att tröttna och bli rastlösa i butiken, och festen lät 
rolig även för barnen med tanke på fiskedammen. Relativt snabbt uttryckte person A 
tveksamheten gentemot evenemanget, då inbjudan antyder på att det skulle bli mycket tryck 
och liv i butiken under enbart ett tillfälle vilket lätt skulle bli kaosartat. Två respondenter 
instämde strax efter hans tveksamhet. Han hade hellre sett att festen spreds över fler tillfällen.  
 
Barnvagnskampanjen (se bilaga 12) hade respondenterna delade åsikter om. Person E sa att 
hon såg ”den röda tråden” i att använda barnvagnar. Person D tänkte att Willys sannolikt ville 
kommunicera ”bra priser på barnprodukter”. För person A kändes aktiviteten mest negativ. 
Han tyckte att det var onödigt att sätta reklam på barnvagnar, vilka vanligtvis är reklamfria. 
Han tyckte reklamen fanns på så många plaster ändå. Dessutom tyckte han att utformningen 
av de påklistrade Willys-loggorna var ”direkt fula”.  Person D poängterade att om Willys hade 
frågat om hon ville rulla runt med en sådan barnvagn, skulle hon aldrig velat delta. Vidare 
sade hon att om inte ballongerna funnits där skulle hon tycka att aktiviteten var otydlig, men 
att ballongerna i sig associerades till ”något festligt” och att aktiviteten troligen försöka 
kommunicera en festlig stämning. Person E var mycket positiv till aktiviteten och att den var 
kreativ, men om det fanns verkliga barn i vagnarna kände hon tveksamhet till det sagda ovan. 
Då hade hon hellre sett att barnvagnarna var fyllda med godis som delades ut.  Efter 
kampanjmaterialet från Dagens media (se bilaga 13) uttryckte person E att hon direkt tänkte 
”de har verkligen lyckats få gratis reklam” med lite sarkastisk underton. Hon lade även till att 
det var otydligt vilken tanke Willys hade bakom just denna barnvagnsaktivitet. Person B 
uppfattade inte Instagramtävlingen som beskrevs i artikeln i tidningen Dagens media som 
tilltalande eftersom hon själv inte var användare av Instagram. Även person E ansåg att 
Instagramtävlingen var opassande då hon tyckte detta var ett socialt medium som används 
mer flitigt av den yngre generationen än av mammor och pappor.  
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Det totala intrycket av kampanjen var generellt att uppfattningen att ett ny stormarknad hade 
etablerats var tydligt. Person F menade att all marknadsföring hon exponerats för, troligtvis 
hade hjälpt att dra henne naturligt mot Willys nya butik och lockat helt nya kunder. Person A 
ifrågasatte om den totala kampanjen verkligen ändrade bilden av Willys, men att de försöker 
”ropa tillräckligt högt att här är vi och kom hit, vilket jag tycker Willys har lyckats med”. 
Person D trodde även hon att bilden av Willys förblev densamma då ”de har ett koncept att 
följa”, och att just denna butik inte skulle särskilja sig från övriga Willys butiker eftersom det 
är enbart ”butiksplaceringen och invigningsskedet de verkar ha utmärkt sig i”. 
 
Person E tyckte att kampanjen var tillräcklig trovärdig för att hon skulle gå dit och kolla in 
den nya butiken. Person B tyckte att den mest minnesvärda aktiviteten var barnvagnarna, 
genom meningen ”vare sig man tycker den är positiv eller ej, blir den minnesvärd och på så 
sätt var den kreativ”. Person D och E tyckte främst att det var födelseannonsen som stack ut 
just för att de aldrig sett något liknande tidigare, och Willys framstår på så sätt som 
nytänkande. Person E menade att det faktum att Willys spelar på billigt i just denna 
kampanjen gör den otydlig eftersom det gör även alla andra konkurrenter. Det som främst 
tilltalade henne och var mer tydligt var presentpåsarna samt inflyttningsfesten eftersom de var 
annorlunda.  

4.3.3 Fokusgrupp 3: Studenter  
När gruppen diskuterade marknadskommunikation var den allmänna uppfattningen att de var 
positiva mot reklam ifall den var underhållande. En större del av diskussionen här kretsade 
kring exempel på roliga och annorlunda reklamfilmer på TV som respondenterna fortfarande 
kunde minnas. De tog upp ICA reklamen om Stig som rolig och unik samt att den skapade en 
känsla av tillhörighet och värme. De var alla överens om att reklamen troligen måste vara 
kreativ idag med tanke på allt brus som gör det svårt för företagen att synas. Person A sade att 
”jag bläddrar mest förbi allt i tidningarna”. Person D lade till att ”han inte lockas om reklamen 
skriker kom och köp”. Han sade dessutom att reklam som kommunicerar priser får 
konsumenten ändå i stora mängder. Person C sade att risken med ”störande reklam” blir att 
han aktivt väljer bort den genom att stödja en konkurrent. Han sade ordagrant ”bara för att 
Arla sponsrade OS, köpte jag Falköpings mejeri produkter bara för att jävlas”. Person A 
tyckte tvärtom. Hon sade att företag som sponsrar evenemang testar hon gärna på då de ofta 
ger konsumenten gratisprodukter.  
 
När respondenterna pratade om trovärdighet ansåg person C att det främst handlade om hur 
reklamen presentades och inte i första hand vilken kanal som reklamen skickades igenom. 
Person E sade däremot att trovärdigheten kunde variera inom samma medium. Hon beskrev 
ett exempel om att reklamens trovärdighet skiljer sig beroende på om det är TV4 eller TV3 
som visar den, där hon tyckte att TV4 ansågs vara mer trovärdig. Reklam som sker ”mun mot 
mun” mellan familj och vänner tyckte alla var den mest trovärdiga källan. Person D uttryckte 
att han kopplar trovärdighet till reklam som större, ifall den inte direkt uppfattas som reklam. 
Person E sade att även personer utöver familj och vänner kan ha en förmåga att öka 
trovärdigheten för produkten. Person E resonerade att om önskan att lösa ett specifikt problem 
är tillräckligt stort, vill hon tro att det verkligen kommer att fungera oberoende på vem som 
säljer produkten och oberoende om den är överdriven. När gruppen diskuterade hur reklamen 
sällan håller vad den lovar sade person A att ”någonstans vet man ändå att det inte kommer att 
funka”.  
 
Person B och person E sade att de uppfattade reklam olika beroende på relevansen gentemot 
dem själva. Person B förklarade sig följaktligen att hon enbart intresserade sig för 
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priserbjudanden från matbutiker som låg nära hennes bostad. Alla förutom person A 
accepterade direktreklam hem i brevlådan. Trots att person A tyckte all reklam var 
miljöovänlig, tyckte övriga respondenter att bekvämligheten var viktigare. Person E sade att 
det dels var skönt att aktivt slippa leta upp reklamen och dels att det var skönt att hålla i en 
fysisk tidning.  
 
Gruppen diskuterade uppfattningarna kring Willys som billigt, enkel och lite tråkig inredning 
samt dålig servicekänsla. Enligt person A, B och E var dessutom Willys affärsidé ”Sveriges 
billigaste matkasse” inte trovärdig eftersom undersökningar har visat det motsatta. Person B 
tyckte att det var vilseledande att skriva så eftersom det lätt kan uppfattas som att de verkligen 
är billigast jämt. Ingen av respondenterna eller personerna inom samma hushåll var fasta 
kunder på Willys, med undantag av person D och hans familj. De handlade där ungefär fyra 
gånger per månad. Övriga handlade minimalt på Willys. Fyra av fem respondenter kunde 
dock tänka sig att testa en ny Willys stormarknad ifall det skulle öppna en ny intill deras 
befintliga butik och inte vara ett mer tidskrävande moment. Enbart person E ansåg sig vara 
lojal kund hos sin befintliga butik.  
 
Diskussionen som fördes efter att respondenterna hade exponerats för det traditionella 
kampanjmaterialet (se bilaga 1-7) var att person A reagerade speciellt på texten ”med riktigt 
låga priser sticker man lätt ut i mängden” (se bilaga 7). Hon sade att den inte sticker ut 
tillräckligt i mängden. Person B tyckte enbart bladet med priserbjudanden (se bilaga 4) 
tilltalade henne eftersom det var den enda specifika delen som visade vad som faktisk var 
billigt.  Person E reagerade däremot mest på textformalian i samma blad (se bilaga 4), då hon 
tyckte det kändes slarvigt och drog ner det totala intrycket. Överlag var alla respondenter 
eniga om att detta material inte utmärkte sig då den såg ut som all annan reklam de vanligtvis 
ser.  
 
Uppfattningen kring födelseannonsen (se bilaga 8) var delad inom gruppen. Inledningsvis 
kommenterade person C att han inte upptäckte annonsen förrän gruppen tog upp den 
gemensamt. Två personer var relativt positiva kring annonsen då de tyckte den var 
annorlunda, medan resten av gruppen tyckte den var både stötande och löjlig. Även fast de 
kunde se poängen i att en ”butiken föds”, tyckte övriga tre respondenter att den var 
felplacerad. Person C menade att ”det finns gränser för var reklam ska finnas. Annars kunde 
de lika gärna satt upp en stor banderoll med Willys logga på en förlossningsavdelning”. Ingen 
tyckte sammantaget att annonsen ökade nyfikenheten för Willys.  
 
Så fort bilderna på cykelaktiviteten (se bilaga 9) visades sade person B ”Vem älskar inte en 
presentpåse”. Spontant var alla positiva och tyckte den var kreativ, men att den slutliga 
reaktionen berodde på vad som faktisk låg i påsen. Innehållet skulle i slutändan vara 
avgörande för om de gick till den nya butiken eller inte. Person D sa att om han skulle ta emot 
påsen, berodde på om han var stressad eller redan hade händerna fulla med andra påsar. De 
andra skulle alla troligtvis ta påsen i vilket fall, eftersom någon annan i hushållet antagligen 
skulle uppskatta den. 
 
Det var ingen inom gruppen som skulle tänka sig att gå på inflyttningsfesten (se bilaga 10 och 
11). Dels kände ingen att inbjudan var riktad till dem (snarare till småbarnsfamiljer), och dels 
tyckte de utformningen av inbjudan var relativt tråkig och väckte ingen speciell 
uppmärksamhet. Respondenterna pratade om hur festen troligen skulle innebära massor av 
barn och trängsel som inte lockade dem överhuvudtaget. Två av respondenterna tyckte sig ha 
upplevt liknande aktivitetsinitiativ tidigare för andra matkedjor.  
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Kampanjmaterialet som rörde barnvagnsaktiviteten (se bilaga 12) var alla respondenter 
negativa gentemot. Dels var budskapet otydligt och dels förstod de inte funktionen med just 
barnvagnar. Person A tyckte att barnvagnar vanligtvis var ett störningsmoment i sig och att 
denna upplevelse troligen skulle göra henne mer irriterad. Alla menade att de skulle reagera 
på barnvagnarna då de inte sett något liknande tidigare, och undrade alla om det fanns 
verkliga barn i vagnarna. Person E uttryckte tydligt att hon skulle uppfatta det som stötande 
om det skulle finnas barn i vagnarna med tanke på att ”barn inte skall ingå i ett 
reklamkoncept”. Även fast respondenterna skulle se hundratals av barnvagnar längs gatorna, 
var det ingen som skulle bli mer nyfiken mer än att de hade nämnt det inom sin 
vänskapskrets. När respondenterna fick se utdraget från tidningen Dagens media (se bilaga 
13) påpekade person C att Willys borde ha kopplat barnvagnarna till exempelvis CSR, så att 
det hade haft någon relevans. Han beskrev hur Willys exempelvis hade kunnat låna ut 
barnvagnar till kunder under tiden de handlade. Det var även så person A först hade uppfattat 
syftet med barnvagnarna när hon såg bilderna.  
 
Avslutningsvis diskuterades det totala intrycket av hela Willys kampanj. I hela kampanjen var 
det alltid tydligt att Willys var avsändare. Dock var budskapet i vissa delar oklart som till 
exempel barnvagnsaktiviteten. Det totala budskapet som framkom var för respondenterna 
priset och att Willys hade öppnat en ny butik. Den mest uppskattade aktiviteten var alla 
överens om att det var cykelaktiviteten. Alla tyckte överlag att kampanjen var kreativ och 
person A poängterade att den var speciellt bra eftersom det inte verkade som att det 
resursmässigt kostade Willys speciellt mycket. 
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I följande kapitel redovisas den analys som gjorts utifrån empirin och hur den binds samman 
med teorikapitlet. Analysen är uppdelad utifrån kampanjaktiviteterna. Följaktligen summeras 
analysen upp utifrån kreativitet, trovärdighet och budskap. Avslutningsvis redovisas en 
utveckling av den teoretiska analysmodellen.  
 

5 Analys  
En del av metodkritiken handlande om hur vi bedömde risken att kampanjen har tilldelats oss 
utifrån dolda avsikter som kan ha bidragit till ett missvisande resultat. Empirin bekräftar dock 
att antagandet om att vi tilldelats en kampanj som troligen varit lyckad, inte är självklar. När 
Fredrik gav oss kampanjen Nyöppning i Mobilia efter intervjutillfället tyckte han den passade 
in på studien med argument att den var genomförd relativt nyligen. Han uttryckte sig aldrig i 
specifika termer och överdrivna gånger att kampanjen var unik på något sätt. Den 
underliggande tonen under intervjun med Matilda var heller inte att bemärka som överdrivet 
positiv. Hon ifrågasatte om gerillainslagen i kampanjen hade någon betydelse över huvud 
taget. Detta styrker att analysen nedan är gjord på rättvisa grunder.  

5.1 Traditionellt kampanjmaterial 
Texten nedan behandlar bilagorna 1-7. Den allmänna uppfattningen inom pensionärsgruppen 
kring det traditionella kampanjmaterialet var att det inte var särskilt kreativt, eftersom det inte 
skiljde sig från vad de tidigare sett. Detta kunde även visas i studentgruppen som ansåg att det 
traditionella kampanjmaterialet såg ut precis som hos alla andra dagligvarukedjor. 
Fokusgruppen med småbarnsföräldrar tog även upp att materialet inte stack ut eller var 
minnesvärt på något sätt.  Denna iakttagelse styrker den befintliga teorin om produkters 
likvärdighet och svårigheten att marknadsföra dessa till dagens konsumenter (Kapferer 1995). 
Tidigare forskning säger även att det lätt blir en överbelastning hos konsumenterna då de 
exponeras för nya produkter och ny information kontinuerligt, vilket leder till förvirring och 
frustrering (Mitchell & Papavassiliou 1999). Detta kan efter en iakttagelse av empirin ses som 
relevant i Willys kampanj. Respondenterna uttryckte tydligt att annonsblad från ett flertal 
olika dagligvarubutiker mottogs frekvent, där dagligvarubutikerna konkurrerar om kunderna 
genom att kommunicera priserbjudanden på likartade produkter. Respondenternas diskussion 
fördes med en negativ underton. 
 
Vår teoretiska analysmodell visar att de fyra P:na är grundläggande när företag marknadsför 
sig traditionellt. I den traditionella marknadsföringen i denna kampanj diskuterades pris 
mycket, och att det tydligt framkom i det traditionella kampanjmaterialet. Det enda som var 
trovärdigt om pris bland materialet var för alla respondenter de annonser som specifikt 
informerade om vilka produkter som fanns till extra bra pris (se bilaga 4). De övriga 
annonserna informerade enbart om låga priser men inte med en specifik siffra (se exempelvis 
bilaga 5). Två respondenter i studentgruppen menade att attribut som rör pris inte sticker ut i 
mängden, då även konkurrerande företag marknadsför pris kontinuerligt. Pensionärsgruppen 
ansåg att kommunikation om pris i kampanjmaterialet kunde dra ner trovärdigheten på grund 
av den finstilta texten längst ner i annonserna (att erbjudandet har ett slutdatum, att produkten 
kan vara slutsåld, max antal enheter per hushåll med mera). Denna observation kan kopplas 
till teorin (Bergström, Peterson, Petterson & Rosendahl 2012) om hur marknadsföringslagen 
ska skydda konsumenter från all vilseledande reklam. Det kunde även bekräftas att andra 
delar av de traditionella reklamannonserna var missvisande. Det framkom i 
småbarnsföräldergruppen. Två respondenter i denna grupp framförde att det enda som väckte 
deras uppmärksamhet bland det traditionella kampanjmaterialet var annonser från garagehuset 
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(se bilaga 1) som kommunicerade ”prisfest”. Respondenterna diskuterade hur extra låga priser 
på Willys produkter troligen skulle få dem att gå dit och dra fördel av priserbjudanden. 
Utifrån information given av Matilda kan det bekräftas att denna annons marknadsfördes i 
samband med Willys inflyttningsfestaktivitet. "Prisfesten" syftade snarare på att kommunicera 
att ordinariepriserna på Willys alltid är låga. Det var alltså inte extra låga priser till kunder just 
denna dag förutom smakprover och dylikt. Sammanfattningsvis kan det bekräftas att Willys 
inte varit tillräckligt tydliga i sin reklamutformning, som i sin tur har påverkat trovärdigheten 
negativt.  
 
Från alla fokusgrupperna var det fem respondenter som hade "Nej tack till reklam". 
Anledningen till det var bland annat att de var trötta på att få den typen av reklam i brevlådan 
som endast kommunicerade priser samt vad det fanns för produkter i butikerna. Det blev för 
mycket papper på hög som bara låg och skräpade. De resterande respondenter som tackat ja 
till reklam i brevlådan var inte direkt positiva till denna slags reklam. De grundade snarare 
detta val i att konsumenter måste välja mellan allt eller inget. På så sätt kunde respondenterna 
ta del av den reklam de ville se och var mest intresserade av, men på bekostnad av att de även 
fick acceptera övrig reklam som de inte ville ha. Detta kan kopplas till teorin som beskriver 
det förhandlande utrymmet mellan konsumenter och den traditionella marknadsföringen. I 
utbyte mot informativ reklam accepterar konsumenter att de även måste stöta på den dagligen 
(Dahlén & Edenius 2007).  

5.2 Födelseannonsen 
Texten nedan behandlar bilaga 8. En intressant iakttagelse var de reaktionerna som uppstod i 
alla fokusgrupperna efter att de exponerats för Willys födelseannons. Det hade redan innan 
diskussionen tagits i beaktning att resultatet kan ha blivit påverkat av att respondenterna 
ombads att utforska materialet en stund in i fokusgruppsmötet. Vid denna tidpunkt hade alla 
respondenter fått reda på att fallstudien hade gjorts på Willys, vilket sannolikt hade gjort dem 
mer uppmärksamma under det individuella studerandet av annonsen. Det tydliggjordes 
dessutom av en person inom pensionärsgruppen, som uttryckte att han troligtvis enbart 
upptäckte födelseannonsen eftersom han ombads att granska den. Trots det visade det sig att 
en person inom både studentgruppen och småbarnsföräldergruppen inte upptäckte Willys 
annons förrän den togs upp gemensamt i gruppen. Det faktum är relativt motsägelsefullt med 
tanke på att grundpelaren i gerillamarknadsföring är att skapa uppmärksamhet (Ay, Aytekin & 
Nardali 2010). Födelseannonsen var en gerillaaktivitet. Från tidigare forskning sägs det att 
gerillamarknadsföringen bör vara nytänkande och originell samt att den ska uppnå stora 
resultat till låga kostnader (Hutter & Hoffman 2011).  Fredrik sade även att marknadsförare 
borde se över alternativa kanaler och inte vända sig till de traditionella, för att då 
förhoppningsvis skapa en snackis av sin marknadsföring och sprida budskapet till en större 
grupp konsumenter. Dessutom påpekade Fredrik att alternativa kanaler är billigare än 
traditionella kanaler. Födelseannonsen representerar däremot en aktivitet som visades i en 
traditionell kanal (annons i dagstidning). Däremot var det en liten annons som inte har kostat 
Willys mycket, jämfört med om annonsen skulle stå på en helsida. Födelseannonsen 
förmedlade budskapet om en ny butik på ett annorlunda sätt, vilket Fredrik ansåg att 
gerillareklamen ska göra: lämna utrymme för konsumenten att tänka själv. Resultatet var att 
annonsen gav negativ effekt hos respondenterna. De tyckte att födelseannonsen var stötande. 
Det var endast två respondenter från samtliga fokusgrupper som tyckte att födelseannonsen 
var kreativ och ganska rolig. Den övergripande negativa reaktionen kan förklaras av att 
konsumenter är mer benägna att utvärdera lämpligheten i reklamen när de möter på den i ett 
nytt utrymme (Dahlén & Edenius 2007).  
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Alla respondenter kopplade utrymmet där Willys födelseannons var placerad som en seriös 
och personlig plats som rör liv, död, sorg och glädje. Den övergripande känslan från 
fokusgrupperna var att annonsen var placerad i ett helt fel sammanhang. Trots att denna 
aktivitet inte bryter mot lagen är den ett exempel på den etiska problematik som teorin 
beskriver. Gerillamarknadsmarknadsföring kan i sitt försök på att skapa uppmärksamhet 
istället bli ett irritationsmoment (Ay, Aytekin & Nardali 2010). En respondent bland 
småbarnsföräldergruppen sade till och med att reklam i denna form kan få helt motsatt effekt 
på henne. Hon menade att annonsen kunde leda till att hon aktivt skulle bojkotta Willys. Detta 
yttrande kopplar vi till Matildas bedömning om risktagande. Willys representerar ett större 
företag som kan få omfattande konsekvenser om marknadsföringen slår fel. Matilda lyfte 
således fram en viktig aspekt eftersom risken att förlora kunder skulle innebära en stor förlust 
för Willys. I teorin lyfts även riskperspektivet fram, som anser att den traditionella 
marknadsföringen eftersträvar riskminimering (Morris, Schindehutte & LaForge 2002).  

5.3 Cykelaktiviteten 
Texten nedan behandlar bilaga 9. När bilder från cykelaktiviteten visades för fokusgrupperna 
var alla överlag positiva. Principen om gratisprodukter var det som diskuterades mest. 
Respondenterna var positiva över att motta en presentpåse utan att behöva betala något eller 
utföra någon tjänst i gengäld. Presentpåsen i sig var inget nytt för någon av respondenterna, 
däremot var kombinationen av en presentpåse i form av en matkasse nytänkande. 
Respondenterna hade inte informerats om vad som faktisk fanns inuti påsen. Innehållet var 
därför väl omdiskuterat inom samtliga grupper. Den slutliga uppfattningen om aktiviteten 
verkade bero på i vilken grad innehållet i påsarna överträffade respondenternas förväntan. Det 
var främst önskan om att matprodukter skulle finnas i påsen. Skulle det enbart finnas 
informationsblad och liknande i påsen skulle inte aktiviteten uppskattas. Matilda kunde 
bekräfta att det fanns matprodukter i påsen, vilket styrker att aktiviteten skulle ha positiv 
effekt även i verkligheten bland respondenterna. Genom att upptäcka att det fanns 
matprodukter i påsen skulle reaktionerna sannolikt skilja sig från möjliga förutfattade 
förväntningar (enbart informationsblad och dylikt som inte kunde användas). Likt teorin om 
att reklamkreativitet ska skilja sig från förväntningarna men förbli relevanta i förhållande till 
sitt syfte (Smith, Chen & Yang 2008), uppfyllde cykelaktiviteten dessa krav. Även Fredrik 
poängterade att reklamen inte nödvändigtvis behöver vara särskild kreativ så länge den har 
relevans. Genom alla fokusgrupper framkom det senare att cykelaktiviteten var den del i 
kampanjen som uppskattades mest. Även Matilda hade uttryckt sig i intervjun att Willys var 
mest nöjda med cykelaktiviteten och att de tyckte att den gav bäst genomslagskraft, vilket 
förstärktes genom diskussionen inom fokusgrupperna som enbart hade positiva uppfattningar 
om aktiviteten. Uppsummerat är det uppenbart att cykelaktiviteten var en lyckad aktivitet, då 
den likt teorin om påverkan (som är särskilt relevant i gerillamarknadsföringen) har lyckats att 
påminna konsumenterna om företaget (Low & Tan 1995) på ett tydligt samt kreativt sätt. Det 
har skapat nyfikenhet och positiva reaktioner då konsumenterna har mottagit en gåva.  

5.4 Inflyttningsfesten 
Följande text behandlar bilagorna 10 och 11. Av alla de tre fokusgrupperna var det enbart 
gruppen med småbarnsförälder som ansåg att inflyttningsinbjudningen var riktat mot just 
dem. Däremot tyckte småbarnsföräldergruppen likt de två övriga fokusgrupperna, att 
inbjudningen inte var tillräckligt tilltalande. Den spontana reaktionen inom samtliga 
fokusgrupper var att de misstänkte att det skulle vara mycket folk, barn och trängsel i butiken. 
I studentgruppen tyckte alla att utformningen av inbjudningskortet var tråkig och hade brist på 
kreativitet vilket drog ner nyfikenheten. Trots att alla såg det som ett positivt initiativ från 
Willys sida och att det var tydligt vad Willys ville förmedla, var alla respondenter tveksamma 
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till att gå på festen. Istället togs det upp att de gärna skulle gått dit en annan dag och att Willys 
borde spridit eventet över flera dagar. Helhetsintrycket utifrån respondenternas diskussion var 
att principen att ge konsumenter något gratis sannolikt uppfattas som positivt (precis som i 
cykelaktiviteten). Däremot är det inte nödvändigtvis tillräckligt unikt för att sticka ut och bli 
något som sprids vidare till vänner och bekanta. Detta tydliggjordes i studentgruppen där två 
respondenter tyckte sig ha upplevt liknande butiksaktiviteter tidigare. Teorin beskriver att 
gerillamarknadsföringens mål är att uppnå maximal spridningseffekt (Hutter & Hoffman 
2011). Iakttagelsen kring inflyttningsaktiviteten är däremot att den inte skapade tillräckligt 
stimuli bland respondenterna för att spridas vidare.  

5.5 Barnvagnsaktiviteten 
Texten nedan behandlar bilagorna 12 och 13. Alla fokusgrupper var enade om att just 
barnvagnsaktiviteten var mest otydlig. Även fast Willys logotyp fanns på barnvagnarna 
gjordes ingen koppling till Willys budskap i sammanhanget: att en ny butik har fötts. 
Respondenterna hade svårt att förstå vad Willys ville säga med barnvagnarna och budskapet 
misstolkades. Det kan bekräftas genom respondenternas antaganden såsom ”bra priser på 
barnprodukter” och ”barnvagnar som konsumenter kan låna medan de handlar”.  Fredrik 
poängterade under intervjun hur det ställs mer krav på innehållet i traditionell reklam, medan 
gerillareklam lämnar mer utrymme för mottagaren att tänka själv. Barnvagnsaktiviteten var 
visserligen en gerillaaktivitet, men det verkar inte som att utrymmet för att tänka själv har 
skapat någon meningsfullhet för respondenterna i detta fall. På grund av ett otydligt budskap 
blev inte respondenterna nyfikna och aktiviteten skapade ingen direkt uppmärksamhet. 
 
Ett annat ämne som berörde barnvagnsaktiviteten var dess lämplighet. Alla grupper var 
skeptiska till att använda barn i samband med reklam, precis som i födelseannonsen. 
Respondenterna beskrev upplevelsen som ett störningsmoment som skulle ge negativa 
konsekvenser. Två respondenter uttryckte att de troligen skulle ignorera företaget medvetet 
efter en sådan upplevelse. Reaktionerna stödjs av teorin om hur gerillamarknadsföring kan 
skapa negativa känslor som i sin tur kan påverka varumärkesattityden negativt (Hyman & 
Tansey 1990). 
 
En annan iakttagelse var att respondenterna blev negativa till reklamen om de inte såg någon 
koppling mellan budskapet och sin egen målgrupp. Både studenterna och pensionärerna tog 
upp i diskussionen att barnvagnar inte var riktade till dem och därför blev reklamen inget som 
uppmärksammades. Småbarnsföräldrarna såg kopplingen mellan sig själva och barnvagnar då 
de själva har småbarn, men eftersom aktiviteten upplevdes som störande blev aktiviteten i 
slutändan inte omtyckt. Instagramtävlingen informerades inte om till fokusgrupperna utan det 
kunde bara läsas om i tidningen Dagens Media (se bilaga 13). Småbarnsföräldrarna var den 
enda gruppen som tog upp en diskussion om Instagramtävlingen i samband med 
barnvagnsaktiviteten. Överlag var detta inget som uppmärksammade småbarnsföräldrarna och 
inget de skulle vilja delta i. De kände att en Instagramtävling snarare passade yngre 
generationer som exempelvis studenter. Observationen konstaterar att trots en förklaring 
(Dagens Media) till en aktivitet, behöver inte förståelsen för aktiviteten förbättras så länge 
mottagaren inte upplever någon relevans.  
 
Sammanfattningsvis blev inte aktiviteten speciellt uppmärksammad, vilket även Matilda tog 
upp under intervjun. Hon menade att aktiviteten inte fick någon större genomslagskraft och att 
den troligen var onödig att ta med. Matilda poängterade att det kanske hade varit nödvändigt 
med ett hundratals barnvagnar för att aktiviteten skulle få genomslag, dock hade det tagit bort 
den kostnadseffektiva delen. Ingen av respondenterna verkade heller tycka att fler barnvagnar 



36 
 

skulle ändra uppfattningen om aktiviteten. Dessutom fick inte Willys någon gratis publicitet 
mer än i branschmedia. Detta styrker Matildas ifrågasättande om kostnadseffektiviteten. Det 
totala intrycket är att graden av otydlighet och relevans inte haft betydelse i detta 
sammanhang, då mottagaren främst uppfattar de delar som anses vara stötande eller 
felplacerade utifrån sitt sammanhang: att barn inte ska finnas i reklam.    

5.6 Sammanfattning av kampanjen 

5.6.1 Kreativitet 
Om gerillamarknadsföringens kännetecken fokuserar teorin främst på ord som överraskande, 
kostnadseffektiv, rolig, provocerande och flexibel (Nufer 2013). I diskussion som fördes om 
den generella marknadskommunikationen inom alla fokusgrupper var det dock främst ordet 
underhållning som användes. Om Willys kampanj togs aldrig ordet underhållning upp. Det är 
tydligt att underhållning är den mest centrala funktionen som reklam har på alla respondenter 
överlag. Detta stödjs genom den tid som respondenterna lade på att lägga fram exempel på 
rolig och annorlunda reklam som de fortfarande kunde minnas. Här var ICA-reklamen om 
Stig ett återkommande exempel. Det var tydligt att ICA-reklamen blivit uppmärksammad av 
alla respondenter som beskrev den som unik, rolig och annorlunda. En person från 
studentgruppen uttryckte hur den reklam som troligen har störst inverkan på honom är den 
reklam som inte direkt uppfattas som reklam och istället som underhållning. Det uttalandet 
speglade den övergripande tonen i reklamdiskussionen. Ingen respondent pratade specifikt om 
marknadsföringen i sig, utan fokuserade mer på att reklamfilmerna var som sketcher som 
ledde till mycket skratt. 
 
Det totala intrycket bland respondenternas åsikter var att inga specifika kampanjaktiviteter 
ansågs vara tillräckligt kreativa, utöver att presentpåsar från en matbutik ansågs vara 
nytänkande. De gerillaaktiviteter som ansågs sticka ut mest var födelseannonsen samt 
barnvagnarna. Dessa förlorade dock sin kreativa potential då respondenterna antingen inte såg 
relevansen och kopplingen till sig själva, eller upplevde den för stötande för att bedömas som 
kreativ. Det styrker teorin som beskriver hur reklamkreativitet ska skilja sig från 
förväntningarna samtidigt som den ska förbli relevant i förhållande till dess syfte (Smith, 
Chen & Yang 2008). Även Fredrik nämnde relevans i sin intervju när kreativitet diskuterades. 
Fredrik menade att det måste finnas en relevans i reklamen om den ska ha någon effekt på 
konsumenten. Vidare sade Fredrik att så länge relevansen är stor gentemot konsumenten 
behöver inte reklamen vara särskilt kreativ, den kommer att ha effekt ändå. Mycket tyder på 
att Willys blev för fokuserade på den kreativa reklamutformningen vilket har lett till att 
konsumenterna har blivit bortglömda (Rotfeld 2002). Under barnvagnsaktiviteten kunde inte 
Willys undvika vilka människor barnvagnarna synliggjordes för. Det framkommer med andra 
ord att begränsningen i att styra vem som mottar reklamen (Kaikati & Kaikati 2004) kan ha 
negativ effekt på konsumenterna, som enbart är mottagliga för reklam som riktas till den 
målgrupp de anser sig tillhöra.  
 
Matilda sade att de främst hade riktat sig till Miami eftersom de inte ville inleda något 
priskrig med konkurrenterna som inte skulle vara hållbart på längre sikt. Kort därefter 
poängterade hon att det inte var något specifikt problem Willys ville ha hjälp med, men de 
behövde hitta nya sätt för att tränga igenom bruset i Malmö. Dessa utsagor tyder på att den 
traditionella marknadsföringen inom Willys har brist på innovation och kan kopplas till teorin 
om att större företag inte har samma kreativa förmåga som gerillamarknadsförare: att hitta nya 
vägar att nå ut till konsumenterna (Kotler 2003). Denna koppling tyder på att större företag 
som Willys representerar, har svårt att vara kreativa som ett resultat av rädslan att förlora sin 
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befintliga plats hos konsumenterna. Att utläsa ur empirin var Willys förberedda på eventuella 
risker som kunde uppkomma under kampanjen. Företaget månar om sitt varumärke och blir 
därför inte riskbenägna när de rör sig utanför normen i marknadsföringen. Som Matilda tog 
upp hade Miami tagit fram ett flertal förslag på gerillaaktiviteter som Willys kunde använda i 
sin kampanj, där Willys fick välja vilka aktiviteter de skulle ha med. På så sätt kunde Willys 
kontrollera de potentiella riskerna i större utsträckning. Som Matilda även tog upp kunde de 
avläsa efter kampanjens avslut att gerillaaktiviteterna inte tog för sig så mycket som de hade 
hoppats på. Matilda bedömde att de troligtvis kunde ha uteslutit gerillaaktiviteterna. Detta är 
en intressant iakttagelse i den mening att de gerillaaktiviteter som kom att användas i 
kampanjen har blivit valda utifrån Willys önskan om att inte ta för stora risker. Troligen 
vågade Willys inte ta ut svängarna i för stor utsträckning och hade alltid varumärket i 
tankarna och hur det kunde påverkas av negativa effekter av extrema gerillaaktiviteter. 
Eftersom Willys är en centralstyrd dagligvarukedja kan Willys kontrollera alla led i 
marknadsföringen vilket gör att enskilda butiker blir begränsade i att ta ut svängarna. Skulle 
Willys bestå av enbart fristående handlare hade troligen marknadsföringen i den enskilde 
butiken haft större potential att bli unik. Som tidigare forskning har visat (se bland annat 
Hyman & Tansey 1990) kan gerillamarknadsföring lätt slå över och påverka konsumenterna 
negativt. Det styrker den tveksamhet Willys visat gentemot att låta kreativiteten få ta plats i 
kampanjen. I detta fall finns det utrymme för diskussion huruvida den traditionella 
marknadsföringen varit tillräcklig utan bidrag från de specifika gerillainslagen. Fredrik 
uttryckte dessutom under intervjun att samarbeten med större företag är en utmaning då det är 
svårt att härleda vilka delar som har bidragit till resultatet, eftersom större företag inte kan 
bortse från att synas i fler kanaler simultant.  

5.6.2 Trovärdighet 
Det var få respondenter som uttalade sig om parametern trovärdighet. Det var dessutom litet 
tidsutrymme som lades på att diskutera trovärdighet. Detta går att tolka som att trovärdigheten 
inte hade en betydelsefull roll i denna kampanj ur ett konsumentperspektiv. I den diskussion 
som fördes ansågs kampanjen som helhet vara trovärdig i den meningen att Willys har öppnat 
en ny butik och att det var naturligt och förståeligt att Willys ville göra ett försök på att sticka 
ut bland allt brus. Trovärdigheten som handlar om pris var däremot tvivelaktig. 
Respondenterna som ansåg att priset var trovärdigt ansåg att Willys höll det de lovade från sin 
grundläggande affärsidé. De som ansåg att priset inte var trovärdigt ansåg att det inte stämde 
överens med verkligheten, det vill säga att Willys inte är Sveriges billigaste matkasse. 
Uppfattningen om pris har alla den gemensamma nämnaren att det är en uppfattning som 
formats innan exponering för denna kampanj, och som inte har ändrats efter att ha tagit del av 
denna.  
 
En respondent bland småbarnsföräldergruppen hade en anmärkningsvärd åsikt kring den 
totala uppfattningen om Willys. Hon misstänkte att en anledning till att denna kampanj inte 
ändrade bilden av Willys anmärkningsvärt grundade sig i att Willys har ett grundkoncept som 
de måste förhålla sig till. På så sätt drog hon slutsatsen om att den uppfattning konsumenten 
redan har om Willys är starkare än kampanjens försök att locka nya kunder. Den nya Willys 
stormarknad skiljer sig troligen inte mycket från övriga Willysbutiker ur konsumentens 
perspektiv, och är konsumenten ingen befintlig kund lyckas inte kampanjen övertyga denne 
om att bli det heller. Observation kopplas till Fredrik som betonade att marknadsföring kräver 
långsiktighet och att större förändringar inte sker på kort sikt. Att trovärdigheten inte heller 
påverkas negativt på kort sikt, styrks även i iakttagelsen som rörde barnvagnsaktiviteten och 
födelseannonsen. Trots att dessa aktiviteter överlag upplevdes som störande och negativa, var 
det ingen som specifikt uttryckte att dessa hade påverkat trovärdigheten för Willys negativt. 
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5.6.3 Budskap 
I alla kampanjaktiviteter framkom det att Willys var avsändare. Willys 
marknadsföringsbudskap i kampanjen som helhet uppfattade alla respondenter var 
nyöppningen samt de låga priserna. Budskapet i enskilda aktiviteter framkom däremot som 
otydliga. Det var främst i barnvagnsaktiviteten och i födelseannonsen som det tydliggjordes. 
Matilda ansåg att associationen kring Willys som billiga var vanligast bland konsumenterna 
och att en del av just denna kampanj gick ut på att sträva efter att bli kopplade med kvalitet. 
Av det resultat som framkom under fokusgrupperna finns det inget som tyder på att 
respondenterna uppfattade kvalitet. Det var främst prisnivån och nyetableringen som 
respondenterna uppfattade som den totala kampanjens budskap.  
 
Empirin visar likt tidigare forskning en tydlig koppling mellan omgivningen och 
uppmärksamheten gentemot reklam (Baack, Wilson & Till 2008). Det visade sig att alla 
respondenter uppfattade inflytningsinbjudan. Det kan förklaras med att inbjudan mottogs i en 
lugn hemmamiljö och gör således konsumenter mer mottagliga för reklam. 
Barnvagnsaktiviteten fick däremot inte samma uppmärksamhet. Det kan förklaras med att 
aktiviteten genomfördes i en brusig miljö där folk är i ständig rörelse på väg någonstans. Med 
andra ord har bruset fått större utrymme och hindrat det kreativa budskapet ”ett tillskott i 
familjen” att komma fram. 
 
Fredrik tydliggjorde att det finns en grundpelare i all marknadsföring: att det ska vara en värd 
förändring att marknadsföra. Detta menade Fredrik gäller både traditionell marknadsföring 
och gerillareklam. I denna kampanj spelade Willys på nyöppning av en stormarknad i centrala 
Malmö samt låga priser. Låga priser framkom dock inte vara unikt för Willys i just denna 
kampanj då låga priser är Willys affärsidé vilket kontinuerligt marknadsförs. Detta framkom i 
samtliga fokusgrupper där alla associerade Willys med låga priser och att det är ett 
grundläggande koncept för Willys. Av empirin tyder vi att dessa budskap inte var tillräckliga 
förändringar att marknadsföra. Det visar återigen hur större företag är rädda att förlora sin 
befintliga plats och således inte vågar vara innovativa i sin marknadsföring. Fredrik stödjer 
detta argument genom att han uttryckte att trots ökad popularitet för gerillamarknadsföring 
söker de flesta företag fortfarande traditionella lösningar i sin marknadsföring. På samma sätt 
som teorin har kritiserat hur företags marknadsföring tenderar att fokusera på låg risk och 
imitation (Morris, Schindehutte & LaForge 2002), speglar det Willys marknadsföring i denna 
kampanj.   

5.6.4 Iakttagelser rörande kombinationsmodellen 
En av respondenterna i fokusgruppen med småbarnsföräldrar påpekade i samtalet om 
kampanjens helhet, att hon drogs till den nya butiken genom att ha sett alla kampanjdelar. När 
hon hade sett respektive del i kampanjen var det hopsättningen av dem som gjorde henne 
uppmärksam och nyfiken. Detta styrker att kampanjen som helhet har fått genomslag precis 
som Matilda sade. Hon uttryckte att budskapet blev tydligt när konsumenterna såg många 
delar i kampanjen och kunde koppla de olika aktiviteterna till en helhet. Detta visar på hur 
kampanjen är beroende av att konsumenterna tar del av alla aktiviteter för att kunna göra en 
logisk koppling. Det resonemang stämmer även överens med att kombinationsmodellen 
endast är applicerbar på de konsumenter som har tagit del av alla aktiviteter. 
 
I kombinationsmodellen (se figur 2.3) utgjorde den traditionella marknadsföringscirkeln alla 
de grundläggande verktygen produkt, plats, pris och påverkan. Av empirin framkom det att 
det enbart var pris som användes i större utsträckning. Willys argumenterade för priset i alla 
sina traditionella kampanjaktiviteter. Gällande verktyget plats använde Willys sig mestadels 
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av dem kanaler de vanligtvis syntes i under kampanjen (annonsblad, utomhusreklam med 
mera). I dem delar där Willys utnyttjade annorlunda kanaler, såsom cykelaktiviteten 
(utomhusaktivitet) och barnvagnsaktiviteten (där det sociala mediet Instagram även var 
integrerat) nådde inte principen om plats sin fulla potential då respondenterna gav uttryck för 
att dessa var varken tillräckligt unika eller relevanta. Gällande verktyget produkt framkom 
inte Willys produktfördelar på något sätt under kampanjen, trots att Matilda uttryckte en 
önskan om att kommunicera kvalitet till konsumenterna. Precis som kombinationsmodellen 
(se figur 2.3) visade är det däremot tydligt att verktyget påverkan användes aktivt i 
gerillaaktiviteterna. Här försökte Willys aktivt att kommunicera den nya stormarknaden på 
alternativa sätt för att locka nya kunder till butiken.  
 
Gerillamarknadsföringen brukar enligt teorin vara kostnadseffektiv (Nufer 2013) vilket delvis 
framkom i Willys kampanj. En av respondenterna uppmärksammade att kampanjen 
resursmässigt inte kan ha kostat Willys särskilt mycket. Överraskande marknadsföring 
förekom i liten utsträckning (födelseannonsen och barnvagnsaktiviteten) men förlorade sin 
effekt då den ansågs vara etisk problematisk ur respondenternas perspektiv. Fredrik uttryckte i 
samband med definitionen för gerillamarknadsföring att meningen är att möta målgruppen där 
de inte har förväntat sig reklamen (principen om överraskning). Uttalandet från Fredrik 
stärker påståendet om att Willys har misslyckats i att utnyttja gerillaaktiviteterna i rätt 
sammanhang för att skapa en överraskande effekt. Infektionsmarknadsföring kunde inte 
dokumenteras ha förekommit i kampanjen, då inga respondenter ansåg att särskilda aktiviteter 
eller kampanjen som helhet skulle få dem att sprida den vidare. Bakhållsmarknadsföring har 
heller inte kunnat observeras utifrån empirin. Sammanfattningsvis var det enbart 
lågkostnadsmarknadsföring som använts som kommunikationsverktyg.  
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Det är tydligt att kombinationsmodellen (figur 2.3) har behövts uppdateras. Nedan visas en 
utveckling av kombinationsmodellen (se figur 5.1). 
 
 

 
 
Figur 5.1  Utveckling av kombinationsmodellen 2.3 
(Isabelle Bergander & Josefine Nordqvist Svensson 2014) 
 
Sammanfattningsvis framkommer det att brist på användning av verktyg för både traditionell 
marknadsföring och gerillamarknadsföring har medfört att cirklarna glidit bort från varandra. 
Analysen visar att kampanjen Nyöppning i Mobilia inte har integrerat kombinationen av 
traditionell marknadsföring och gerillamarknadsföring på ett lyckat sätt. Cirklarna är inte 
längre lika stabila. Detta bekräftas genom alla fokusgrupper som inte tyckte att den totala 
kampanjen stack ut tillräckligt bland övrig reklam. Bruset har med andra ord haft lättare att 
tränga igenom de två cirklarna och försvårat budskapet att nå hela vägen fram till mottagaren. 
Argumentet bygger på åsikterna inom fokusgrupperna som tillsammans lutade åt att den totala 
kampanjen uppfattades mestadels som traditionell marknadsföring. Det innebar automatiskt 
att utrymmet i modellen som täcker kreativitet och trovärdighet även påverkats.  
 
Modellen kopplar kreativitet som gerillamarknadsföringens främsta bidrag (Nufer 2013), 
medan den traditionella marknadsföringen representerar trovärdighet (Prendergast, Liu & 
Poon 2009). Empirin bekräftade visserligen att de delar som uppfattades som mest kreativa 
var gerillaaktiviteterna. Däremot var det inga respondenter som kopplade kanalval till 
trovärdighet. Det är med andra ord ingen självklarhet att de traditionella kampanjaktiviteterna 
automatisk ansågs vara mer trovärdiga. Vissa annonser i det traditionella kampanjmaterialet 
uppfattades till och med som mindre trovärdiga eftersom dem tenderade att lova för mycket 
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(ett löfte som begränsades av den finstilta texten längst ner i dessa annonser, se bilaga 4). Här 
kan kombinationmodellens (figur 2.3) representerbarhet ifrågasättas. Utvecklingen av 
kombinationsmodellen (figur 5.1) är att trovärdighet snarare bygger på tid. Den ursprungliga 
modellen var inte bunden till tid och kunde inte visa hur cirklarna påverkades av den 
parametern. Parametern tid har således inkluderats i den nya kombinationsmodellen (figur 
5.1). Modellen är med andra ord avgränsad till de kortare kampanjsamarbeten som har en 
specifik början och avslutning. Trovärdigheten påverkas främst av tiden som avsatts till 
kampanjen, men förutsätter självfallet en välintegrerad kombination av de två 
marknadsföringsmetoderna. Kreativitet påverkas även av att cirklarna har dragits bort från 
varandra, men så länge det finns större utrymme än enbart en tangeringspunkt går det 
fortfarande att återfinna kreativa moment i kampanjen. Detta framkom i Willys fall där 
respondenterna gav uttryck för att särskilda aktiviteter var kreativa (att presentpåsar för en 
mataffär ansågs vara nytänkande).  
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Nedan presenteras studiens slutsatser som kan dras till syftet och tillhörande 
forskningsfrågor. Vidare redovisas teoretisk och praktisk implikation. Slutligen öppnar vi upp 
för vidare forskning. 
 

6 Slutsats 

6.1 Forskningsfrågor och syfte  
Den första forskningsfrågan var På vilket sätt ansåg konsumenterna kampanjen som kreativ?  
Kampanjen uppfattades inte som kreativ i den meningen att den var underhållande, ett ord 
som alla fokusgrupper främst kopplade till kreativitet. Trots att några av Willys 
kampanjaktiviteter, såsom inflyttningsfesten och cykelaktiviteten, beskrevs med ord som 
annorlunda var det övergripande intrycket att kampanjen inte var tillräckligt nytänkande för 
att uppfattas som kreativ. Kampanjens kreativa utförande var inte tillräckligt. Det förklarades 
genom att den inte hade tillräcklig relevans för att bli uppskattad.  
 
Den andra forskningsfrågan var På vilket sätt upplevde konsumenterna kampanjen som 
trovärdig? Parametern trovärdighet grundade sig i erfarenheter och attityder som skapats över 
längre tid, vilket Willys kampanj inte kunde påverka eftersom kampanjen byggde på ett 
kortsiktigt samarbete med Miami. Det var heller inget som kunde styrka teorin om att den 
traditionella marknadsföringen håller högre trovärdighet jämfört med gerillamarknadsföring. 
Detta framkom i en enskild traditionell annons där informationen ansågs lova för mycket. Det 
som framkom som trovärdigt var att Willys öppnat en ny butik och att det är förståeligt att de 
ville sticka ut från bruset. Om Willys låga priser ansågs som trovärdiga eller ej, grundades i 
vilken grad respondenterna ansåg Willys grundläggande affärsidé som sanningsenlig. 
 
Den tredje forskningsfrågan var På vilket sätt kommer marknadsföringsbudskapet fram för 
konsumenterna? Genom Willys kampanj konstaterades det att Willys själva önskade att 
kommunicera kvalitet under kampanjen. Däremot uppfattade respondenterna att budskapet 
enbart var låga priser samt nyöppning. Dessa budskap framkom tydligast i de traditionella 
aktiviteterna. Det var främst i enskilda gerillaaktiviteter som budskapet fick negativ effekt då 
de var otydliga eftersom de uppfattades som stötande eller icke relevanta. Detta kopplas till att 
Willys tillsammans med Miami enbart fokuserade på att vara kreativa i utformningen av 
budskapet och glömde relevansen i det de ville kommunicera. Omgivningen visar sig vara en 
viktig faktor för hur väl budskapet uppfattas. Mest grundläggande av allt är dock att det måste 
vara en tillräcklig förändring att marknadsföra, där budskapet om låga priser inte visade sig 
vara en tillräcklig förändring.   
 
Syftet med studien var att öka förståelsen för hur större företag kan lyckas med att kombinera 
traditionell marknadsföring och gerillamarknadsföring. Genom fallstudien på kampanjen för 
dagligvarukedjan Willys framkom det att de hade svårt att implementera 
gerillamarknadsföring i sin befintliga traditionella marknadsföring. Eftersom 
marknadsföringsmetoderna inte blivit tillräckligt integrerade har de inte lyckats tränga igenom 
bruset. Det har i sin tur hotat utrymmet för kreativitet och trovärdighet. Att Willys inte 
integrerade gerillamarknadsföring tillräckligt, baseras på Willys brist på riskbenägenhet som 
bygger på rädslan av att förlora sin befintliga plats hos konsumenterna. Willys representerar 
ett större företag vilket begränsar möjligheten att avgöra vilka specifika delar i en kampanj 
som varit mest lyckade eftersom de syns simultant i flera medier. Det är således förståeligt att 
Willys begränsar sig själva. Det blir med andra ord svårt för Willys att avgöra huruvida 
kostnaden för gerillaaktiviteterna varit lönsamma. Trots att kampanjen visade sig vara relativt 
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kostnadsvänlig har de extra resurser som spenderats i hopp om att synas troligen inte används 
effektivt. Slutligen visar det sig att trovärdighet hänger ihop med argumentet om att 
förändring är svårt att kommunicera på kort sikt vilket denna kampanj representerar.  

6.2 Teoretisk implikation  
Studiens teoretiska bidrag är dels att stärka befintlig teori. Som teorin visar är bruset stort i 
dagens samhälle och företagen behöver komma med nya marknadsföringsmetoder för att 
uppmärksamma konsumenterna, och där är gerillamarknadsföring en användbar metod. 
Teorin stärks i denna studie om att den traditionella marknadsföringen tenderar att förbli 
osynlig. I teorin har det även ifrågasatts om gerillamarknadsföringens faktiska effekt när den 
marknadsförs individuellt. Denna fallstudie har kunnat stärka denna teori då 
gerillaaktiviteterna under kampanjen inte visade sig vara tillräckliga utan bidrag från de 
traditionella aktiviteterna.  Tidigare forskning har även visat att större företag har svårt att 
implementera innovativa marknadsföringsmetoder i sin befintliga marknadsföring. Denna 
studie påvisar denna teori. Willys har svårt att tänka innovativt som ett resultat av en mycket 
centralstyrd organisation som begränsar företaget. Att Willys inte är riskbenägna grundar sig i 
Willys rädsla att förlora sin befintliga plats hos konsumenterna då de är ett stort företag som 
inte kan undvika att synas om de skulle utsättas för kritik.  
 
Studiens bidrag är dels att komplettera befintlig teori. Med fallstudiens ansats om att 
undersöka dessa marknadsföringsmetoder i kombination med varandra, har ett alternativt 
angreppssätt inom marknadsföring kompletterat befintlig teori som främst fokuserat på 
traditionell marknadsföring och gerillamarknadsföring var för sig. Något som framkom i 
denna studie som inte har framförts i teorin är hur trovärdighet kan kopplas till långsiktighet. 
Det framkom i empirin att bilden av Willys inte ändrade sig anmärkningsvärt efter att 
kampanjens avslut, då Willys troligtvis måste förhålla sig till ett grundkoncept. Därför ansåg 
respondenterna att alla Willys butiker är mer eller mindre likvärdiga. Därför bygger 
trovärdighet gentemot Willys på tidigare erfarenheter som formats över tid och som en 
kortsiktig kampanj inte kan påverka. Iakttagelsen ses därför som en ny upptäckt. 

6.3 Praktisk implikation 
Denna fallstudie om alternativ marknadsföring har riktats mot dagligvarukedjan Willys. 
Nedan följer rekommendationer till Willys förbättringsarbete, strukturerat utifrån tre 
problemområden. 
  
Integration 
Willys allra flesta kampanjer som gäller nyöppningar sker framförallt via traditionella 
reklamkanaler. Vi anser att detta fokus inte är tillräckligt, då alternativa 
marknadsföringsmetoder har potential att bli uppmärksammade och uppskattade av 
konsumenterna i större utsträckning. Kampanjen visade dock att fokus på riskminimering höll 
tillbaka gerillaaktiviteternas fulla potential att få stor spridningseffekt och upplevas som 
kreativa. Vi anser därför att Willys måste våga ta risker, inom ramarna för vad som är lagligt, 
men med insikt om att möjligheten att sticka ut i mängden finns.  
 
Kampanjens tidsutrymme 
Willys kampanj byggde på ett kortsiktigt samarbete med gerillabyrån Miami. Respondenterna 
visade att trovärdigheten främst kopplas till långsiktighet, eftersom förändring inte är troligt 
att ske över en natt. Vi anser att tidsutrymmet har en avgörande roll för hur kampanjen mottas 
av konsumenterna. Willys bör således prioritera långsiktighet och tillåta att samarbeten likt 
denna får tillräckligt tidsutrymme.  
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Kommunikationsrelevans  
Studien visade att Willys fokuserade i större utsträckning på utformningen av sin 
kommunikation och i mindre utsträckning på innehållet i vad Willys faktisk kommunicerade. 
Det ledde till att respondenterna inte uppfattade budskapet då de inte kände någon relevans. 
Kampanjens utformning var med andra ord inte tillräckligt genomtänkt, vilket i sin tur 
påverkade kreativiteten negativt. Det spelade ingen roll hur kreativa de särskilda 
kampanjaktiviteterna var så länge de inte hade någon relevans ur ett konsumentperspektiv.  
Willys bör regelbundet kontrollera relevansen i det som de kommunicerar genom sina 
kampanjer då det minimerar risken för en misslyckad kommunikation och sannolikheten att 
stöta på etisk problematik. 

6.4 Vidare forskning  
Alternativa marknadsföringsformer är som konstaterat ett relativt outforskat område men där 
några problemområden redan har lokaliserats. Mer forskning behöver tilläggas för att bygga 
på den befintliga teoretiska förståelse för hur alternativ marknadsföring kan utvecklas och 
implementeras. I takt med att allt fler företag genomsyras av den globala situation som råder, 
växer företag snabbare och då kan alternativ marknadsföring verka som en avgörande 
funktion för företags överlevnad.  
 
I denna studie gjordes en fallstudie på företaget Willys där följande iakttagelser gjordes: 1) ett 
företag inom dagligvarubranschen, 2) en kampanj vars gerillaaktiviteter inte var tillräckligt 
okonventionella, 3) en kampanj som grundades i ett kortsiktigt samarbete för särskilda 
ändamål. Därför vore det intressant om fortsatt forskning undersöker 1) studier på företag 
inom andra branscher som genomfört liknande kampanjer för att se om vissa branscher har 
större flexibilitet att kombinera traditionell marknadsföring och gerillamarknadsföring, 2) mer 
extrema och okonventionella gerillaaktiviteter i kombination med traditionella 
marknadsföringsaktiviteter. På så sätt kan det närmare undersökas huruvida kombinationen av 
dessa faktisk påverkar utfallet, samt 3) liknande fall fast över längre tidsperiod skulle kunna 
utforska huruvida utrymmet för trovärdighet är bunden till tid samt om kreativitet för större 
utrymme då företag vågar vara med riskbenägna. 
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8 Bilagor  
 
Bilagorna 1-11 samt 13 kommer från Matilda Nordin på Willys AB. Fotografen till dessa 
bilagor är okänd, men togs i samband med att material/aktiviteterna genomfördes (Vecka 36-
48, 2013). Bilaga 12 kommer från Fredrik Olsson och är tagna av Miami Guerilla Agency 
AB.  
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Bilaga 146  
 

Fokusgruppsintervju 1 
Datum: 2014-03-17 Tid: 11.00-13.30 
Plats: Gårda, hemma hos Deltagare F 
Slumpmässigt utvalda deltagare. Deltar anonymt och namnges därför med en bokstav. 
Deltagare A-F 
A. Man, 77 år, Göteborg 
B. Kvinna, 85 år. Göteborg 
C. Kvinna, 80 år. Göteborg 
D. Man, 81 år. Göteborg 
E. Man, 79 år, Göteborg  
F. Kvinna, 82 år, Göteborg 
 
Moderator: Josefine Svensson 
Observatör/antecknare: Isabelle Bergander  
 
Fokusgruppsintervju 2 
Datum: 2014-03-18 Tid: 13.45-15.15 
Plats: Töllsjö, på en förskola i ett avskilt klassrum 
Slumpmässigt utvalda deltagare. Deltar anonymt och namnges därför med en bokstav. 
Deltagare A-F 
A. Man, 44 år, Töllsjö 
B. Kvinna,  37 år, Töllsjö 
C. Kvinna, 32 år, Töllsjö, lämnade efter 30 min  
D. kvinna, 41 år, Töllsjö 
E. Kvinna, 33 år, Töllsjö 
F. Kvinna, 32 år, Töllsjö 
 
Moderator: Isabelle Bergander  
Observatör/antecknare: Josefine Svensson  
 
Fokusgruppsintervju 3 
Datum: 2014-03-17 Tid: 9-11.00 
Plats: Grupprum, Högskolan i Borås 
Slumpmässigt utvalda deltagare. Deltar anonymt och namnges därför med en bokstav. 
Deltagare A-F 
A. Kvinna, 21 år, Borås 
B. Kvinna, 19 år, Borås 
C. Man, 22 år, Göteborg 
D. Man, 25 år, Göteborg 
E. Kvinna, 22 år, Borås 
 
Moderator: Josefine Svensson 
Observatör/antecknare: Isabelle Bergander  

 
 

                                                
6  Isabelle Bergander & Josefine Nordqvist Svensson, 2014-03-20 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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