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Abstract 
Companies within the fashion business today are challenged by an increased competitive situation. 

Because of the globalization and the interaction between customers over the internet, consumers of 

today are more aware than before. The main factor behind this new awareness is the generation of 

young people whom grown up in a digitalized world, known as Generation Y. Companies have to 

struggle to get the consumers attention, and the situation is described as a marketing war. 

 

Many marketers fail to reach consumers with the traditional marketing tools; advertising, public 

relations, direct marketing and personal sales. In order to get the attention of the customers and escape 

the ongoing media noise, companies are forced to be more creative and aggressive in their marketing 

activities. Some of these creative activities are labelled as unconventional marketing. Guerrilla 

marketing is unconventional ways to get the companies words out on the streets. In guerrilla 

marketing, everything is seen as an advertising background. Viral marketing is known as the online 

version of word of mouth-marketing. Stealth marketing is simply a way of marketing, whereas the 

sender is unknown. But how do these marketing activities affect the customers? This leads us to 

following research questions; what kind of impact does unconventional marketing have on consumers, 

and how could it create positive attitudes and behaviour? We also decided to research how the fashion 

industry in best ways can use these kinds of activities. 
 

The consumers perceive these kinds of marketing activities as more tangible and integrating, 

comparing to traditional media. Factors that influence the impact of the methods are the consumer’s 

earlier memories and references. If the consumer had a positive or a negative attitude towards the 

company, the attitude enhanced after an unconventional campaign. This was particularly evident with 

Viral marketing may be more suitable for Generation Y, since they are more used to work online. 

Unconventional marketing creates stronger attitudes and generates more word-of-mouth, compared to 

traditional marketing. There is a risk that it does not generate in positive buying consumer behaviour. 

Therefore, the unconventional campaigns should be complemented with a more sell driven marketing 

channel. This does not, however, affect fashion blogs, since that channel is considered more sell 

driven. 

 

Fashion promotion is seen as traditional and uninteresting. Companies could use this marketing to 

differentiate themselves from their competitors. Two factors are of major importance in implementing 

these strategies; knowing you target and having a coherent image and communication. If a company’s 

communication does not comport with customers expectations, it could hurt the company. We also 

came to the conclusion that guerrilla activities are suitable to generate knowledge of new or small 

companies. It is easier for small and trendier fashion companies to implement these strategies, since 

their customer often expect their promotion to be innovative. 

 

 

Keywords: unconventional, guerrilla-, viral-, stealth marketing word of mouth, attitude, 

behavior 



 

 

Sammanfattning 
Företag inom modebranschen står i dag inför en ökande konkurrenssituation. På grund av 

globaliseringen och interaktionen mellan kunder över internet, är konsumenterna idag mer 

medvetna än tidigare. Den största faktorn bakom den nya medvetenheten är den generation av 

unga människor som växt upp i en digitaliserad värld, benämnd som Generation Y. Företag får 

kämpa för att få konsumenternas uppmärksamhet och situationen beskrivs som ett 

marknadsföringskrig.  

 

Många marknadsförare misslyckas med att nå fram till konsumenterna med traditionella 

marknadsföringsverktyg som; reklam, PR, direktmarknadsföring och personlig försäljning. För att 

få uppmärksamhet av kunderna, undkomma det pågående mediebruset och differentiera sig på 

marknaden, tvingas företag att bli mer kreativa och aggressiva i sin marknadsföring. Vissa av de 

här kreativa aktiviteterna är kända som okonventionell marknadsföring. Ämnet är brett, men några 

av de viktigaste aspekterna är gerilla, viral och stealth marknadsföring. Gerilla marknadsföring är 

allmänt känt som okonventionella sätt att få företagens ord ut på gatorna. I gerilla marknadsföring 

ses allt som en reklambakgrund. Viral marknadsföring är känt som onlineversionen av word-of-

mouth marknadsföring. Sociala medier som Facebook och bloggar, gör att informationsutbytet 

mellan användare går snabbt. Stealth marknadsföring är ett sätt att marknadsföra där avsändaren 

är okänd för kunderna. Vi ställer oss frågande till om det verkligen är så enkelt för ett företag att, 

med hjälp av okonventionell marknadsföring, skapa uppmärksamhet hos konsumenter. Det har lett 

oss in på vår frågeställning, som är att undersöka vad okonventionell marknadsföring har för 

påverkan, samt vilka attityder och beteenden metoden kan generera hos Generation Y. Vi har även 

valt att studera hur svenska moderelaterade företag på bästa vis kan använda sig av 

okonventionella marknadsföringsmetoder. 

 
Vi kom fram till följande resultat: Konsumenter uppfattar den här typen av marknadsföring som 

mer påtaglig och interagerande, jämförelsevis med traditionella medier. Faktorer som påverkar 

effekten av metoderna är konsumentens tidigare upplevelser och referenser. Då konsumenten från 

början hade en positiv eller en negativ attityd gentemot företaget, förstärktes attityden efter en 

okonventionell kampanj. Det var särskilt tydligt när det handlade om stealth marknadsföring. 

Viral marknadsföring kan vara mer lämplig för Generation Y, jämförelsevis med andra 

generationer, eftersom de generellt sett har mer internetvana. Okonventionell marknadsföring 

skapar starkare attityder och ger upphov till mer word-of-mouth, jämfört med traditionell 

marknadsföring. Det finns dock en risk att okonventionell marknadsföring inte leder till ett 

positivt köpbeteende hos konsumenten. Därför bör okonventionella kampanjer kompletteras med 

en mer säljdriven marknadskanal. Det innefattar dock inte modebloggar, eftersom att den kanalen 

räknas som mer säljfokuserad.  

 

Undersökningen visar att modereklamen ofta betraktas som traditionell och ointressant. Företagen 

kan då använda de här typerna av marknadsföringsmetoder för att differentiera sig från sina 

konkurrenter. Två faktorer är av stor betydelse i genomförandet av dessa strategier; kunskap om 

sin målgrupp och att ha en samstämmande image och kommunikation. Då ett företags 

kommunikation inte överensstämmer med hur konsumenten förväntar sig, kan det skada företaget. 

Vi kom även till slutsatsen att just gerilla är särskilt lämpligt för att sprida kunskap om nya eller 

små företag. Det är även lättare för små och trendiga företag att implementera de här metoderna, 

då det ofta förväntas av deras målgrupp att deras marknadskommunikation skall vara innovativ. 
 

Nyckelord: okonventionell, gerilla-, viral-, stealth marknadsföring, word-of-mouth, attityd, 

beteende 
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en motivering till ämnesvalet i form av en problembakgrund följt av 

rapportens problemdiskussion. Därefter följer studiens problemformulering samt syfte. 

Slutligen presenteras en disposition på rapporten samt definitioner på viktiga begrepp som 

figurerar i rapporten. 

 

1.2 Problembakgrund 
I takt med den ökande globaliseringen är företag och konsumenter inte längre bundna till en 

geografisk plats. Genom interaktiva medier som internet, har konsumenter över hela 

jordklotet tillgång till varor och tjänster från hela världen. De utbredda nätverken skapar nya 

möjligheter och utmaningar för företag och konsumenter. Marknaden är numera nästintill 

gemensam för alla dess utövare vilket har lett till en ökad konkurrenssituation inom de flesta 

branscher.
1
 Kunskapen om hur företag skall förhålla sig till den kontinuerligt ökande 

globaliseringsprocessen blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Hauge (se Lindahl, 2008) 

menar på att just textil och modeindustrin är en konkurrensintensiv bransch samt ett extremt 

exempel på globaliseringsprocessen. Den ökade konkurrensen har lett till vad många 

benämner som ett marknadsföringskrig där företagen allt mer måste kämpa för att nå ut till 

konsumenterna och skapa uppmärksamhet kring just sitt varumärke (Ries & Trout, 2001, s. 

17). 

 

Digitaliseringen och den ökande konsumtionen har lett till nya attityder samt ökad 

medvetenhet hos konsumenterna. Via internet och bloggar har konsumenter möjlighet att 

utbyta kunskap och skapa opinion, vilket ställer allt högre krav på företagen. För första 

gången i marknadsföringens historia är det inte enbart marknadsföraren som bestämmer dess 

innehåll (Blakeman, 2009, s. 277). Förmågan att skapa kundvärde och relationer till sina 

kunder är allt mer väsentlig för dagens företag (Magnani, 2006). 

 

Bakom den här ökande medvetenheten ligger en ny grupp av konsumenter som är mer 

upplysta än tidigare. Den gruppen brukar ofta benämnas som Generation Y och bedöms enligt 

demografer att vara födda mellan 1978 och 1999. Generationen uppfattas som mer öppen och 

frispråkig än dess föräldrar. Milleniumgenerationen, som de också kallas, är den generation 

som är uppvuxen i en ständigt uppkopplad värld. De minns inte hur tiden innan internet såg ut 

och använder sig hellre av sociala nätverk, som Facebook och Twitter, än av telefon vid 

kommunikation (Boseman & Herbinson, 2009). Wade (2009) menar på att marknadsföringen 

genomgår en kris på grund av det snabbt förändrade informationsklimatet. Genom de nya 

digitala nätverken har konsumenternas kundlojalitet avtagit och varumärkens relevans 

minskat i betydelse. Vidare pekar Wade (2009) på att marknadsföring radikalt måste byta 

skepnad för att stå motståndskraftiga på marknaden och kunna behålla kunder. 

 

Alla de olika typerna av kommunikationskanaler gör att konsumenten dagligen utsätts för 

differentierade budskap från en mängd olika sändare. Det benämns som ”brus” i den klassiska 

kommunikationsmodellen. En avsändare kodar ett meddelande och sänder det via en kanal. 

Därefter utsätts meddelandet för olika slags brus, av både generell och kommersiell karaktär, 

vilket kan göra att budskapet inte når hela vägen fram. Mottagaren avkodar det inkommande 

                                                 
1
http://www.svensktnaringsliv.se/material/temablad/globalisering-ger-forutsattningar-for-tillvaxt_9230.html 

(2010-03-08) 

http://www.svensktnaringsliv.se/material/temablad/globalisering-ger-forutsattningar-for-tillvaxt_9230.html
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meddelandet och tolkar det efter sin egen referensram. Avkodningen är således olika hos oss 

människor och därmed får vi en skild uppfattning av budskapet (Fiske, 1997, s. 19). Tidigare 

var det vanligt att företaget ville nå ett så stort segment som möjligt men då dagens samhälle 

har blivit allt mer konkurrensintensivt, är det viktigare att nå ut och rikta sin marknadsföring 

till en nischad målgrupp. Parametrar som livsstil och värderingar ökar i vikt då 

marknadsförare försöker nå sin specifika målgrupp (Atkinson, 2004). 

 

För att ett företag ska lyckas komma ut ur det allmänna mediebruset och nå ända fram till 

konsumenterna krävs det att de sticker ut ur mängden, antingen med sina produkter eller via 

sin marknadsföring. Det inkluderar de flesta branscher i allmänhet och modebranschen i 

synnerhet (Bohdanowicz & Clamp, 1994, s. 3). Inom mindre företag finns det en tendens att 

marknadsföringen negligeras då företaget ofta ser till de höga omkostnaderna som traditionell 

marknadsföring kan medföra. De traditionella marknadsföringsverktygen brukar betecknas 

som annonsering, public relations, direktmarknadsföring och personlig försäljning (Fill, 2005, 

s. 555). 

 

Många företag känner en svårighet med att få tillräcklig kommersiell genomslagskraft genom 

den traditionella marknadsföringen och vänder sig om efter mer okonventionella metoder för 

att sprida sitt budskap. Blakeman (2009, s. 277) menar på att när reklam sker i andra 

sammanhang än i traditionella mediekategorier som radio- och tv-sändningar, tryckt media 

eller reklam utomhus, kan den räknas som okonventionell. Den här typen av marknadsföring 

kan delas in i olika kategorier och benämns ofta som alternativ eller kreativ. Den sker ofta i 

den offentliga gatumiljön eller på internet i form av olika sociala medier (Blakeman, 2009, s. 

276). 

1.3 Problemdiskussion 

Undersökningar visar att konsumenter har en tendens att sålla bort en stor del av den enorma 

mängd budskap de dagligen får riktade mot sig. Weilbacher definierar (2003, s. 230) 

utmaningarna för marknadsföringen enligt följande: 

 

“The challenge for advertising is to find ways and means to bypass or upset 

business as usual in the consumer's brain and to build an enduring perceptual 

representation of the brand as one that is acceptable and desirable”. 

 

Informationsteknologin har genererat en eskalering gällande budskap och information. 

Finegan (se Magnani, 2006) har uppskattat antalet varumärkesrelaterade budskap per person 

och dag till 3000. Den mänskliga hjärnan har möjlighet att simultant behandla en stor mängd 

budskap och intryck. Vår hjärna bearbetar samtidigt flera olika visuella intryck, muskulära 

intryck, känslomässiga intryck och så vidare. Bearbetningen sker på olika medvetande nivåer, 

så som medvetande, halvt medvetande och icke medvetande. I den här enorma 

bearbetningsprocessen tenderar reklam att sållas bort då budskapen inte anses vara vare sig 

unika i sin karaktär eller i sin information. För att hjärnan skall reagera på budskapet måste 

informationen redan vara lagrad, mottagaren bör således redan ha kännedom om märket vid 

märkesrelaterade budskap. (Weilbacher, 2003) 

 

För att lyckas registrera ett varumärke i konsumenters medvetande måste företag överväga att 

söka sig till allt mer kreativa metoder av marknadsföring. Den okonventionella 

marknadsföringen kan ske inom ramarna för det offentliga rummet, ofta benämnd som Gerilla 

marknadsföring. Numera förekommer även onlinebaserad påverkan i form av olika sociala 
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medier, så kallad viral marknadsföring. Inom gerilla marknadsföring är tanken att allting som 

finns runt omkring konsumenterna kan agera som en bakgrund för marknadsföringsaktiviteter. 

Trottoarer, offentliga toaletter och kollektivtrafik är vanliga exempel på offentliga utrymmen 

som kan utnyttjas i marknadsföringssyften. Kriterierna är att ju mer oväntat och 

uppseendeväckande genomförd en aktion är, ju större intryck skapas i konsumenternas sinne. 

Således blir konsumenterna mer benägna att sprida upplevelsen vidare genom att diskutera 

den. Den virala marknadsföringen är en form av word-of-mouth inom digitala 

kommunikationsmedel som Facebook, Twitter och bloggar. Okonventionell marknadsföring 

kan delas in i huruvida avsändaren av budskapet är anonym eller inte. Den typen av 

marknadsföring där avsändaren är anonym benämns som ”stelth marketing”. Marknadsförare 

över hela världen måste nu förhålla sig till det nya kommunikationsklimatet. Därtill ligger 

utmaningen att nå Generation Y som anses vara kräsna och svåra att nå genom traditionell 

media (Blakeman, 2009, s.276-283). 

 

Då konsumenten gallrar reklambaserade budskap, hur ska företag lyckas nå fram till 

konsumenten med deras budskap? Hur ska företag kunna tillämpa den nya teknologin samt 

den framväxande stadsbilden för att skapa intresse hos konsumenterna? Det här bör företag 

ständigt arbeta med för att vara lättillgängliga i kundens främre medvetande och nå fram till 

Generation Y. 

 

Den legala aspekten är en kritisk ståndpunkt för gerillabaserade marknadsföringsaktiviteter. 

Tanken bakom just gerilla marknadsföring är ofta att befinna sig fysiskt nära den uttänkta 

målgruppen, vilket då skulle leda till ökad kundnärhet och på det viset kundvärde, enligt 

förespråkarna. Är det verkligen så enkelt? Hur fungerar de tillfälliga och uppmärksammade 

aktiviteterna? Skapar de en hållbar associationsram i konsumentens medvetande, eller är 

effekten bara temporär? Trots att begreppet okonventionell marknadsföring är väletablerat 

inom den moderna marknadsföringen finns det föga litteratur om ämnet. Vi tycker det är ett 

betydelsefullt och intressant ämne, som väcker funderingar och frågor. I en värld där 

valmöjligheterna för konsumenterna hela tiden eskalerar tror vi att begreppet kommer att öka i 

angelägenhet. Med vår studie ämnar vi besvara följande frågeställning. 

1.4 Problemformulering 

 Vad har okonventionell marknadsföring för påverkan och hur kan den generera 

positiva attityder samt beteenden hos konsumenten? 

 

 Hur kan moderelaterade företag på bästa sätt använda sig av okonventionella 

marknadsföringsmetoder? 

 

1.5 Syfte 
Med vår uppsats ämnar vi att undersöka och beskriva vad okonventionella 

marknadsföringsmetoder har för påverkan på konsumenter i Generation Y, samt vilka attityder 

och beteenden de kan generera. Vidare har vi för avsikt att undersöka huruvida det är lämpligt 

för företag inom modebranschen att implementera den här typen av marknadsföringsmetoder. 

Slutligen kommer vi att analysera vårt insamlade datamaterial för att kunna dra slutsatser och 

besvara vår problemformulering.   
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1.6 Problemavgränsningar 

Vi kommer att belysa vår frågeställning både i form av ett sändarperspektiv och, ett 

mottagarperspektiv. Det här för att skapa en korrekt uppfattning av vårt valda 

problemområde. Vi begränsar vår undersökning till företag inom modebranschen och fokus 

kommer att ligger på svenska modeföretag. Utifrån mottagarperspektivet, kommer vi att 

avgränsa oss till Generation Y. 
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2. Metod och genomförande 
I följande avsnitt presenteras ståndpunkter till metodologiska val som kommer att utgöra 

studiens fundament. Begreppsbeskrivning och motivering till val anförs. Till sist diskuteras 

också rapportens reliabilitet och validitet. 

 
2.1 Vetenskaplig huvudinriktning 
Inom forskning existerar det huvudsakligen två vetenskapliga förhållningssätt - Positivism 

och Hermeneutik. Positivismen har sitt ursprung i en empirisk/naturvetenskaplig tradition och 

stödjer en enhetlig vetenskap där det strävas efter att alla vetenskaper skall byggas på samma 

sätt (Patel & Davidson, 2003, s. 26). Inom det positiviska förhållningssättet finns det två 

källor till kunskap; empirisk: det vi kan iaktta med hjälp av våra sinnen, och logisk: det vi kan 

räkna ut med vår logik (Thurén, 2007, s. 17). Hermeneutik har sitt ursprung i det grekiska 

ordet ”hermeneuin”, vilket på svenska översätts med ”att tolka”.
2
 Tolkningsprocessen är ett 

samspel mellan att betrakta helheten och delarna, samt en pendling mellan förförståelse och 

förståelse (Patel & Davidson, 2003, s. 30-31). 

 

Vår uppsats präglas av ett hermeneutiskt förhållningssätt där det gäller att studera en helhet. 

Vi ämnar inte uppnå någon statistisk generaliserbarhet. Istället intar vi ett tolkande synsätt för 

att kunna upprätta en förståelse över vår frågeställning. Under arbetsgången har en 

växelverkan mellan vår tidigare ämneskunskap, och den nyinförskaffade kunskapen uppstått. 

Det har utspelats en ständig pendling mellan del och helhet. 

2.2 Forskningsansats 

Teori och verklighet kan relateras till varandra på olika sätt. Det finns tre olika 

forskningsansatser att välja mellan. Deduktion karaktäriseras av att utifrån redan befintliga 

och allmänna principer dra slutsatser om enskilda företeelser, ”från teori till empiri” (Patel & 

Davidson, 2003, s. 23). Induktion innebär omvänt tillvägagångssätt, forskaren utgår ”från 

empirin till teorin”. Utifrån insamlad empirisk fakta försöker författaren dra slutsatser och 

därefter formulera en teori (Jacobsen, 2002, s. 35). Abduktion kan ses som kombination av 

deduktion och induktion. Utgångspunkten är det empiriska materialet men abduktionen 

avvisar därmed inte teoretisk fakta vilket innebär att det empiriska materialet kan kombineras 

med väsentlig teori (Patel & Davidson, 2003, s. 24). 

 
Vår forskning bygger till största del på den deduktiva ansatsen. Utifrån vårt insamlade 

material har vi sökt stöd i utvalda teorier, för att sedermera kunna förklara vårt 

forskningsproblem.    

 

2.3 Undersökningens syfte 
Det finns ett antal olika typer av undersökningar och de kan klassificeras utifrån hur mycket 

kunskap undersökaren besitter innan undersökningen tar fart. Explorativa undersökningar har 

som syfte att inhämta så mycket kunskap som möjligt, angående ett specifikt problemområde. 

Syftet tillämpas då det finns kunskapsluckor inom det valda ämnesområdet. Explorativa 

undersökningar ämnar nå kunskap som sedermera kan ligga till grund för vidare studier, därav 

är kreativitet och idérikedom viktiga beståndsdelar (Patel & Davidson, 2003, s. 12). När 

kunskap, inom det valda forskningsområdet, redan existerar har undersökningen ett 

deskriptivt syfte. En deskriptiv undersökning utgår från att göra beskrivningar rörande 

                                                 
2
 http://www.ne.se/lang/hermeneutik (2010-03-02) 
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förhållanden i dåtid och nutid. Deskriptiva undersökningar begränsas till att undersöka några 

aspekter av det valda fenomenet, därmed är beskrivningarna grundliga och detaljerade. Vid 

hypotesprövande undersökningar förutsätts tillräcklig kunskap inom ett område så att teori 

kan härledas utifrån antaganden om verklighets förhållanden. Vid en hypotesförklarande 

undersökning används insamlingsteknik som ger så exakt information som möjligt (Patel & 

Davidson, 2003, s. 13). 

 

I vår undersökning har vi utgått från ett explorativt syfte som sedermera övergå till ett 

deskriptivt syfte. I den inledande fasen angriper vi problemområdet med en relativt liten 

kunskap angående okonventionella marknadsföringsmetoder och dess konsumentpåverkan. 

Därefter övergår vårt syfte till att beskriva problemet utifrån vårt införskaffade empiriska 

material, i form av verklighetsförankrade intervjuer. 

2.4 Undersökningsmetod 

Vid bearbetning och analysering av införskaffad information utgår forskaren ifrån två olika 

undersökningsmetoder, den kvantitativa - eller den kvalitativa metoden. Det finns även en 

möjlighet att använda en kombination av de båda metoderna. 

 

En kvalitativ undersökning syftar till att skaffa en djupare och mer genomträngande kunskap 

av forskningsproblemet (Patel & Davidson, 2003, s. 118). Huvudfokus ligger på att försöka 

förstå helheten och sammanhanget snarare än att fokusera på de enskilda delarna av problemet 

(Christensen et al. 2001, s. 67). En kvalitativ inriktad forskning fokuserar på mjuka 

datainsamlingar i form av kvalitativa intervjuer, tolkande verbala analyser av texter (Patel & 

Davidson, 2003, s. 14). Emellertid är den kvalitativa analysen begränsad av forskarens 

subjektiva förmåga att kunna se det mönster som datamaterialet faktiskt uppvisar, istället för 

det som förväntats (Christensen et al. 2001, s. 67). Det är ansatsen som avgör 

undersökningens form och möjliga resultat. Undersökningens ansats handlar om valet att 

hantera olika variabler, den analytiska dimensionen – (djup- bredd) och tidsdimensionen (Ad 

hoc – återkommande). Det är de två dimensionerna som fastställer undersökningens omfång 

och räckvidd. Huvudsakligen finns det fyra olika undersökningsansatser att utgå ifrån. 

Tvärsnittsansats, longitudinell-, experimentell- och fallstudie ansats (Christensen et al. 2001, 

s. 70-71). 

 

Om undersökaren har som avsikt att anskaffa en djupare förståelse av ett visst ”fall”, 

som kan vara en individ, en grupp, en organisation eller en situation benämns det som 

en fallstudie. En fallstudie utgår från en helhetsbild och ämnas uppnå en så täckande 

information som möjligt. En fallstudie är lämplig när processer och förändringar vill 

studeras (Patel & Davidson, 2003, s. 54).   
 

Vår uppsats är baserad på en kvalitativ fallstudieansats. Vi ansåg att den metoden var 

mest relevant och lämplig för att tillfredsställa vår problemformulering samt vårt syfte. 

Vi ämnade skapa oss en djupare förståelse och en helhetsbild av vårt 

forskningsproblem. Vår avsikt var inte att uppnå någon statistisk generaliserbarhet, 

utan snarare att få uppfattning och genomföra analytiska generaliseringar samt lyfta fram 

generella mönster. Studien utgörs av såväl kvalitativa som kvantitativa sekundär- och 

primärdata, som vi har analyserat samt bearbetat språkligt. 
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2.5 Urval & Genomförande 

Vid genomförandet av en primärdatainsamling måste en passande målpopulation väljas ut. 

Därefter görs ett urval, då det är alltför tidskrävande och kostsamt att undersöka en hel 

population. Urvalsmetoderna kan delas in i två olika typer; sannolikhetsurval och icke- 

sannolikhetsurval. Oberoende av urvalsmodell kan resultatet från urvalsgruppen aldrig 

motsvara exakt den målpopulation som urvalet kommer ifrån (Christensen et al. 2001, s. 109). 

 

Eftersom vi från början utgick från en kvalitativmetod var det mer väsentligt att erhålla 

respondenter som hade kunskap och förståelse för det problemområde som vi studerade, än att 

erhålla statistisk representativitet. Därmed är vår undersökning baserad på ett icke-

sannolikhetsurval. Vi har valt att genomföra vår undersökning med ett sändar– och 

mottagarperspektiv. Sändarens perspektiv representeras av olika reklambyråer som vi 

strategiskt har valt ut, för att få fram relevant information. Vi har valt att dela in byråerna efter 

hur vi uppfattar att de arbetar med okonventionella marknadsföringsmetoder. Den ena 

gruppen benämner vi som okonventionella marknadsföringsbyråer, då de enbart är 

okonventionellt inriktade. Medan den andra gruppen representeras av byråer som även arbetar 

med traditionell marknadsföring. 

 

Mottagarens perspektiv representeras av en fokusgrupp som har valts ut efter ett 

bekvämlighetsurval. Vilket innebär att de tillfrågade respondenterna med möjlighet att delta, 

har medverkat i undersökningen. De har valts ut för att representera konsumentens attityder 

och beteenden till den här typen av okonventionell marknadsföring. Vår intention har även 

varit att ha med individer demografiskt tillhörande Generation Y, med ett intresse för mode 

och kläder. Den här urvalsmetoden var att föredra då tid och graden av tillgänglighet har varit 

begränsad. 

2.6 Datainsamling 

Det brukar skiljas mellan två olika typer av data, primär - och sekundärdata. Primärdata är 

data som forskaren samlar in på egen hand. Den här datainsamlingen är direkt anpassad efter 

det specifika problemet. Primärdata införskaffas med hjälp av enkäter, observationer och 

intervjuer. Andrahands data eller sekundärdata är information som redan finns tillgänglig. 

Den har samlats in ett annat ändamål och med ett annat syfte, än den aktuella undersökningen 

(Jacobsen, 2002, s. 152-153). 

 

Vår undersökning är baserad på en fallstudieansats och då lämpar det sig att ta fram material 

av både kvalitativ och kvantitativ primär- och sekundärdata, för att uppnå störst relevans. Vi 

började med att studera litterär sekundärdata för att bygga upp en helhetsbild och skapa en 

övergripande förståelse kring vårt problemområde. All sekundärdata som vi har använt oss av 

har vi granskat kritiskt för att minimera risken att vår studie baseras på felaktig information. 

För att styrka vårt problemområde har vi införskaffat primärdata, genom två personliga 

intervjuer, tre telefonintervjuer och en fokusgruppsintervju. Den personliga intervjun 

kännetecknas av att, en eller flera intervjuare och en eller flera respondenter för en dialog med 

varandra. Fördelar med den personliga intervjun är att intervjusituationen lättare kan 

kontrolleras, av intervjuaren. Telefonintervju är en effektiv insamlingsteknik, både tid- och 

kostnadsmässigt. För att få flera infallsvinklar angående vårt problemområde, samt täcka vårt 

syfte att analysera konsumentens attityder och beteenden, har vi även använt oss av en 

fokusgrupp. En fokusgrupp kan variera i antalet deltagare, enligt Christensen et al. (2001, s. 

178) är det lämpligast med 6-10 deltagare för att alla ska kunna komma till tals. Gruppen leds 
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av en så kallad moderator men intervjun är oftast ostrukturerad eller semistrukturerad och 

liknar mer en öppen diskussion kring det givna ämnet. Syftet med en fokusgrupp är att skapa 

interaktion och föra samman flera respondenter som tillsammans kan komma fram till 

oväntade resonemang, som kanske inte hade framkommit vid en personlig intervju 

(Christensen et al. 2001, s. 176). Något som alltid måste beaktas vid intervjuer är den 

påverkan som intervjuaren har på respondenten under intervjun, den så kallad 

intervjuareffekten. Den här påverkan kan yttra sig genom exempelvis kroppsspråk och 

frågornas struktur (Christensen et al. 2001, s. 183). 

 

Inför våra intervjuer har vi införskaffat kunskap gällande de företag vi valt att intervjua. Våra 

frågor är även modifierade beroende på vår förkunskap gällande företagen. Till de företag 

som är mer okonventionellt inriktade har vi ställt mer karaktärsspecifika frågor, även om vi 

till stor del har strävat efter att få ett likartat upplägg. Då vi har bearbetat frågorna och svaren 

skriftligt har vi anpassat språket från talspråk till skriftspråk, för att det skall passa bättre in i 

uppsatsen. 

 

Våra intervjuer har huvudsakligen utgjorts av en semistrukturerad karaktär. De personliga 

intervjuerna har genomförts med; Göteborgsbaserade gerillareklambyrån Miami Guerrilla 

Agency och Mecka reklambyrå, som har sitt kontor i Borås. Telefonintervjuerna har 

verkställts med PR-byrån Studio Total, som befinner sig i Malmö och de två 

Stockholmsbaserade reklambyråerna; Saatchi & Saatchi och Prime PR. 

 

För att ta reda på samt få en bild av mottagarnas uppfattningar och okonventionella 

marknadsföringsmetoder som gerilla -, viral - och stealth marknadsföring, har vi också 

genomfört en semistrukturerad gruppintervju med hjälp av en fokusgrupp. Fokusgruppen 

utgjordes av sju stycken individer och ägde rum i Borås. Vid intervjutillfället introducerades 

fokusgruppen för olika typer av kanaler och marknadsföringsmetoder, så att de fick chans att 

bilda sig en uppfattning om vad vi syftar på med benämningen okonventionell 

marknadsföring. Under samtliga av våra intervjuer har vi gjort ljudupptagningar och även 

utfört noggranna anteckningar, vilket har säkerhetsställt att ingen information har gått 

förlorad. 

 

2.7 Undersökningens tillförlitlighet 
Avsikten med en undersökning är alltid att eftersträva en hög tillförlitlighet. Begreppet 

validitet innebär att det som avsåg att mätas verkligen blev mätt och inget annat. Dels måste 

det vara utfört på ett pålitligt sätt, det vill säga att en god reliabilitet ska vara uppnådd (Patel 

& Davidson, 2003, s. 98). Validitet brukar delas in i, intern - och extern validitet. Intern 

validitet, hur väl undersökningen stämmer överens med verkligheten och extern validitet, är 

graden av generaliserbarhet. Trovärdigheten bestäms av hur systematiskt insamlingen och 

analysarbetet har genomförts samt hur öppet undersökningsprocessen har redovisats. Genom 

att använda olika typer av insamlingstekniker och olika typer av data, samt om en teoretisk 

mättnad har erhållits, ökar studiens trovärdighet. Forskaren måste även ta hänsyn till 

undersökningens generaliserbarhet. I en kvalitativ analys går det inte att tala om någon 

statistisk generaliserbarhet, istället påvisas det i vilken grad undersökningens resultat är 

applicerbart till andra fall eller enheter (Christensen et al. 2001, s. 309-310). 

 
Reliabilitet anger undersökningens tillförlitlighet, att mätningarna är korrekt utförda och i 

vilken grad en motsvarande metod kan användas av andra forskare, för att uppnå samma 

resultat (Thurén, 2007, s. 26). Inom kvantitativa analyser innebär reliabilitet, att stå emot 
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slumpmässiga fel. Begreppet är komplext då det är nära kopplat till mätinstrumentets 

konsistens eller förmåga att leda fram till ett likartat resultat vid en upprepning av 

undersökningen. Inom kvalitativa analyser är problemet tudelat. Undersökningar av den typen 

grundar sig på en växelverkan mellan individer vid olika tidpunkter och då verkligheten hela 

tiden är föränderlig, är det nästintill omöjligt att samla identisk data som sedan ska kunna 

mätas. Den andra aspekten av problemet är att mätinstrumentet är samma sak som 

analytikern. Vilket innebär att reliabiliteten är kopplad till den enskilda undersökarens 

preferenser. Då det studerande sammanhanget, verkligheten, ständigt förändras kommer en 

upprepande studie med identiskt resultat vara svåruppnåeligt. När det inte går att erhålla mått 

på reliabiliteten, får tillförlitlighet ske på annat sätt. I de fall då strukturerade observationer 

och standardiserade intervjuer, med tränade utförare genomförs kan det räknas med en 

förhållandevis god reliabilitet (Patel & Davidson, 2003, s. 101). 

2.7.1 Validitet 

I vår studie har vi noggrant försökt att mäta det vi avsåg, genom att hela tiden knyta an 

intervjuerna till vår teori. Uppsatsen består av både sekundär och primär data. Dock har vi 

enbart använt oss utav en typ av insamlingsteknik, nämligen intervjuer. Däremot har vi 

genomfört tre olika typer av intervjuer. Personliga intervjuer samt telefonintervjuer har utförts 

med enskilda reklambyråer och dels en fokusgruppintervju. Det här har vi gjort för att kunna 

ta del av skilda infallsvinklar av problemet. 

 

Det som skulle kunna vara en faktor som minskar validiteten i vår forskning är att vi vid de 

två första intervjutillfällena hade en något smalare forskningsfråga, då vi ämnade undersöka 

enbart en av aspekterna av okonventionell marknadsföring. Vidare kan konstateras att vi ändå 

samlade in den efterfrågade informationen då vi lät en av byråerna representera gerilla 

marknadsföring och en av dem representera den virala aspekten. Validiteten hos de tillfrågade 

kan ifrågasättas då de enbart arbetar med den här typen av marknadsföring, och då ställer sig 

odelat positiva till den. För att inte få en så ensidig bild av okonventionell marknadsföring, 

valde vi även att undersöka synpunkterna hos dem som inte enbart sysslar med okonventionell 

marknadsföring. Syftet var att se huruvida åsikterna var samstämmiga eller skiljde sig åt. 

 

Vi gick in med inställningen att de olika typerna av reklambyråer skulle ha väldigt skilda 

åsikter angående okonventionell marknadsföring, därav delade vi upp byråerna i två 

kategorier när vi pressenterar dem i empiri kapitlet. Det visade sig sedermera att åsikterna 

skiljde sig föga åt och vi beslutade oss för att föra samman alla intervjuer, ur 

sändarperspektivet, till en sammanfattande intervju.   

 

För att få en ytterligare synvinkel till vårt valda forskningsområde, har vi även försökt komma 

i kontakt med företag inom modebranschen. Vi skickade ut förfrågningar till olika företag som 

delvis valt att arbeta med lite mer okonventionell marknadsföring och delvis företag som 

enbart arbetar med traditionell marknadsföring. Dessvärre var det ingen av de tillfrågade 

företagen som ansåg sig ha tid att svara på våra frågor. Vi menar på att en sådan synvinkel 

hade ökat vår validitet ytterligare. 

 

Fokusgruppintervjun skedde vid ett tillfälle och kan betraktas som relativt valid. Det som 

minskar validiteten var att den demografiska spridningen på respondenterna inte var särskilt 

stor. Faktorer som kan dra ner validiteten är att de flesta studerar på Textilhögskolan och bor i 

Borås. Generaliserbarheten hos fokusgruppen kan således ifrågasättas. Vår intention var att 
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genomföra flera fokusgruppintervjuer, vilket skulle öka validiteten. Tyvärr var intresset hos de 

tillfrågade låg, vilket gjorde att det blev svårt för oss att genomföra ytterligare intervjuer. 

2.7.2 Reliabilitet 

Vi anser att uppsatsen är av relativt hög reliabilitet. Våra intervjufrågor har vi formulerat med 

hänsyn till den litteraturstudie, samt till den teoretiska referensram som vi har arbetat fram. 

Inför våra intervjuer har vi noggrant bearbetat vårt frågeformulär, för att reducera eventuella 

missförstånd. Frågorna testades av utomstående personer inför intervjuerna, och vi upptäckte 

att en del ändringar var nödvändiga för att inte riskera eventuella missförstånd hos 

respondenterna. Vår utförda fokusgrupp intervju bestod av sju deltagare vilket ofta ses som ett 

lämpligt antal för att kunna upprätta en god diskussion, där alla får komma till tals. 

 

För att skapa en så pass hög reliabilitet som möjligt i vår undersökning har vi spelat in våra 

intervjuer. På det sättet har vi haft möjlighet att repetera intervjuerna och minskat 

möjligheterna för att väsentlig information ska ha kunnat utebli. Intervjuerna har utförts av 

oss båda, vilket har bidragit till ett ökat observations spektra. För att minska risken av att 

nyttja felaktig information i vår studie, har vi använt oss av vetenskapligt granskad litteratur. 

Vid bearbetning av vårt intervjuunderlag, har vi intagit en kritisk ståndpunkt för att skapa en 

god reliabilitet och validitet i vår undersökning. 

 

Intervjuerna vi utförde med reklambyråerna anser vi ha en spridd tillförlitlighet. Vi utförde tre 

telefonintervjuer och två personliga intervjuer. Vi bedömer att telefonintervjuerna inte drabbas 

av intervjuareffekten på samma sätt som de personliga intervjuerna, därav skulle de kunna ses 

som mer tillförlitliga. Vidare upplevde vi inte någon viss intervjuareffekten vid våra 

personliga möten. Ur en synvinkel skulle reliabiliteten kunna ses som lägre, då vi inte är några 

tränade intervjuare. 

 

Reliabiliteten skulle kunna sänkas av att vi använder oss av semistrukturerade intervjuer. I 

intervjun med reklambyrån Mecka närvarande fler respondenter, än vid de övriga 

intervjuerna, och det medförde en livlig intervju. Det bidrog således till att intervjun övergick 

i en ostrukturerad intervju, då frågorna inte följde den givna dispositionen.       
 

I vår studie har vi valt att använda oss av vetenskaplig litteratur i form av akademiska artiklar och 

böcker, skrivna av etablerade författare för att bygga upp vår teoretiska referensram och vårt 

metodavsnitt. Vi använder oss av många olika källor för att stärka trovärdigheten i rapporten. Vi 

kan dock se en svaghet i att vissa stycken enbart är uppbyggda runt en författare, vilket göra att 

tillförlitligheten reduceras något. 
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3. Teoretisk referensram 
I teoriavsnittet belyser vi lämpliga teorier för vår studie. Syftet med teorin är att den ska ligga 

till grund för vår analys samt besvarandet av vårt forskningsproblem och syfte. Teorin inleds 

med en introduktion över studiens ämne. Vidare bygger teorin på kommunikationsmodellen, 

word-of-mouth, samverkan av attityder och beteenden. Avslutningsvis beskriver vi 

kundnärhetens nycklar.     

 
3.1 Okonventionella media 
Fill (2005, s. 555) betecknar traditionella marknadsföringsaktiviteter som då de sker genom 

verktygen annonsering, public relations, direktmarknadsföring och personlig försäljning. 

Blakeman (2009, s. 276) menar på att all media som inte passar in i de traditionella 

mediekanalerna kan betecknas som okonventionell. Den typen av marknadsföring kan delas 

in i olika kategorier och benämns ofta som alternativ eller kreativ. Den sker ofta i den 

offentliga gatumiljön eller på internet i form av olika sociala medier (Blakeman, 2009, s.276). 

I vår uppsats har vi valt att benämna, gerilla marknadsföring, viral marknadsföring och stealth 

marknadsföring som okonventionella marknadsföringsmetoder. Nedan följer en beskrivning 

om varje enskild metod. 

 

3.1.1 Gerilla marknadsföring 
Solomon och Rabolt (2009) beskriver gerilla marknadsföring som promotionsstrategier och 

kampanjer som använder sig av okonventionella placeringar och intensiva word-of-mouth 

kampanjer för att generera försäljning av produkter. Begreppet myntades 1984 av Jay Conrad 

Levinson i och med publiceringen av hans bok ”Guerrilla Marketing” (Levinson, 2009). När 

gerilla marknadsföringen uppstod som begrepp var det som en antites till den spridda 

uppfattningen om att marknadsföring skulle vara någonting dyrt och således någonting som 

mindre företag skulle ha svårt att ägna sig åt. Essensen av gerilla marknadsföring är att 

marknadsföring som sådan inte behöver backas upp av en enorm budget, utan att medel som 

kreativitet och energi istället ligger till grund för att lyckas (Levinson, 2009). 

 

Definitionen av gerilla är enligt National Encyklopedin följande, ”Icke-reguljära militära 

trupper som arbetar i små enheter, ofta i det fördolda mot förtryckande regim.”
3
 Den här 

beskrivningen kan förklara kontentan i tanken bakom gerilla marknadsföring. Paralleller kan 

dras till att gerillareklam krigar i ett underläge, ofta i form av ett mindre kapital än traditionell 

marknadsföring. Numera är lågbudget synen på gerilla marknadsföring inte längre 

applicerbar. Multinationella företag som Adidas arrangerar dyra kampanjer, som en 

löpartävling på toppen av en skyskrapa (Dahlén et al. 2009). Tanken bakom gerilla 

marknadsföring är att allt i omgivningen kan fungera som bakgrund för ett reklambudskap. 

New York Times hade 2007 en artikel med rubriken: ”Anywhere the eye can see, it’s now 

likely to see an ad”. (Se Dahlén et al. 2009) Enligt Dahlén och Lange (2009, s. 529-535) är 

det bara kreativiteten som sätter gränser för vad som reklam kan appliceras på. Så länge det 

känns nytt har människor en tendens att reagera på budskapet, ett fenomen som kallas för 

selektiv perception. 

                                                 
3
http://ne.se/kort/gerilla (2010-03-26) 

http://ne.se/kort/gerilla
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3.1.2 Viral marknadsföring 

Blakeman (2009, s. 280) beskriver den virala marknadsföringen som skapandet av word-of-

mouth och liknar det vid hur ett virus smittar. Han syftar på hur människor delar med sig av 

och pratar om någonting med andra. Internet har gjort spridandet av word-of-mouth till 

någonting av en marknadsförares dröm, enligt Blakeman. Viral marknadsföring är en ny 

tappning av just word-of-mouth, och syftar på hur varumärkesbudskap och reklam sprids av 

internetanvändare via interaktiva medier som e-mail, bloggar eller i olika forum (Howard, 

2005). Genom att det är konsumenterna och användarna som själva sprider informationen 

vidare så uppfattas den ofta som mer trovärdig än traditionell reklam från företag (Fill, 2005, 

s. 47). En undersökning av Intelliseek (se Blakeman, 2009, s. 282) visar att konsumenter litar 

mer på budskap som kommer från andra konsumenter, oavsett om det är via bloggar eller 

andra forum, över korporativt utsända budskap. Det vitala inom en viral kampanj är att den 

skall vara så pass kreativ, ny eller humoristisk att användare känner viljan att sprida den 

vidare till andra (Blakeman, 2009, s. 283). Blakeman menar vidare på att även om inte det 

virala budskapet i sig genererar i viljan för en konsument att inhandla en produkt, uppmuntrar 

det konsumenten till att söka ytterligare information. Den här typen av marknadsföring skapar 

enligt Dahlén och Lange (2009, s. 533) kommunikationseffekter som leder till att andra 

konsumenter får ökad varumärkeskännedom och förbättrad varumärkesattityd. Hotmail var ett 

av de första varumärkena som använde sig av den här typen av marknadsföring. De gjorde 

alla användare av Hotmail till varumärkesambassadörer genom att inkludera en reklamslogan 

i slutet av mail där de refererade till deras program och hemsida (Dahlén & Lange, 2009, s. 

126-137). I modebranschen blev Levi’s tidigt framgångsrika med deras virala kampanj ”Flat 

Eric” (Armstrong, 1999). 

3.1.3 Stealth marknadsföring 

Martin (2008, s. 1) definierar Stealth marknadsföring som ”en form av hemlig 

marknadsföring där företag använder sig av dolda metoder som underlåter sig att avslöja 

företaget som ligger bakom kampanjen.” Blakeman (2009, s.281) menar på att det är en form 

av gerilla eller viral marknadsföringskampanj där avsändaren bakom budskapet inte är tydlig. 

Begreppet kan förklaras ytterligare med hjälp av ett exempel; Sony Ericsson anställde 

skådespelare som agerade som turister i miljöer som frekventeras av många turister, 

exempelvis kring Empire State Building i New York. Deras uppgift var att stoppa andra 

turister och be dem fota den skådespelande turisten med hjälp av Sony Ericssons nya 

kameramobil. Kampanjen fick, efter det uppdagats att det var Sony Ericsson som låg bakom, 

uppmärksamhet både i tv och tryckt media (Martin, 2008). Grundtanken är att det skall skapas 

positiv word-of-mouth angående ett varumärke eller produkt (Blakeman, 2009, s. 282). 

Stealth marknadsföringen får ofta kritik, då många finner den oetisk, och menar på att 

konsumenten kan känna sig lurad (Martin, 2008). 

 

3.2 Kommunikationsmodellen 
 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Modifierad utifrån den klassiska kommunikationsmodellen (Shannons & Weavers 

1949 se Fiske 1997, s. 18) 
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Kommunikationsmodellen, som har sitt ursprung från Shannons och Weavers modell från 

1949 (Fiske, 1997, s. 18), presenterar kommunikationen som en enkel, linjär process. 

Modellen visar hur en avsändare med avsikt att kommunicera med en mottagare, sänder ett 

kodat meddelande via en kanal, till exempel luft vid samtal, eller papper om meddelandet 

skrivs. Efter detta utsätts meddelandet för olika slags brus vilket kan göra att budskapet inte 

når hela vägen fram. Mottagaren avkodar det inkommande meddelandet och ”översätter” det 

och får då ett intryck av meddelandet (Fiske, 1997, s. 19). 

 
Sändare 

Sändaren, ett företag eller en enskild person, ses som beslutsfattaren som beslutar vilka 

meddelanden som ska sändas ut. Meddelandet omvandlas därefter av sändaren, till en signal 

som sändas via en utvald kanal till mottagaren (Fiske, 1997, s. 19). 

 

Budskap 

Signalen som sändaren skickar ut ska kunna kommuniceras genom olika symboler till 

exempel ord, bilder, ljud eller med annan sensorisk stimulans (Blythe 2000, s. 2). Det är 

viktigt att sändaren anpassar budskapet till de mottagare som befinner sig i målgruppen. För 

att den utsedda målgruppen ska avkoda budskapet på det ämnade viset är det väsentligt att 

sändaren har en god insyn i målgruppens intressen och levnadssätt. Sändaren måste även ta 

hänsyn till geografiska, kulturella och religiösa skillnader vid utskick av signaler. Beroende på 

ovannämnda skillnader i levnadssätt kan en symbol eller ett ord ha väldigt olika betydelse 

(Coulson- Thomas, 1994, s. 6-7). 

 

Kanal 

Sändaren har en rad olika kommunikationskanaler att välja emellan för att nå ut med 

budskapet. Kanalerna kan vara av personlig eller opersonlig karaktär. Personliga signaler kan 

skickas ut face-to-face, exempelvis av en säljare eller via word-of-mouth. De personliga 

kanalerna har överlag en stark genomslagskraft på grund av att sändaren kan vara mer flexibel 

och individanpassad efter mottagarens behov. Opersonlig kommunikation räknas som 

traditionell massmedia. Fördelen med opersonliga kanaler är att sändaren har möjligheten att 

nå ut till en stor massa på kort tid (Coulson- Thomas, 1994, s. 10-12). 
 

Mottagare 

Det är svårt för sändaren att förutspå hur de utsända signalerna kommer att tolkas av 

mottagaren, eftersom alla människor är olika och har olika referensbakgrund, vilket gör att 

information uppfattas och tolkas på olika sätt. Beroende på mottagarens tidigare upplevelser, 

attityder och värderingar så omvandlas sändarens signal efter egen tolkning. Det är väsentligt 

att mottagaren har en klar och tydlig bild av vad sändaren representerar. Desto bättre 

förståelse mottagaren har för sändaren, ju större chans är det att signalen tolkas på det ämnade 

sättet (Fill, 2005, s. 39). Den psykologiska aspekten är betydligt mer komplex än så. Hjärnan 

hanterar kontinuerligt och simultant olika informationsprocesser, där de kroppsliga intrycken 

hanteras primärt. Den totala informationen från all stimuli integreras och ett helhetsintryck 

skapas. Individer upplever stimuli olika, beroende på vilka tidigare erfarenheter de bär med 

sig och på vilken kontext de befinner sig i. Weilbacher menar på att individer sällan reagerar 

på reklam om de inte har någon tidigare erfarenhet från märket eller produktkategorin. 

Morton Hunt (i Weilbacher, 1982) beskriver processen att bearbeta och komma ihåg ny 

information, som hur den nya erfarenheten knyts i relation till existerade minnen snarare än 

hur många gånger individen är med om upplevelsen. Således är även källan till informationen 
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relativt oviktig. I marknadsföring innebär det här att individer inte reagerar särskilt på vilken 

typ av kommunikationskanal som används som sändare, utan snarare huruvida individen 

upplever budskapet som viktigt för den själv. Då hjärnan uppfattar informationen som viktig, 

lagras den tillsammans med all tidigare information som hjärnan besitter om samma fenomen 

(Weilbacher, 2003). 

 

Brus 

Brus är allting som läggs till signalen mellan sändaren och mottagaren. Hur väl signalen når 

fram till mottagaren har stor betydelse för hur tolkningen kommer att ske. I dagens samhälle 

blir mottagaren fullkomligt överösta med information, vilket är en försvårande faktor för 

sändaren att nå fram till mottagaren. Allt från den vardagliga omgivningen till konkurrerande 

företags signaler påverkar och stör mottagarens uppfattningsförmåga. Det kommer alltid att 

finnas brus i vår omgivning. Det är sändarens uppgift att försöka minska de olika 

störningsmomenten som påverkar signalen. Orsaken till att mottagaren distraheras kan vara av 

såväl fysisk som kognitiv karaktär. Det kan lika gärna vara så att när signalen skickas ut så 

passerar exempelvis en person med ett par snygga skor som fångar mottagarens 

uppmärksamhet, som att signalen inte matchar mottagarens värderingar. Om signalen ska ha 

en chans att nå fram till mottagaren krävs alltså en väldigt pregnant signal såväl som en bra 

målgruppskännedom (Fill, 2005, s. 41). 

 
Respons (Feedback) 

När sändaren har signalerat ut sitt budskap via en lämplig kanal, måste det sedermera 

undersökas om det gav någon respons hos målgruppen. Den del av responsen som kommer 

tillbaks till sändaren kallas feedback och är ovärderlig information för företaget. Respons 

visas i någon form av reaktion från mottagarna efter att budskapet har nått dem (Kotler, 2005, 

s. 729). Positiv respons kan innebära att mottagaren besöker butiken, gör ett inköp, en 

beställning eller någon annan form av engagemang. Negativ respons kan också uppstå hos 

mottagare, vilket kan leda till omvända reaktioner, som innebär att inget köp eller vidare 

intresse utvecklas. Feedback är en väsentlig komponent då det är det enda sättet för sändaren 

att utvärdera hur väl det utsända budskapet har blivit mottaget. Med hjälp av feedback kan 

sändaren även värdera om det har uppkommit några problem på vägen, exempelvis genom 

bruset. Många företag arbetar ständigt med att försöka skapa relationer till sina kunder och då 

är feedback en stor del för att få ett samspel mellan kund och företag. Försäljningen kan ge en 

god indikation på feedback men det finns andra relevanta faktorer som bör vägas in. Hur 

målgruppens attityder och förväntningar har påverkats, samt hur mycket marknadsföring 

genom word-of-mouth som tillkommit genom kommunikationen. När sändaren skickar ut 

opersonliga signaler genom massmedia så är det svårare att få feedback från målgruppen än 

genom personlig kommunikation, där det finns en personlig interaktion mellan sändare och 

mottagare (Fill, 2005, s. 41). 

 
3.3 Word -of-mouth kommunikation 
Word-of-mouth, som vi hädanefter benämner som WOM, definieras, enligt The Word of 

Mouth Marketing Association, som ”The art and science of building active, mutually 

beneficial consumer-to-consumer and consumer-to-marketer communications” (Sernovitz, 

2006, s. 3). 

 

WOM är den äldsta formen av marknadsföring och härstammar från tiden då det inte 

existerade reklam, annonsering eller internet. Företagaren hade ingen annan möjlighet att 

sprida sitt budskap än genom ordets kraft (Ferguson, 2008). Anledningen till att WOM 
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återigen har blivit aktuell som marknadsföringsverktyg är, enligt Sernovitz (2008, s. 5), att det 

är först nu som marknadsförare verkligen kan influera konsumenternas diskussion. Digitala 

nätverk och sociala medier, som bloggar och forum, gör det möjligt för marknadsföraren att 

mäta konversationens bredd enklare än tidigare (Sernovitz, 2008, s. 5). Derbaix och 

Vanhamme (se Mazzarol et al. 2008) menar på att WOM kan ses som den viktigaste 

kommunikationskällan mellan konsumenter. Inom just mode sker produktrelaterade 

diskussioner nästan uteslutande med WOM (Solomon & Rabolt, 2009). 

WOM är generellt sett antingen extremt positiv eller extremt negativ och härstammar från en 

intensiv, minnesvärd eller ny upplevelse. Den här upplevelsen kan leda till en aktiv 

rekommendation av exempelvis en vara eller tjänst, men den behöver inte göra det (Anderson 

1998, se Mazzarol et al. 2006). Det är därför WOM inte bör ses som en dikotomi; att antingen 

sker en rekommendation eller inte. Inom marknadsföringen har WOM länge ansetts förstärka 

och förlänga effekten av reklam (Hogan et al. 2004). Hogan et al. (2004) menar vidare att 

reklam är det som initialt leder konsumenten mot ett köp, och att köpet i sin tur triggar WOM 

ytterligare. Utan någon form av reklam skulle således den här processen inte äga rum. 

 

Dichter (1966) citerad av Fill (2005, s. 47) har kategoriserat in konsumenters vilja att 

diskutera och sprida information kring en produkt eller varumärkesbudskap som följande; 

 

1. Engagemang i själva produkten: Då konsumenten är extremt nöjd eller missnöjd med 

någonting finns det en större benägenhet att diskutera det, än om upplevelsen inte 

lämnade några särskilda spår i konsumentens medvetna. 

2. Graden av självengagemang: Vid en diskussion etableras en uppfattning om den som 

sänder ut budskapet. Det här kan gälla etablering av ägarskap, social status och 

signaler av respekt och prestige. 

3. Annat engagemang: Människors vilja att hjälpa andra ligger också till grund för 

WOM. Även känslomässiga grunder som vänskap eller kärlek triggar också WOM. 

4. Budskapets utformning: Den viktigaste orsaken att WOM sprids, enligt Dichter, är 

huruvida det budskap och image som omger produkten eller tjänsten upplevs som 

intressant eller inte. 

 

Det finns olika faktorer som påverkar effekten av hur WOM mottas. De kan ofta härledas till 

relationen mellan kommunikatorn och mottagaren och deras enskilda karaktärer (Mazzarol, 

2008). 

 

Personliga faktorer 

Här syftar Mazzarol (2008) på den riskfaktor som existerar i och med ett köpbeslut. Då 

konsumenten känner ett behov av en extra försäkran gällande inköp av en vara eller tjänst 

spelar WOM faktorer större roll. Det här sker särskilt då mottagaren saknar specifik kunskap 

om produkten/tjänsten. 

 

Faktorer associerade med sändaren 

För att mottagaren ska finna sändarens budskap trovärdigt spelar främst två faktorer in; hur 

intresserad sändaren verkar, samt expertisen sändaren innehar. Ses sändaren som hjälpfull, 

utåtriktad och omtänksam ökar mottagarens acceptans av budskapet (Mazzarol et al. 2008). 
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Faktorer associerade med mottagaren 

Mazzarol et al. (2008) föreslår att ju mer expertis mottagaren är i behov av, ju villigare är den 

att lyssna på WOM. Således blir effekten av WOM högre. 

 

Relationen mellan sändare och mottagare 

Hit räknas faktorer som hur nära relation sändare och mottagare har med varandra, men även 

hur pass lika individerna är karaktärsmässigt. Det här kan bero på värderingar, tro, utbildning 

eller klasstillhörighet. WOM kan vara effektiv även om banden inte anses vara starka. I 

sådana fall är det viktigt att mottagaren behandlas med respekt av sändaren (Mazzarol et al. 

2008). 

 

Faktorer associerade med produkten, tjänsten eller upplevelsen 

Gäller det enklare produkter med lägre ekonomiskt värde betyder inte WOM lika mycket som 

vid mer komplexa köp. Det påverkas även av hur många källor som konsumenten mottagit ett 

budskap ifrån. Ju fler källor budskapet härstammar från, ju säkrare upplever konsumenten det 

som. Då konsumenten är på jakt efter en specifik produkt eller tjänst, finns en tendens att 

lättare acceptera information rörande just den här specifika tjänsten/produkten. Mazzarol et al. 

(2008) föreslår även att konsumenten har en tendens att vara mer mottaglig för WOM då den 

har ont om tid gällande köpbeslut. 

 

Faktorer associerade med själva budskapet 

Då budskapet, eller det som kretsar runt själva produkten och tjänsten, upplevs som intressant 

och livfullt är budskapet lättare att ta åt sig. Både för sändaren, vars vilja att sprida budskapet 

ökar, och för mottagaren, som lättare accepterar budskapet. För mottagaren blir det extra 

viktigt hur sändaren framför budskapet. Använder sändaren superlativ eller exempelvis livliga 

rörelser (vid fysisk WOM), så ökar trovärdigheten på budskapet avsevärt. Inom WOM -

marknadsföringen anses det viktigt att identifiera de mest troliga källorna till WOM. Källan 

behöver inte befinna sig inom den specifika målgruppen, men det är viktigt att den specifika 

målgruppen anser att informationen som kommer från källan anses som viktig (Mazzarol et 

al. 2008). 

3.3.1 Opinionsledare 

Vid identifiering av WOM- effekten har marknadsförare enats om följande karaktärer: 

Opinionsledare, opinionsformare och opinionsföljare (Fill, 2005, s. 49). 

 

 

Opinionsledare 

Är människor som kategoriseras av att de tenderar att uppfattas som individer med hög status 

i ett gruppsammanhang. De är mer självsäkra än genomsnittet, och ofta mer sällskapliga till 

naturen. Till skillnad från icke-ledartyper har de mer kunskap och engagemang inom det 

specifika ämnet. De är även relativt medvetna om deras egen roll som influerar och ses som 

mer öppensinnade än icke-ledare (Fill, 2005, s. 49-50). Opinionsledare ses sällan som ledare 

inom mer än ett område, där de innehar något av en expertiskunskap. Traditionellt sett har 

opinionsledaren ansetts få sin expertiskunskap eftersom den konsumerar mer massmedia. Fill 

(2005, s. 49-50) menar på vikten av att ha opinionsledare i åtanke vid designen av ett 

budskap. Svårigheten med opinionsledare är att de ofta är svåra att identifiera och lokalisera. 

Inom modebranschen ses en opinionsledare som någon som tidigt anammar en trend. De är 

bland de första med att köpa de mest extrema kreationerna tidigt in på säsongen, och anses 

därmed ta en stor risk. Inom just modebranschen kan även den här individen anses vara lite 
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narcissistiskt och egocentriskt lagd samt tenderar att gärna sprida vidare information om nya 

plagg eller märken till vänner (Solomon & Rabolt, 2009). 

 

Opinionsformare 

Individer vars status blir hög på grund av utbildning, yrkesposition eller någon annan aspekt 

som kan vara till godo för en specifik kommunikationsprocess räknas som opinionsformare. 

De räknas som vitala för att trovärdigheten inom budskapet skall bli så hög som möjligt, då de 

ofta refereras som expertishjälp (Fill, 2005, s. 50-51). 

 

Opinionsföljare 

Den största delen av samhällets konsumenter räknas som opinionsföljare. Budskapen de 

mottar härstammar både från massmedia och från andra individer högre upp i 

opinionshierarkin. Det kan härledas ur ett aktivt sökande efter specifik information, men ofta 

erhåller de stimuli från en eller flera olika sändare som de sedan bearbetar för att därefter 

generera i någon form av respons (Fill, 2005, s. 52). 

 

Referensgrupper 

En ytterligare viktig faktor inom WOM är den så kallade referensgruppen. Inom produkter 

som kategoriseras som livsstilsskapande har referensgruppen visat sig vara extra viktig. En 

referensgrupp kan beskrivas som en grupp som definierar roller och normer, som sedan direkt 

påverkar en individs köpbeslut. Det här sker ofta då gruppmedlemmarna räknas som 

koherenta (de har samma värderingar och normer), interaktiva, distinktiva och exklusiva (ett 

medlemskap i gruppen är högt värderat). Det finns olika typer av referensgrupper där 

medlemsgruppen kategoriseras in ytterligare i primärgrupper och aspirantgrupper, som i sin 

tur sedan delas in i formell och informell. Till primärgrupper räknas bland annat familj och 

vänner och projektgrupper på en yrkesplats. Aspirantgrupper delas vidare in som antingen 

anteciperande, där exempelvis individer med högre status eller mer profilerade yrken räknas 

in. Den här gruppen finns i närheten och är ofta någonting som personen strävar efter att 

tillhöra någon gång i framtiden. Symboliska aspirantgrupper är den grupp som individen 

strävar efter att tillhöra, men förmodligen inte kommer att ha medlemskap i. Det här är en 

viktig grupp för marknadsförare, då individer ofta vill sammankopplas med aspirantgruppen 

och därför tenderar att köpa samma typ av produkter som dem (Assael, 1998, s. 537-541). 

Kändisar inom reklam är ett resultat av det här (Assael, 1998, s. 541). Referensgrupper inom 

just mode kan anses vara extra viktigt gällande lyxprodukter och då det skapar en synlig 

social tillhörighet (Solomon & Rabolt, 2009). 

3.4. Attityd 

Konsumenters attitydinställning kan leda till att reklam uppfattas på olika sätt och ligger 

därmed till grunden för ett beteende. Assael (1998, s. 291) poängterar dock att attityder och 

beteende samverkar, men att de inte nödvändigtvis måste innebära att en positiv attityd 

automatiskt leder till ett positivt beteende. Likaså gäller att ett negativt beteende inte alltid 

leder till en negativ attityd. Innan det förklaras mer ingående kommer begreppet attityd att 

introduceras. 

 

Enligt Schiffman et al. (2005, s. 223) är attityder ett resultat av människors bedömning 

gentemot ett specifikt fenomen eller situation, som ofta ta form av inställningar eller 

uppfattningar. Uppfattningen av olika fenomen spelar en viktig roll för avgörandet huruvida vi 

som människor gillar något eller inte (Dahlén & Lange, 2009, s. 157). Enligt Fill (2005, s. 

136) är attityder upplärda genom tidigare erfarenheter och fungerar som en länk mellan 
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tänkandet och utförandet. Många med Fill (2005, s. 136) påvisar att en attityd är uppbyggda 

av tre komponenter. De tre komponenterna kan enligt, Solomon och Rabolt (2009) bli 

ihågkomna som the ”ABC model of attitudes”. 

 Lärande (cognitive)- Den här komponenten refererar till individens kunskap och 

övertygelse beträffande en produkt och dess attribut. 

 Känsla (affect)- Genom att referera till känslan av en produkt- bra, dålig, tillfredsställande 

etcetera har individen tagit ett känslomässigt ställningstagande. 

 Utförande (behavior)- Det här är den handlings komponent som refererar till individens 

plan eller intention att bete sig på ett visst sätt. Vissa forskare menar att den här komponenten 

leder till individens beteende.     

Attityder hjälper konsumenten att organisera all reklam och information som de dagligen 

utsätts för (Assael, 1998, s. 314-315 ). Människor skapar attityder till allt i sin närvaro. Det 

görs, enligt Schiffman et al. (2005, s. 212) på grund av egna förväntningar och tidigare 

erfarenheter samt med hänsyn till vad andra människor tycker. Attitydbildningen av egna 

förväntningar kan förändras beroende på vilka behov, intresse eller kunskap kunden har till 

fenomenet. Olika kunder kan ha samma attityd gentemot ett fenomen, men däremot skiljer sig 

anledningen till varför individen förhåller sig på det sättet. Assael (1998, s. 292-293) 

presenterar fyra olika anledningar till varför en konsument innehar en viss attityd; Praktiska 

skäl: konsumentens viktigaste kriterier för en produkt är säkerhet och funktion. Värdefulla 

skäl: motiv som görs för att förstärka sin image och framkalla status inför andra människor. 

Personliga skäl: görs för att uppnå social acceptans och ett ökat självförtroende. Kunskapliga 

skäl: anledningar som berör konsumenten, vilket gör att kunden vill veta mer om fenomenet.   

 

Enligt Assael (1998, s. 295) kan det vara mer än ett av skälen som ligger till grund för 

konsumentens attitydinställning. Dock påpekar Fill (2005, s. 139) att det ofta är komplicerat 

att förändra en attitydinställning, framförallt då de kan ligga till grund för ett mönster och 

ibland för en reaktion, ett så kallat beteende. 

3.4.1 Attityder och beteendes samverkan 

Attityder kan ses som en hjälp för att forma ett beteende. Beteende definieras enligt 

Schiffman et al. (2005, s. 200) som en individs sätt att handla eller agera i förhållandet till sin 

omgivning, vilket kan vara en följd av en tidigare attitydinställning. Likaså som människor 

tenderar att ha olika motiv till sin attitydinställning, tenderar människor att bete sig olika 

beroende på vad för slags situation de befinner sig i. Vanligtvis skapar konsumenter en attityd 

gentemot en produkt redan innan ett beteende sker och ett köp utförs. Det gäller oftast då 

köpet innebär en social, ekonomisk eller psykologisk risk och konsumenten intalar sig då att 

produkten är fördelaktig vilket ger en positiv attityd. Sociala risker förklaras enligt Schiffman 

et al. (2005, s. 153 ) som den risk en konsument upplever vid ett köp, exempelvis att 

konsumentens omgivning inte samtycker med köpet. Ekonomisk risk talar för sig självt då 

kunden anser det vara en kostnadsfråga. Psykologiska risker kan upplevas då kunden inte tror 

att den ska bli nöjd med inköpet. 

 

Anledningen till att attityder bildas innan ett köp sker, är för att konsumenten ska kunna 

dämpa oron över de eventuella riskerna. Däremot påvisar Schiffman et al. (2005, s. 210) att i 

vissa fall kan ett beteende uppstå först och följaktligen skapar konsumenten en attityd. 

Produkten köps och testas med en neutral inställning, vilket resulterar i att användaren skapar 

en attityd från upplevelsen av produkten. Det här sker främst då produkten spelar en liten roll 



 

19 

 

i de tidigare nämnda riskerna. Med utgångspunkt i Schiffmans et al. (2005, s. 210) teorier, 

samspelar attityd och beteende med varandra. Även Fishbein (se Assael 1998, s. 305) 

tydliggör med sin teori en samverkan mellan attityder och beteenden. Till skillnad från 

Schiffman et al. (2005) belyser han att attityder och beteende inte alltid hänger samman. 

Endast för att en attityd är positiv behöver det automatiskt inte betyda att ett beteende är det, 

och vice versa. 

 

Resultatet av Fishbeins (se Assael 1998, s. 305) teori, ”Reasoned Action”, är att det är 

viktigare att kunna determinera en individs attityd till det specifika beteendet, än att kunna 

förutspå själva beteendet. Det är alltså mer väsentligt att kunna fastställa en individs attityd 

gentemot ett köp av en viss produkt, än att mäta attityden till det enskilda varumärket (Assael, 

1998, s. 305). En konsument kan ha en väldigt positiv attityd till, exempelvis Chanel väskor 

men en negativ attityd gentemot att köp en på grund av det höga priset. Beteendet som visas 

är därmed negativt i samverkan med attityden och på det sättet visas det tydligt att attityd och 

beteende inte alltid hänger ihop. 

3.5 Kundnärhetens nycklar 

För att kunna skapa kundnärhet krävs det att företag utgår från kunden, och ser kunden som 

subjekt, inte objekt. Det är själva upplevelsen av närheten som står i fokus, snarare än den 

faktiska närheten. Enligt Blomqvist et al. (1999, s. 12) finns det idag en övertro på 

möjligheten att förutsäga och styra kundernas beteende. Att konsumenten skulle vara en 

rationellt handlande varelse är överdrivet och därmed är förutsägelserna kring dess attityder, 

beteende, och relationen dem emellan, osäkra. Det bidrar till svårigheten att förutsäga 

kundens verkliga behov. För att skapa ett kundnära företag krävs det, enligt Blomqvist et al. 

(1999, s. 14) tre värdeskapande nycklar; tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande. 

Nycklarnas bundenhet till varandra genererar olika dimensioner i relation till kunden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Tillgänglighet 

Tillgänglighet är en underskattad egenskap i dagens samhälle menar Blomquist et al. (1999, s. 

15), av den anledningen att många företag anser att de fyller den fysiskt genom att finnas 

tillgängliga på internet. Själva begreppet som sådant må vara bredare än att ha en hemsida, 

bra öppettider och att svara i telefon. Tillgänglighet kräver en upplevd stark marknadsnärvaro, 

med en tydlig bild av varumärket, både av potentiella och redan befintliga kunder. Närvaro på 

marknaden, både fysiskt och emotionellt, är en grundförutsättning för att kunna skapa en 

relation med potentiella kunder. För om företaget inte syns så existerar företaget inte, enligt 

konsumenten. Tillgänglighet är en viktig del för företagen för att kunna vidareutveckla 
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relationerna och kunna stå emot konkurrens om vem som får tillgång till kundens hjärna och 

hjärta. För att konsumenten ska uppleva tillgänglighet är det väsentligt att företaget är 

enhetligt i sin varumärkeskommunikation, samt att det finns en god fysisk och personlig 

närvaro. Genom en förbättring av tillgänglighet mot den utvalda målgruppen finns det stora 

möjligheter, för företagen att skapa värdefulla konkurrensfördelar (Blomqvist et al. 1999, s. 

16). 

3.5.2 Interaktivitet 

När företaget har lyckats skapa en bra tillgänglighet kan de fokusera på att samverka med 

kunden. Genom att interagera får företaget möjlighet att utveckla sitt erbjudande, specifikt 

efter kundens situation samt behov, och anpassa informationsutbytet därefter. Interaktiviteten 

kan ske på många olika vis. I och med internet och interaktiva medier har gränserna för vad 

som är möjligt vidgats enormt. Däremot, enligt Blomqvist et al. (1999, s. 16), ska det 

traditionella kundmötet inte underskattas. Mötet mellan kund och företag har en stor betydelse 

vid relationsbyggande. Det är viktigt för företag att hela tiden skapa nya och utveckla redan 

befintliga platser, där kund och företag kan mötas för utbyte av information, kunskap samt 

produkter. God interaktivitet bygger på att upprätta en lärande samt utvecklande dialog mellan 

kund och företag. Blomqvist et al. (1999, s. 16) menar att manipulativ marknadsföring måste 

bytas ut mot en kommunikationsbaserad marknadsföring. Det är kommunikation som 

sammanför människor och skapar relationer. Att utbyta information med sina kunder skapar 

inte bara affärsmöjligheter, utan bygger även långsiktiga relationer. Det är företagen som 

lyckas med en god kommunikation, som även kommer att lyckas med uppbyggandet av starka 

kundrelationer menar Blomqvist et al. (1999, s. 16). 

3.5.3 Värdeskapande 

Att skapa ett värde för kunden är ett centralt begrepp inom marknadsföring, då det är 

väsentligt för att sälja produkter. Som begrepp är värde mångdimensionellt och används ofta 

och gärna. Blomqvist et al. (1999, s. 17) fokuserar på det värde som gemensamt skapas 

mellan kund och företag. Värdeskapande kräver stor ömsesidighet och stort förtroende 

partnerna emellan. Värdet som formas är av två sorter, direkt och indirekt kundvärde. Direkt 

värde är vad kunden erhåller vid ett utbyte av egen ersättning, exempelvis att produkten är 

tillförlitlig och fyller den funktion som den avser att uppfylla. Indirekta värden är uppbyggda 

på kundens förväntningar samt upplevelse kring varumärket eller produkten, exempelvis dess 

image eller trygghet. Värdeskapande bygger på att upprätta en god samstämmighet mellan 

företaget och kundens processer, att positionera företaget rätt där målgruppen befinner sig. 

Företag med förmågan att kontinuerligt omvärdera och omdefiniera sina mål, för att kunna 

erbjuda kunden nya möjligheter till värdeskapande har, enligt Blomqvist et al (1999, s. 18), en 

stark konkurrenskraft på marknaden.   
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4. Empiri och Analys 
I följande kapitel presenterar vi en sammanställning av intervjuerna, som har skett med fokus 

både ur ett, sändare – och, ett mottagarperspektiv. För att täcka in hela spektret har vi 

genomfört intervjuer med lämpliga reklambyråer samt med en fokusgrupp. Kapitlets 

disposition är även upplagt efter sändare – och mottagarperspektivet och börjar med en 

presentation av de valda reklambyråerna. Varje sammanställd intervju avslutas med en analys 

och kapitlet avslutas med en jämförande analys av sändare och mottagare. 

 

4.1 Okonventionella byråer 

Nedan gör vi en kort företagsbeskrivning, som följs av en sammanfattande intervju av de 

okonventionella byråerna. 

4.1.1 Miami Guerrilla Agency 

Miami Guerrilla Agency startades 2002 som Sveriges enda reklambyrå som enbart är 

inriktade på gerilla marknadsföring. Vi har varit i kontakt med Gustaf Rydelius (GR), som är 

chef. De har arbetat med företag som: Ikea, Willys, Volvo och MQ.
4
 De företag som söker sig 

till Miami Guerrilla Agency upplever, enligt GR, att den marknadsföring de utför idag inte ger 

ett önskat resultat. Företagen vill göra något annorlunda och uppnå ett annat resultat än det 

vanliga, berättar GR. 
5
 

4.1.2 Studio Total 

Studio Total är en Malmöbaserad PR-byrå som grundades av kusinerna Per Ericsson och 

Tomas Bergqvist. Vi har intervjuat Per Ericsson (PE) som beskrivs som idémakare
6
. De 

beskriver själva sin marknadsföring som ”Advertising Nouveau”. Byrån arbetar med ett 

kluster av många olika typer av marknadsföringstekniker, vilka går ut på att skapa så stor 

verbal och viral spridning så möjligt. Per Ericsson menar på att deras typ av marknadsföring 

sällan syftar till att just sälja produkter, utan snarare fokuserar på att stärka ett varumärke 

genom att få människor att tala om någonting de finner intressant. De har skapat 

uppmärksammade kampanjer för bland annat Malmö Operan, Riksteatern och Ikea. 
7
 

4.1.3 Sammanställning av intervjuer 

GR menar att Generation Y har vuxit upp med reklam på ett sätt som gör att de filtrerar 

information. Det leder till att de är medvetna om vad som är reklam och därmed svåra att 

vilseleda. De vill samtidigt vara delaktiga på ett annat sätt än den äldre generationen. Att rikta 

sig till Generationen Y är en stor utmaning, samtidigt som det i vissa aspekter är lättare att 

vända sig till dem. PE är av samma åsikt som GR, men nämner inte att någon specifik grupp 

filtrerar mer än någon annan. Vidare fortsätter PE att många av dagens väletablerade 

varumärken blev stora innan kommunikationsbruset eskalerade. En sådan typ av global 

varumärkes uppbyggnad skulle inte i nuläget kunna ske med hjälp av enbart traditionella 

marknadsföringsverktyg. När PE syftar till företag eller produkter som det, enligt honom, gått 

                                                 
4
 http://www.miami.se (2010-04-26) 

5
 Gustaf Rydelius, Chef, Miami Guerrilla Agency. Personlig intervju: 2010-04-22 

6
 Per Ericsson, Idémakare Studio Total. Telefonintervju: 2010-04-23 

7
 http://www.studiototal.se (2010-04-26) 

http://www.miami.se/
http://www.studiototal.se/
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bra för i dag, så anser PE att de konsekvent fokuserat på att bli omtalade hellre än att betala 

för uppmärksamhet. 

 

Traditionell marknadsföring kan emellertid anses vara lämplig vid, vad PE betecknar som, 

vanlig utbytesreklam. Här syftas på den reklam som exempelvis handlar om att Ica vill sälja 

mjölk. 

 

”Gör man valet att välja bort traditionell annonsering påstår man ju också att det 

man har att berätta är så bra att man inte behöver köpa sig plats för att berätta om 

det, utan det kommer att spridas och talas om det ändå.”(PE) 

 

Effekten av mer okonventionella varumärkesbudskap blir i högre grad långvarig, anser PE 

och syftar på att traditionell marknadsföring bara får uppmärksamhet så länge den är aktiv. 

 

Många av Studio Totals kunder är företag som tidigare har en relativt låg medvetenhetsnivå 

hos konsumenten, enligt PE. När Studio Total har genomfört en kampanj, där kunden är känd 

eller okänd, menar PE på att kunden ”blir väldigt omtalad och representerar något.” Då 

konsumenter ”gått på” deras kampanjer där avsändaren varit okänd, har majoriteten varit 

positivt inställda. PE menar även att det inte per definition vore negativt om de reagerat på 

motsatt vis heller: ”Det är inte negativt att bli hatad utan snarare tvärtom. Att vara ifrågasatt är 

inte alltid dåligt.” 

 

GR menar att det är ett ställningstagande från företagens sida. Antingen sysslar de med 

traditionell reklam med risk för att ingen ser eller märker någonting, eller så arbetar de med 

okonventionell marknadsföring vilket skapar känslor, antingen positiva eller negativa. Han 

uttrycker det som följande: ”Mycket av det vi gör skapar känslor, då måste man ju vara 

beredd på att få kritik” 

 

Både Miami Guerrilla Agency och Studio Total står bakom tanken att arbeta med någonting 

som är av allmänintresse. Däremot går åsikterna isär gällande målgruppsfokus. Studio Total 

tycker att det är viktigare att fokusera på att skapa så stor spridning som möjligt, hellre än att 

fokusera på en specifik målgrupp. De menar på att i den totala befolkningen befinner sig även 

målgruppen. Miami Guerrilla Agency anser däremot att det är omöjligt att tala till alla. 

Tonvikten ligger, enligt GR, på att fokusera på rätt målgrupp. Endast då kan missförstånd 

undvikas och konsumenten skapa sig full förståelse för budskapet. 

 

Målet med en kampanj för Studio Total är att den skall ha potential att bli återberättad, då det 

är kärnan i den här typen av marknadsföringsmetoder. Vid skapandet av en kampanj fokuserar 

Studio Total snarare på hur en rubrik i press som Metro eller Aftonbladet kan komma att se ut, 

än hur en rubrik i en kampanj ska se ut. De viktigaste elementen de arbetar utefter i den 

kreativa processen är att kampanjen måste vara av allmänintresse, rolig, intressant samt ha 

potential att bli återberättad. 

 

För att skapa uppmärksamhet använder sig Miami Guerrilla Agency av media, kanaler och 

platser som traditionellt sett inte förknippas med reklam. De kommunicerar i annorlunda 

miljöer och med hjälp av osedvanliga medel för att få konsumenten/mottagaren att reagera. 

För att inte förlora konsumenternas intresse upprepar de aldrig ett koncept mer än vid ett 

tillfälle. ”Vi uppfinner hjulet på nytt varje gång”, säger GR. 
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GR menar på att just gerilla marknadsföring inte är massmarknadsföring utan snarare mer 

geografiskt anpassad, men det skapar ofta spridning och rubriker som leder till riksmedia. Det 

här till skillnad från traditionell reklam, som han menar på nästan aldrig genererar press i 

media. Fördelen med att arbeta med okonventionella metoder är att det skapar mer 

uppmärksamhet än vad en traditionell reklamkampanj gör. Folk tycker och känner ofta 

någonting som de sedan vill föra vidare. På det viset menar han på att budskapet sprids lite av 

sig självt. De okonventionella metoderna ligger nära varandra; en utförd gerillakampanj kan 

sedermera övergå till en viral. 

 

GR menar att traditionell reklam ofta är envägskommunikation i form av ren information. 

Okonventionell marknadsföring däremot erbjuder ofta mottagaren någon form av upplevelse 

och bjuder in till integration. Det här möjliggör en dialog och leder till en förenkling för 

företaget som lättare får ta del av feedback från mottagarna. 

 

PE menar att det inte finns någon svårighet med att använda sig av den här typen av 

marknadsföring så länge ett företag gör någonting som de kan stå för, har bra argument om 

varför de agerar som de gör, samt att deras agerande bottnar i företagets identitet. En viss 

försiktighet kan behöva iakttas gällande mer seriösa branscher, men han tror inte att den här 

typen av marknadsföringen passar bättre eller sämre för någon typ av bransch. GR anser att 

okonventionell reklam passar särskilt för företag som riktar sig till en liten målgrupp. Det kan 

även vara mer lämpligt vid en lansering eller när det geografiska utrymmet är begränsat. Den 

här typen av marknadsföringsmetoder är också lämplig för uppstickarföretag med en snäv 

budget. 

 

Modebranschen är relativt konservativ i sin marknadsföring enligt GR. Han tar upp företag 

som H&M, Lindex och Kappahl som exempel, och tycker att alla i stort sett sysslar med 

samma typ av reklam. Det är sällan som något företag sticker ut från mängden. Vidare 

tillägger han att H&M, av de nämnda företagen, är bäst på att åstadkomma någon form av 

media ”buzz”. Buzz benämns av Rosen (2000, s. 7) som summan av all word of mouth om en 

viss produkt, service, varumärke eller företag. GR tar upp H&M:s designsamarbeten som 

exempel och menar på att de har genererat press. 

 

Det måste finnas en viss kultur på företaget för att kunna använda sig av annorlunda 

marknadsföring samt att företag måste vara beredda på att sticka ut, säger GR. Många företag 

vill ”vara kompis med alla och göra snäll och trevlig reklam som alla tycker om.” GR anser 

att det är bättre att rikta in sig mot en smal målgrupp istället för att tala till alla. Individer som 

inte befinner sig inom den definierade målgruppen kan eventuellt misstolka budskapet, vilket 

kan leda till att de blir irriterade. 

 

Vid användning av just gerilla marknadsföring finns det vissa etiska och moraliska aspekter 

som bör tas i akt, menar GR. Han tar upp nedskräpning som en aspekt som folk irriterar sig 

på. Således är det viktigt att städa upp efter sig. Meningen med marknadsföringen är inte att 

reta upp iakttagare eller målgruppen. Vidare tar GR upp att Miami Guerrilla Agency, som den 

typ av marknadsföringsbyrå de är, ibland bryter mot rena lagar och att inte alla företag är 

beredda att göra det. Gerilla marknadsföring får ofta kritik för att den gör intrång i 

människans vardag. Människor kan, enligt GR vara trötta på reklam. Däremot finns det en 

acceptans för reklam där den traditionellt sett figurerar, som i exempelvis; tidningar, 

stortavlor, tv och radio. Kritiken ligger i tankarna att det offentliga rummet och stadsbilden 

ska vara fri och att alla ska få utnyttja den. 



 

24 

 

4.1.4 Analys 

Kommunikation 

Både Studio Total och Miami ägnar sig åt, vad Coulson-Thomas (1994, s. 10-12) benämner 

som, marknadsföring genom personliga kanaler. Det här framkommer tydligt i Miami 

Guerrilla Agencys fall, då de enbart riktar in sig på personliga kanaler i form av interagerande 

möten med möjliga konsumenter. Vi kan här dra slutsatsen att de kommer närmre sin tänkta 

målgrupp än vid opersonlig masskommunikation. Studio Total arbetar även de med personliga 

kanaler, men då de främst arbetar med någon form av viral blir mötet aldrig direkt personligt. 

Vi tolkar det dock som att den virala kommunikationen upplevs som personlig då individerna 

ofta får information om den från andra individer eller internetanvändare. 

 

Kommunikationsmodellens linjära informationsflöde är inte helt applicerbar på den här typen 

av marknadskommunikation. Processerna är betydligt mer avancerande än så, då mottagaren 

inte är passiv utan ständigt delar med sig av information med andra. Efter analys av det 

insamlade intervjumaterialet kan vi dock tolka det som att de representerade teknikerna 

används för att kringgå det brus som båda byråer benämner som kritiskt för den nutida 

marknadsföringen. Miami Guerrilla Agency menar att särskilt Generation Y filtrerar bort 

reklambaserade budskap. Fill ( 2005, s. 41) menar på att målgruppskännedom och ett precist 

budskap är något av det mest signifikanta för att minimera riskerna med bruset. Det blir därför 

allt mer viktigt att fokusera på hur Generation Y fungerar som en grupp, samt hur de uppfattar 

olika reklambaserade budskap och kanaler. 

 

Enligt kommunikationsmodellens mottagarperspektiv är det centralt att ta hänsyn till en 

specifikt utvald målgrupp vid utformandet av ett budskap. För att en individ skall kunna ta 

emot och avkoda budskapet korrekt bör flera olika kriterier beräknas. Endast vid en grundlig 

kartläggning av målgruppen kan en individ till fullo behärska, tolka och analysera budskapet 

enligt avsändarens intention (Coulson- Thomas, 1994, s. 6-7).  Enkelt sett skulle det här tolkas 

som att effekten av Miami Guerrilla Agencys gerilla marknadsföring blir större än den Studio 

Total använder sig av, då Miami Guerrilla Agency använder sig av en klar 

målgruppsfokusering vid utformning av kampanjer. PE vidhåller att de inte fokuserar på 

någon specifik grupp vid budskapets utformning, då de är av åsikten att målgruppen finns 

representerad i den totala befolkningen. Vid en djupare tolkning kan eventuellt feedback-

effekten inom just den tilltänkta målgruppen vara högre vid den gerillabaserade 

marknadsföring som Miami Guerrilla Agency utför, än de breda virala kampanjerna som 

Studio Total huvudsakligen arbetar med. Det här är dock spekulationer, och bör således inte 

tas som mätbar fakta. 

 

Enligt Weilbacher (2003) ackumuleras alla mottagna förnimmelser och skapar ett 

helhetsintryck av en upplevelse hos individen. Hur den slutgiltiga erfarenheten utfaller är ett 

resultat av individens tidigare intryck av liknande upplevelser, individens referensram, samt 

vilken kontext individen mottar budskapet i. Således menar vi på att det här bör beaktas 

särskilt vid gerillabaserade marknadsföringsaktiviteter, då den fysiska närvaron av avsändaren 

gör att mottagaren kommer att relatera till avsändaren, genom att delvis förknippa denne med 

individens aktuella sinnestämning. De individer som inte tillhör målgruppen kan missuppfatta 

de tilltänkta budskapen och således bli irriterade. Efter analys av empirin tolkar vi det dock 

som att det är risker avsändaren ofta är medveten om, och inte alltid behöver vara en negativ 

aspekt. Weilbacher (2003) syftar till att individer i undantagsfall reagerar på kampanjer då de 

inte har någon tidigare erfarenhet från varumärket eller produktkategorin. Inom genren 

okonventionell marknadsföring är inte Weilbacher (2003) teori till fullo användbar, då de 
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bägge tillfrågade byråerna hänvisar till att metoderna är särskilt lämpliga hos mindre företag, 

eller vid lanseringar. Det här är följaktligen någonting som används då uppmärksamhet ska 

genereras kring någonting specifikt nytt eller okänt. Emellertid är Morton Hunts (i 

Weilbacher, 1982. se Weilbacher 2003) teori mer tillämpbar. Han beskriver processen att 

omvandla ny information till varaktig information, som hur den nya erfarenheten kopplas i 

relation till befintliga minnen, hellre än hur frekvent individen upplever händelsen. Vi menar 

att just den här typen av okonventionell marknadsföring registreras så länge mottagaren 

upplever det som viktigt för den själv. Hunt (i Weilbacher, 1982. se Weilbacher 2003) menar 

vidare att kommunikationskanalen således minskar i betydelse. Här vill vi hävda annorlunda, 

då vår analys visar att konsumentens intresse eskalerar då den finner kontexten som budskapet 

cirkulerar i, som kreativ och för denne intressant. 

 

Word-of-mouth 

Aspekten som Mazzarol (Anderson 1998, Herr et al. 1991, se Mazzarol et al. 2006) 

presenterar är att WOM inte bör ses som en dikotomi, där det antingen sker en aktiv 

rekommendation eller inte. Vi vill hävda att den blir extra tydlig vid den här typen av 

marknadsföring då okonventionell marknadsföring, enligt PE, handlar det om att bygga ett 

varumärke, snarare än att fokusera på att sälja en specifik produkt. Efter analys av 

intervjumaterialet kan vi konstatera att effekten av den här typen av marknadsföring blir mer 

beständig, än vid traditionell marknadsföring. Det här kan härledas till vad Dichter (1966) (se 

Fill, (2005, s. 47) benämner som ”Budskapets utformning”, vilket syftar till det faktum att 

mottagaren är mer benägen att sprida ett budskap vidare om denne finner det intressant och 

livligt. Både Miami Guerrilla Agency och Studio Total, menar på att hela grundidén med den 

här typen av marknadsföring bygger på att skapa någonting som är av allmänintresse. Målet 

att budskapet på det viset sprids av konsumenterna själva. Hogan et al. (2004) syftar på att 

WOM cementerar och förlänger effekten av reklam. Således tolkar vi att den här aspekten blir 

ytterligare kritisk vid mer okonventionell marknadsföring. Då en kampanj resulterar i 

missnöjdhet hos målgruppen, skulle den här effekten således bli allvarligare och mer 

långvarig hos ett företag som sysslar med okonventionell marknadsföring än ett mer 

traditionellt inriktat företag. När vi analyserar Hogan et al. (2004) vidare, är hans synpunkt att 

det är reklam som initialt leder konsumenten mot ett inköp av en specifik vara, och att det 

köpet i sin tur triggar viljan att sprida WOM budskapet ytterligare. Det summeras som att den 

här processen inte skulle äga rum utan någon form av initial reklam. Vid analys av den här 

utgångspunkten kommer vi fram till att då konsumenten uppfattar ett varumärkesrelaterat 

reklambudskap som negativt, kommer således inget inköp att genomföras. Vilket gör den här 

typen av marknadsföring särskilt känslig för negativ WOM. 

 

 

 

Kundnärhetens nycklar 

För att kunden ska uppfatta företaget som tillgängligt är det nödvändigt att företag är 

homogena i varumärkeskommunikationen samt att det finns en fysisk och personlig närvaro 

på marknaden (Blomqvist et al. 1999, s. 14). PE är av åsikten att det inte existerar några 

specifika hinder vid användandet av den här typen av marknadskommunikation så länge ett 

företag kommunicerar någonting som det kan stå för, har giltiga argument om varför det 

agerar som det gör, samt att agerandet bottnar i företagets identitet. Således drar vi slutsatsen 

att tillgängligheten vid okonventionell marknadskommunikation upplevs som hög om den 

stämmer överens med företagets identitet. 
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Enligt Blomqvist et al. (1999, s. 16) teori är det viktigt för företag att kontinuerligt skapa nya 

och utveckla redan befintliga platser där kund och företag kan mötas. Miami Guerrilla Agency 

kommunicerar i annorlunda miljöer och med hjälp av osedvanliga medel. De använder sig av 

media, kanaler och platser som traditionellt inte förknippas med reklam. Vi hävdar att 

okonventionell marknadsföring, och specifikt gerillabaserad sådan, leder till ökad 

tillgänglighet för konsumenten och således även ett till ett ökat kundvärde. 

 

Blomqvist et al. (1999, s. 16-17) menar på att manipulativ marknadsföring måste bytas ut mot 

en kommunikationsbaserad marknadsföring. GR anser att traditionell reklam ofta är 

envägskommunikation i form av ren information. Medan han syftar på att okonventionell 

marknadsföring ofta erbjuder mottagaren någon form av upplevelse och bjuder in till 

integration. Han menar vidare att det här möjliggör en dialog mellan företaget och dess 

kunder. Kundnärhetens nycklar påvisar att via informationsutbyte mellan företag och kund 

skapas inte bara affärsmöjligheter, utan även långsiktiga relationer. Det är företagen som 

lyckas med en god kommunikation, som även kommer att lyckas med uppbyggandet av starka 

kundrelationer förespråkar kundnärhetens nycklar. PE anser att effekten av mer 

okonventionella varumärkesbudskap blir i högre grad långvarig och syftar på att traditionell 

marknadsföring bara får uppmärksamhet så länge den är aktiv. GR påpekar att de aldrig utför 

ett koncept mer än en gång, för att inte förlora konsumenternas intresse. Utifrån det här tolkar 

vi att företag som väljer att använda sig av otraditionell marknadsföring kan skapa dialoger 

och därmed uppnå en starkare kundrelation jämfört med företag som enbart använder sig av 

traditionell marknadsföring. 

 

Värdeskapande, är en av Blomqvists et al. (1999, s. 17-19) tre aspekter i kundnärhetens 

nycklar och upprättas bland annat av en god samstämmighet mellan företag och kund. Företag 

med förmågan att kontinuerligt omvärdera och omdefiniera sina mål, för att kunna erbjuda 

kunden nya möjligheter till värdeskapande har, enligt Blomqvist et al. (1999, s. 17-19), en 

stark konkurrenskraft på marknaden. GR anser att modebranschen är relativt konservativ i sin 

marknadsföring. Han menar på att de flesta modekedjorna använder sig av samma typ av 

reklamutformning och att det sällan är något företag som sticker ut från mängden. Utifrån en 

analytisk synvinkel ser vi det som en möjlighet för modeföretag att använda sig av 

okonventionell marknadsföring för att sticka ut ur mängden och skapa indirekt värde. Vidare 

skapas det nya möjligheter för kunden att frambringa värdeskapande gentemot företaget, som 

därmed leder till konkurrensfördelar. 

4.2 Traditionella byråer 

Nedan gör vi en kort företagsbeskrivning, som följs av en sammanfattande intervju av de 

traditionella byråerna. 

4.2.1. Mecka 

Mecka är en reklambyrå som är baserad i Borås. Byrån startade 2003 och har idag 20 

anställda. De har kunder som Nelly, Ellos och Göteborgs Universitet.
8
 De arbetar både med 

konventionell och med okonventionell marknadsföring. Mecka har arbetat med alltifrån 

reklamfilmer till budskap via flash mob
9
. Vid den utförda intervjun medverkade Anders Kåpe 

                                                 
8
 http://www.mecka.se (2010-05-08) 

9
 Se bilaga 4 

http://www.mecka.se/
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(AK) som är Projektledare, Kristian Sahlberg (KS), Art Director och Pontus Caresten (PC), 

Copywriter.
10

 

4.2.2. Prime PR 

Prime PR grundades 1998 och är baserat i Stockholm. De har 90 anställda och har 

samarbetspartner som ACO, Telia Sonera och Mc Donalds. De har även modeföretag som 

klienter.
11

 Vi har varit i kontakt med Jonas Palmqvist (JP) som är Vice Koncernchef och Key 

Account Manager på Prime. Han beskriver att på Prime arbetar de med 

marknadsföringskanalerna i olika delar; köpta kanaler som annonsering, radio, tv eller 

stortavlor, samt icke-köpta eller förtjänande kanaler. Hit räknar de PR, sociala medier eller 

seminarier.
12

 

4.2.3. Saatchi & Saatchi 

Saatchi & Saatchi Stockholm startade i januari 2003. De är en del av Saatchi & Saatchi Inc, 

som har 138 kontor världen över. Byrån har arbetat med kunder som If, Toyota och 

Specsavers.
13

 Vi har varit i kontakt med Jonas Björlin (JB) som är Projektledare på företaget. 

Han förklarar att de gör all möjlig form av marknadsföring på Saatchi & Saatchi. Han nämner 

exempel som allting ifrån reklamfilm, vanlig PR till tryck och utomhusreklam, både av 

konventionell och okonventionell karaktär.
14

 

4.2.4 Sammanställning av intervjuer 

JB, från Saatchi & Saatchi, menar att alla kategorier av målgrupper kan vara mottagliga för 

okonventionella marknadsföringsmetoder. Han anser att det handlar om att anpassa reklamen 

med hjälp av lämpliga kanaler för att nå den specifika målgrupp som ämnas ta del av 

budskapet. 

 

JP från Prime PR, tycker att mottagligheten av icke-traditionell reklam varierar och beror 

bland annat på målgruppens hållning gentemot sociala medier. Det kan exempelvis vara svårt 

att nå ut till en äldre målgrupp med den här typen av virala marknadsföringsmetoder. PC från 

Mecka påvisar att målgruppen måste ha internetvana för att uppfatta viralmarknadsföring. AK 

från samma byrå menar även att det är den yngre generationen som är mest mottaglig. PC 

hänvisar till att det hela tiden ändras och att fler och fler har ett exempelvis ett Facebook 

konto, vilket gör det väldigt lätt att dela information. AK menar också att det handlar mycket 

om vilken målgrupp företaget har, för att kunna anpassa och sprida den okonventionella 

marknadsföringen. 

 

PC anser också att det måste vara något väldigt spektakulärt för att det ska bli något av en 

okonventionell kampanj. Han fortsätter och konstaterar att det bör vara väldigt allmängiltigt 

för att folk ska registrera och sprida ett budskap vidare. Risken är relativt stor att det blir 

någonting som folk registrerar en gång, för att sedan stanna vid det. Då har företaget kastat 

                                                 
10

 Mecka, Gruppintervju: 2010-05-07 

 
11

 http://www.primepr.se (2010-05-04) 
12

 Jonas Palmqvist, Vice Koncernchef och Key Account Manager, Prime PR. Telefonintervju: 2010-05-03 
13

 http://saatchisaatchi.typepad.com/saatchi/clients.html (2010-05-05) 
14

 Jonas Björlin, Projektledare, Saatchi & Saatchi. Telefonintervju: 2010-05-03 

 

http://www.primepr.se/
http://saatchisaatchi.typepad.com/saatchi/clients.html
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pengarna i sjön. ”Det är mycket slump som gör att det blir en bra spridning. Man kan aldrig 

veta vad som kommer att funka från början, vad som kommer att spridas.”(KS) 

 

PC förklarar att principen att arbeta utan köpt media, inte är någonting nytt. Det handlar om 

att skapa PR. Däremot kan det anses vara lite nytt inom just reklambranschen. De diskuterar 

vidare att reklamen blivit mer digital. Angående hur reklamen yttrar sig nämner KS ”Man 

tänjer på gränser nu mer i hur långt man vågar dra saker. Det blir mer provocerande.” 

 

Okonventionella metoder lämpar sig bäst inom konsumentperspektiv. Det hade inte fungerat 

inom business to business. Enligt PC lämpar det sig väl med den här typen av marknadsföring 

när företaget är okänt, vid lanseringar och liknande. AK tillägger också att det är en 

budgetfråga, då företaget inte har råd med tv och dylikt, så kan en viral kampanj vara bra. 

Men även den här typen av reklam kostar då företaget vill skapa någonting bra. Däremot 

menar KS att det bör undvikas att använda okonventionell marknadsföring som en 

huvudbärare i en kampanj. Det upplevs inte som positivt att helt förlita sig på okonventionell 

reklam. 

 

Vid en varumärkeslansering ser JB från Saatchi & Saatchi inga problem med att vissa företag 

enbart använder sig av icke-traditionell marknadsföring. Vissa skulle rentav kunna förlora i 

trovärdighet om de ändrade strategi och sedan använde sig av traditionell massmedia. JP från 

Prime PR tycker det är svårt att bedöma huruvida ett företag enbart kan använda sig av icke-

traditionell marknadsföring vid en varumärkeslansering. Han nämner emellertid ett smalare 

och mer ungdomligt inriktat varumärke som han anser har lyckats bygga sitt varumärke med 

hjälp av ”buzz” marketing eller ”snackisar”. JP påvisar också att det blir allt vanligare med en 

lite kärngrupp som sprider ett budskap med relativt smala medier, som sedermera expanderar. 

 

Troligen är det så att alla bra marknadsföringsplaner har ett mått av icke-köpta kanaler. 

Frågan, enligt JP, är hur stor den delen ska vara. Han menar vidare att det är ett fåtal företag 

som är hundra procent framgångsrika med hjälp av enbart köpta kanaler. På samma sätt anser 

han att de företag som enbart använder sig av sociala media och okonventionella metoder kan 

missa en del perspektiv. 

 

Modebranschen är relativt traditionell i sin reklam, enligt JB. Branschen skulle kunna nyttja 

och profilera sig med hjälp av den här typen av marknadsföring i större utsträckning än i 

nuläget. Samma förhållande gäller för alla branscher som arbetar med relativt likartade 

produkter, menar JB. Det är svårt för konsumenten att urskilja vilket företag som gör vad, då 

de liknar varandra i sin marknadsföring. JB tror därför att möjligheterna för företag inom 

modebranschen är stora, gällande att differentiera sig genom skickligt utformade 

okonventionella kampanjer. Även JP på Prime PR anser att modebranschen är en lämplig 

bransch för att använda okonventionell marknadsföring. Han berättar att när Prime PR gör 

uppdrag för modeföretag samarbetar de mycket med bloggare, och andra sociala forum. 

Anledningen är att skapa ”snackisar” kring produkten/varumärket. Det utförs innan själva 

lanseringen, så att en nyfikenhet hos konsumenten byggs upp. 

 

JB från Saatchi & Saatchi är av åsikten att modebranschen, som han uppfattar den, består av 

en stor del människor vars mål är att vara i framkant gällande mode. Det kan utnyttjas av 

mindre aktörer då de kan implementera okonventionell marknadsföring som en 

differentierande strategi. Både KS och PC från Mecka, menar att det går att dra 

okonventionell marknadsföring lite längre inom modebranschen, ”det finns ingen produkt 
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som kan ta specifik skada om någonting skulle gå åt skogen. Om LOKA exempelvis, skulle 

göra fel blir det ju kaos.” (Författarnas anm: KS syftar till drycken LOKA). Enligt AK är 

modebranschen lämpad för okonventionell marknadsföring, just för att den är 

konsumentinriktad. PC konstaterar att de okonventionella metoderna är otroligt breda och att 

det är väldigt stort att använda sig av bloggar inom modebranschen. Vidare menar PC att det 

är enorm potential för modeföretag. 

 

Även att okonventionella medier är lämpade för just moderelaterade företag, bedömer AK inte 

det som någon extra passande bransch, utan att det mer handlar om själva idén. PC menar att 

okonventionell marknadsföring är så brett och att alla människor uppskattar när det händer 

något roligt, det är universellt. Händer det något positivt så tycker folk om det. Det spelar 

ingen roll om det är icke-traditionella medier eller traditionella medier. Det som kan sägas om 

de okonventionella reklamkampanjerna är att det handlar mycket om varumärkesbyggande. 

Det är inte utbudsannonser, alltså ingenting som är säljfokuserat. 

 

Det spelar även stor roll hur företaget genomför sin marknadsföring. För vissa företag 

fungerar den här typen av marknadsföring bättre, för vissa sämre. Fokus ligger på att 

analysera och känna sin målgrupp, samt på vilken grundidé företaget valt att utgå ifrån. Vissa 

idéer lämpar sig bättre för okonventionella- och vissa för traditionella kanaler. JP från Prime 

PR håller med om att bransch och företag har föga betydelse för användning av 

okonventionella marknadsföringsmetoder. Allting bygger på att kunna anpassa sin 

marknadsföring och känna till vilka som är de mest effektiva kanalerna för situationen, menar 

JP. I grund och botten handlar det om att kunna läsa sin målgrupps mediekonsumtion och 

därmed ha kännedom om vart de befinner sig. Befinner sig målgruppen på okonventionella 

platser mediemässigt, så är det den formen som lämpar sig bäst. 

 

JB från Saatchi & Saatchi menar på att, med hjälp av sociala medier är det enklare att skapa 

relationer mellan företag och konsumenter. Med okonventionell marknadsföring tror även JP 

att en djupare relation mellan företag och konsument kan skapas, i den bemärkelsen att den är 

mer dialogbaserad än traditionell reklam. JP menar att köpt media är mer ”pushiga” och syftar 

till att skapa kännedom om ett varumärke eller produkt. Självklart finns det, även inom 

okonventionell marknadsföring, ett intresse av att skapa varumärkeskännedom. JP menar dock 

att det går snabbare över i någon form av kunskap - och attitydförstärkning. Vidare fortsätter 

han att då ett företag lyckas med okonventionell marknadsföring bildas det troligtvis en 

djupare relation mellan konsument och varumärke. PC, från Mecka, tror till hundra procent att 

det handlar om genomförandet. De är dock av samma åsikt som JP att, om det verkligen är en 

lyckad okonventionell kampanj så tror han att det får en helt annan spridning. Folk pratar mer 

om det. ”Det är det enda man vill som marknadsförare, är att skapa ett varumärke med en 

relation till kunden som gör att de själva vill vara med.”. PC menar också att det inte enbart är 

händelsen som det talas om utan mer att det skapas en positiv känsla av ett varumärke som 

sedan lever kvar i massa olika situationer. Varje gång det varumärket sedan dyker upp skapas 

det positiva känslor på något sätt. AK inflikar att det om något görs på fel sätt och leder till 

negativa attityder kan det bli svårt att stoppa.   

 

Intervjurespondenterna som representerar Mecka tar upp att de ser en del etiska och moraliska 

synpunkter som bör beaktas gällande okonventionell marknadsföringsmetoder. Exempelvis 

får det inte förekomma något som är olagligt. PC menar att det är många företag som blir 

fällda för gerillaaktioner, men som ignorerar det. Vissa företag räknar med det i budgeten. 
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JB från Saatchi & Saatchi ser inga problem med att föra ut budskap med en okänd avsändare. 

Han menar på motsatsen; att det är kreativt och skapar underhållning. Gränsen går dock vid 

att använda den här typen av marknadsföring riktad till barn. Vid användandet av 

okonventionell marknadsföring ser JP från Prime PR, inga specifika etiska eller moraliska 

aspekter som ett företag bör beakta. JP tycker att företaget bör tänka på samma sätt som vid 

utformning av traditionella reklamkampanjer. JP summerar det som att ett företag ska vara 

ärligt, transparent och inte utge sig för att vara något annat än vad det egentligen är. PC menar 

att om kampanjen är tillräckligt underhållande är människor relativt förlåtande, ”Men ingen 

gillar ju generellt sett att känna sig lurad.” De anställda på Mecka tar även upp aspekten att 

konsumenten ofta får reda på huruvida en avsändare ljuger eller inte. ”Man förstår ju och får 

reda på om det är någon som ljuger. På nätet finns allting, konsumenten kan snabbt ta reda på 

huruvida någonting är sanning eller inte.”(KS) 

4.2.5 Analys 

Kommunikation 

Enligt kommunikationsmodellen är det viktigt att avsändaren har en bra målgruppsinblick 

beträffande målgruppens intresse och levnadssätt, för att kunna anpassa sitt budskap med 

hjälp av en lämplig kanal (Coulson- Thomas, 1994, s. 6-7). Samtliga av våra intervjuobjekt är 

av samma åsikt. Vi tolkar det som att alla kategorier av målgrupper kan vara mottagliga för 

okonventionella marknadsföringsmetoder, om sändarens budskap är anpassat med hjälp av 

kanalval. Många av respondenterna bedömer det som att den yngre målgruppen är mest 

mottaglig för okonventionella marknadsföringsmetoder, då de generellt sett har mer 

internetvana. Vi tolkar det dock som att en sådan generalisering inte är möjlig, då det rör sig 

mer kring målgruppens levnadsvanor. Vi hänvisar även till PC från Mecka, som antyder att 

fler i dagens samhälle använder sig av olika communities på internet. Dock kan det eventuellt 

vara lite svårare att nå den äldre generationen via virala marknadsföringsmetoder. 

 

Utifrån kommunikationsmodellen är det nödvändigt för sändaren att undersöka huruvida det 

utskickade budskapet gav någon respons hos målgruppen. Positiv respons kan innebära att 

mottagaren besöker butiken, gör ett inköp, genomför en beställning eller någon annan form av 

engagemang. Det kan även skapas negativ respons hos mottagaren, vilket då leder till 

omvända reaktioner. Fill (2005, s. 41) anser att vid personlig kommunikation, alstras respons 

lättare från målgruppen än vad det gör genom opersonliga signaler. PC menar att 

okonventionella reklamkampanjer inbegriper varumärkesbyggande och att de inte syftar till 

att vara säljfokuserade. Utefter det här gör vi en tolkning att verkligheten inte alltid stämmer 

överens med vad Fill (2005, s. 41) antyder. Då personliga kanaler fokuserar mer på 

varumärkesbyggande än själva säljandet är det svårare att skapa sig en uppfattning om vilken 

typ av respons som genereras. Det är svårare och mer okontrollerbart att mäta människors 

attityder gentemot ett företag, jämförelsevis med försäljningssiffror. 

 

Word-of-mouth 

Anderson (1998, se Mazzarol et al. 2006) beskriver att WOM sprids på grund av en positiv 

eller negativ, minnesvärd eller ny upplevelse. WOM har en ökad och stegrad effekt av reklam 

(Hogan et al. 2004). Två respondenter är av uppfattningen att det handlar om hur en 

okonventionell kampanj är utformad. Båda är dock av åsikten att en lyckad okonventionell 

kampanj får en helt annan spridning, jämfört med en traditionellt utformad kampanj. AK 

påvisar att om något går fel med en kampanj kan det leda till en negativ effekt som kan bli 

svår stoppad. Vi tolkar det som att effekten av WOM inte enbart kan stärka ett varumärke utan 
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även skada det väsentligt, då en WOM spridning sker väldigt snabbt och är svår att 

kontrollera av företaget. 

 

Dichter (se Fill, 2005, s. 47) har karaktäriserat konsumenters vilja att diskutera och sprida 

information kring en produkt eller varumärkesbudskap. Den första kategorin, till varför en 

konsument väljer att sprida vidare ett budskap, är engagemang i själva produkten. JB menar 

att det är enklare att skapa relationer mellan företag och konsumenter med hjälp av sociala 

medier. JP är av delad åsikt och menar att okonventionell marknadsföring frambringar djupa 

relationer mellan företag och konsument, i den bemärkelsen att den är dialogbaserad. Här gör 

vi tolkningen att en djupare relation, mellan kund och företag, leder till ett engagemang och 

en upplevd delaktighet från konsumentens sida. För en vidare analys tolkar vi det som att 

okonventionell marknadsföring har större potential att spridas via WOM. Graden av 

självengagemang, är en annan kategori som kan få konsumenten att vilja dela med sig av sin 

upplevelse av exempelvis en produkt. Enligt Solomon och Rabolt (2009) sker 

produktrelaterade diskussioner inom mode nästan uteslutande genom WOM. PC fastlägger att 

de okonventionella marknadsföringsmetoderna är breda och att den metod som har fått störst 

genomslagskraft inom modebranschen är bloggarna. Vidare menar han att bloggare innebär en 

enorm potential för modeföretag. Vi gör en analys till att mycket av den WOM som sprids via 

sociala medier inom modebranschen, skapas av bloggare. 

 

Azzael (1998, s. 537-541) nämner referensgrupper som en viktig faktor vid effektiv spridning 

av WOM. Inom genren med livsstilsprodukter, ökar vikten ytterligare. JB från Saatchi & 

Saatchi betonar att modebranschen som sådan, består till stor del av individer som finner det 

viktigt att vara uppdaterade med det senaste. Vid tolkar det som att vikten av att finna 

lämpliga opinionsledare ökar generellt sett inom modebranschen, till skillnad från andra 

branscher. Den här gruppen kategoriseras av individer som anses ha hög status hos 

opinionsföljarna. Således drar vi även slutsatsen att vikten av att finna korrekta och lämpliga 

opinionsledare bör vara angelägnare vid okonventionella marknadsföringsmetoder, då effektiv 

WOM ofta är den initiala grundidén. Här kan paralleller dras till hur Prime PR fokuserar på 

att arbeta med bloggare, som anses vara opinionsbildare inom mode. 

 

Attityder och Beteende 

Fill (2005, s. 136) tar upp attityder som någonting som härleds ur tidigare erfarenheter. I 

Solomon och Rabolt (2009) model “the ABC model of attitudes”, nämns tre steg som skapar 

attityder. Det första steget är lärande, och refererar till individens lärdom och övertygelse 

gällande en produkt och dess attribut. JP menar att traditionell media kan framstå som mer 

påtryckande än okonventionell media. Den avser mer till att skapa kännedom om ett 

varumärke eller produkt, och benämns i empirin som mer säljfokuserad. Det här tolkar vi som 

det första steget i ett attitydskapande. Gällande okonventionell marknadsföring kan det här 

steget ses tydligt vid tillfällen som en produktlansering, någonting som PC tar upp som en 

omständighet som lämpar sig väl vid okonventionell marknadsföring. 

 

Det följande steget beskrivs som skapandet av en känsla. Här har konsumenten utvärderat 

produktens attribut och tagit känslomässig ställning. Inom okonventionell marknadsföring 

hänvisar JP att det ofta syftar till kunskap - och attitydförstärkning hos konsumenten. Då ett 

företag lyckas med en okonventionell kampanj, fokuserar inte kunden längre på den enskilda 

händelsen. Det bildas en positiv associationsram som sedan lever kvar hos konsumenten, och 

skapar en positiv känsla varje gång konsumenten upplever varumärket. AK, från Mecka 

menar även på att då någonting upplevs som negativt, leder det till en negativ 
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associationsspiral, vilket leder till negativa attityder som kan bli svåra att stoppa. Då en 

kampanj är genomförd på ett tillfredsställande vis leder det här till tredje steget i 

attitydskapandets modell, själva utförandet. Då en attityd har bildats i de föregående stegen 

generar det här steget till att skapa en intention att bete sig på ett visst sätt. Den här 

komponenten leder således till att ett visst beteende skapas. Då den här typen av 

marknadsföring inte är inriktad på exempelvis just försäljning av produkter, menar vi på att 

det kan tolkas som att föregående steg är mer väsentliga gällande just okonventionell 

marknadsföring. Således kan en mer säljdriven kanal behöva implementeras för att skapa ett 

fullvärdigt beteende hos konsumenten. 

 

Vid analysen av Assael (1998, s. 292-293) fyra olika skäl till varför en konsument förhåller 

sig till en viss attityd, tolkar vi det som att aspekterna; värdefulla skäl och kunskapliga skäl 

främst berör den här typen av marknadsföring. De värdefulla skälen syftar till motiv gällande 

förstärkning av individens image och åstadkommandet av en social status. Det här härleder vi 

delvis från JBs åsikt att modebranschen innehåller en grupp människor vars mål är att vara i 

framkant. Det kan ses som etablerandet av en image och social status hos de här människorna 

att vara först med någonting. De kunskapliga skälen syftar till att konsumenten vill ha mer 

kunskap om fenomenet. Vi kopplar det till att den här typen av marknadsföring ofta används 

för att skapa nyfikenhet hos konsumenten, vilket följaktligen skapar kännedom om 

fenomenet. JP nämner hur de samarbetar med bloggar för att skapa en ”snackis” innan en 

lansering av ett varumärke eller produkt. 

 

Fishbein (se Assael 1998, s. 305) belyser att attityder och beteenden inte alltid är en följd av 

varandra. Då en attityd är positiv behöver det inte innebära att ett beteende är det, och vice 

versa. Som vi nämnde ovan, fokuserar den här typen av marknadsföring framförallt på 

varumärkesbyggande, hellre än fokus på försäljning. Således drar vi slutsatsen att den här 

typen av marknadsföring kan skapa positiva attityder som aldrig övergår till ett beteende hos 

konsumenten. 

 

Kundnärhetens nycklar 

Blomqvist et al. (1999, s. 14) tar upp tillgänglighet som ett av nyckelbegreppen för att skapa 

kundvärde. Här pekar de på vikten att ständigt förbättra sin tillgänglighet gentemot den 

utvalda målgruppen. Upplever målgruppen företaget som tillgängligt på marknaden finns det 

möjligheter för företaget att skapa värdefulla konkurrensfördelar. Utifrån det empiriska 

materialet har vi sett att den här typen av marknadsföring, och då främst viral, kräver 

internetvana och att den främst återfinns hos yngre konsumenter. Det handlar om att bedöma 

vart målgruppen befinner sig mediemässigt. Befinner sig målgruppen inom okonventionella 

kommunikationskanaler, så är det således den typen som lämpar sig bäst. Här finner vi dock 

en svårighet då det, som PC påpekar, är ett ständigt föränderligt medieklimat och att ”fler och 

fler har exempelvis ett Facebook konto”. Det här kan göra att vissa företag underskattar dess 

målgrupps internetanvändning, och således gå miste om att skapa tillgänglighet inom de här 

kanalerna. 

För att skapa god interaktivitet måste företaget, enligt Blomqvist et al. (1999, s. 16), hålla en 

lärande och utvecklande dialog mellan kund och företag. JP menar på att företag med hjälp av 

okonventionell marknadsföring kan skapa djupare relationer med konsumenter, i den 

bemärkelsen att den är mer dialogbaserad i sin natur gentemot vad traditionell reklam är. 

Blomqvist et al. (1999, s. 16) uttrycker det som att manipulativ marknadsföring måste bytas ut 

mot en kommunikationsbaserad marknadsföring. Vi ser här en något ologisk sida inom den 
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okonventionella marknadsföringen, och syftar då på stealth marknadsföringen med okänd 

avsändare. JB ser inte att det finns några specifika problem med att föra ut budskap med en 

okänd avsändare, så länge företaget är ärligt, transparent och inte utger sig för att vara något 

annat än vad det i själva verket är. Även PC är av samma inställning, men lägger till att ingen 

uppskattar att bli lurad. Han menar på att människor ofta är relativt förlåtande. Här tolkar vi 

det som att den här typen av kommunikation inte per definition kan ses som interagerande då 

den varken är lärande eller utvecklande. Dialogen vid osignerade budskap kan således ses 

som manipulativ, något som bör bytas ut enligt Blomqvist et al. (1999, s. 16). Vidare fortsätter 

teorin med konstaterande att de företag som lyckas skapa en god kommunikation, även lyckas 

bygga upp starka kundrelationer. Vi ställer oss således frågan om den här typen av 

marknadsföring kan leda till långvariga kundrelationer, utifrån den här teorin. 

 
Blomqvist et al. (1999, s. 18) menar att kundvärde byggs på det värde som gemensamt skapas, 

mellan kund och företag. Vi tolkar det som att den här typen av marknadsföringen enbart kan 

skapa indirekta kundvärden. De här indirekta värdena byggs upp genom kundens 

förväntningar och upplevelser kring ett varumärke eller en produkt. Det här upplever vi som 

en särskilt viktig aspekt inom modebranschen, som dels har relativt likartade produkter och 

del upplevs som tämligen traditionell i sin reklam. JB nämner en risk då konsumenten kan ha 

svårt att urskilja vilket företag som står bakom vad. Risken vi ser med att implementera den 

här typen av marknadsföring i den värdeskapande aspekten, är då kampanjen inte lyckas 

skapa den verbala och virala spridning som avsågs från början. Således skulle det inte 

generera i indirekt värde, och företaget skulle då enbart få förlita sig på det direkta värdet, 

värden relaterade till produkten, för att skapa kundvärde. 

4.3 Fokusgrupp 

4.3.1 Sammanställning av intervjun 

Ett ställningstagande från fokusgruppens sida är de sällan reflekterar över hur mycket 

varumärkesrelaterade budskap de får riktade mot sig, även om de är medvetna om att 

mängden är stor. Det finns många budskap som inte uppfattas som varumärkesrelaterade, 

även om budskapen i själva verket är det. Många i gruppen menar att deras generation är 

uppvuxen och så pass van vid ett ständigt informationsutbud, att det som individ är omöjligt 

att ta in så mycket information på en medveten nivå. En deltagare är av åsikten att oavsett 

mängd, så uppfångas enbart ett visst antal budskap som ligger inom dennes intressesfär. Hon 

menar att resten sedan blockeras. Det här håller inte resten av gruppen med om, utan tror att 

mycket bearbetas omedvetet, för att sedan plockas fram vid en specifik köpsituation. 

 

Fokusgruppen är enig om att vissa typer av mediekanaler väljs bort mer aktivt än andra. Det 

här kan bland annat relateras till; att välja bort direktreklam, byta kanal på tv:n vid 

reklamavbrott, bläddra förbi reklamannonser i tidningar eller sänka volymen vid 

reklamavbrott på Spotify. Däremot anser fokusgruppen att det är omöjligt att isolera sig helt 

från reklambudskap, om man som en deltagare uttrycker sig ”vill ha lite livskvalitet”. 

 

Egna värderingar tas upp som en avgörande faktor på hur deltagarna uppfattar olika typer av 

kanaler. Gruppmedlemmarna syftar på hur aspekter som intressen hos mottagaren, utformning 

av budskapet och avsändare är i fokus för hur en typ av kommunikationskanal kan uppfattas 

som mer attraktiv än andra. Ett exempel som nämns är att reklamannonser i olika magasin 

som ligger inom deras intresseområden kan ses som inspirerande och intressanta, och nämner 

modemagasin som ett exempel. Fokusgruppen är även ense om att reklam i tryckt media som 
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inte härleds direkt från ett företag, som exempelvis artiklar, känns mer attraktiv än om den är 

tydligt varumärkesrelaterad. Den här typen av marknadsföring upplevs även som mer 

tillförlitlig. Däremot anser fokusgruppens medlemmar att bloggar som en kanal upplevs 

mindre trovärdig, då de uttrycker sig ha kunskap om att de är tydligt produktplacerade. En 

gruppmedlem menar på att hon kan inspireras av modebloggar hon anser passa henne 

stilmässigt, även om hon är medveten om att bloggarna är produktplacerade. Angående 

trovärdighet nämner en gruppmedlem hur hon ser på konsumenters allmänna syn på 

kommunikationskanaler. 

 

”För den största gruppen konsumenter är tv, tidningar etcetera, det vanligaste 

sättet att ta in den här typen av information. Därför ser de nog på de kanalerna 

som mest trovärdiga, jag tror att de flesta konsumenter är rätt konservativa i sitt 

tänkande.” 

 

Fokusgruppen tar upp att det handlar om att befinna sig i ett visst ”State of mind”, för att vara 

mottaglig för reklam. En respondent menar på att hon har lättare att ta emot 

varumärkesbudskap i en miljö där hon känner sig avslappnad. Hon nämner event samarbeten 

mellan klädföretag och barer som ett exempel, och menar på att hon registrerar sådana 

varumärkesbudskap mer än annonser i en tidning. Många gruppmedlemmar delar åsikten att 

vid ett sökande efter en specifik produkt är de mer mottagliga för just reklam av den 

produktkategorin. En gruppmedlems åsikt är att han vid stressade tillfällen är mindre 

mottaglig för reklam. Vid sådana stunder gallrar han bort mer budskap än vad han gör i 

vanliga fall. 

 

Rent spontant uttrycker gruppen en tanke huruvida reklamen i det offentliga rummet känns 

tillåten eller inte. Frågan om vem som äger vad ställs. En gruppmedlem menar på att det inte 

längre finns något utrymme fritt från kommersiella krafter, men menar vidare att det inte stör 

henne personligen. Viktiga aspekter angående gerillaaktioners acceptans är att de inte får störa 

individens vardag eller orsaka nedskräpning. Det diskuteras även att vad som anses vara 

nedskräpning för en individ, kanske inte upplevs på samma vis för en annan. Här dras 

paralleller till hur budskapet i den specifika aktionen uppfattas olika. Även vem som är 

sändare till budskapet spelar roll för fokusgruppens uppfattning. H&M:s gerillaaktion
15

 vid 

lanseringen av deras ”Fashion Against Aids – kampanj” upplevs som mer acceptabel då fokus 

inte enbart ligger på varumärket H&M, utan på någonting som upplevs som viktigt. 

 

Kampanjer där avsändaren är okänd togs emot varierande av fokusgruppen. En 

gruppdeltagare uttryckte en fascination och menade på att hon blev imponerad av vissa 

företag som lyckades skapa ”snackisar” runt ett fenomen. Hon fortsatte vidare att hon kände 

sig mer delaktig i en kampanj om hon fick fundera lite på vem avsändaren var. ”Jag tycker 

man känner sig lite smart om man inte vet vem avsändaren är, och man själv kommer på det.” 

 

Gruppen poängterar att avsändaren har stor betydelse för hur de känner och reagerar inför ett 

osignerat budskap. Är det ett större företag som H&M som ligger bakom, upplevs det som 

tämligen störande. Från fokusgruppens sida upplevs det som mer legitimt då mindre företag 

eller en kulturell instans är avsändare. Det hela summeras av gruppen som att en redan 

existerande attityd till ett varumärke förstärks vid avslöjandet av avsändare. Finns det redan 

en positiv attityd till företaget så blir den starkare, och vice versa. 

                                                 
15

 Se bilaga 4 
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Fokusgruppen visar en benägenhet att tala mer om reklam de upplever som annorlunda, 

humoristisk eller spännande. Många menar på att det handlar om huruvida de upplever 

kanalen som ny. Det syftar då på att många okonventionella metoder upplevs som innovativa 

och därmed skapar ”snackisar”. Emellertid, menar en av gruppmedlemmarna att även tv- 

reklam kan bilda ”snackisar” då den är ny och tillräckligt bra. Här påpekar en annan 

gruppmedlem att även extremt dålig reklam kan skapa uppmärksamhet och bli något det talas 

om. Det här håller hela gruppen med om.      

 

Då produkt eller varumärkesrelaterade budskap kommer från samtal eller diskussioner med 

vänner, associerar fokusgruppen ofta produkten eller varumärket som mer laddat än tidigare. 

”Säger min kompis, som har väldigt stor koll på nagellack, att det är bra så köper jag ju det.” 

En gruppmedlem uttrycker sig som följer: ”Ja, men ännu mer om någon säger något negativt 

till en. Då lyssnar man ju ännu mer på det än om en person säger någonting positivt om en 

produkt.” Samtalet fortsätter även med att en gruppmedlem säger att hon gärna kan 

rekommendera kläder och dylika produkter för hennes vänner, om hon tror att plaggen passar 

dem. 

 

En gruppmedlem tog upp synpunkten att hon minns ett varumärkesbudskap då hon känner sig 

integrerad med det, vilket de andra höll med om. Vidare syftade en annan medlem på den 

”aha-upplevelse” hon menar att hon som konsument kan uppleva då hon ”klurar ut” 

reklamens budskap. Gruppmedlemmen menar på att en sådan typ av upplevelse får henne att 

känna sig mer delaktig i budskapet. 

 

En annan avgörande faktor för att fokusgruppens medlemmar ska minnas ett reklambudskap 

är att det förknippas med någonting specifikt. Som exempel tog gruppen upp musik eller att 

en känd person medverkar. Det här kan skapa både positiva och negativa associationsramar 

enligt gruppen. 

 

En respondent menar även att det är större chans att minnas ett budskap om hon kan relatera 

till varumärket. Den här synvinkeln får även medhåll från en annan respondent, som menar på 

att denne lättare reagerar och minns någonting då respondenten känner sig knuten till 

varumärket. Då det utsända budskapet uppfattas som oväntat, händelserikt och snyggt utfört 

är chansen större att fokusgruppen lägger det på minnet. 

 

Alla ser reklambudskap som en viktig del i hur de upplever företaget. Det är viktigt att 

reklambudskapen är koherenta med fokusgruppens förväntade bild av varumärket. En 

respondent uttrycker sig som följer: ”Hamnar reklamen utanför de här ramarna av ”det 

förväntade” så kanske man upplever företaget på ett annat sätt. Lite mer negativt.” En annan 

gruppdeltagare tar upp Nike som ett exempel på ett företag som hon är positivt inställd till, 

och menar på att skulle de börja göra reklam som liknar Gina Tricot skulle hon ”bränna alla 

mina Nike kläder”. 

 

Det tas även upp av en gruppmedlem att många företag inom modebranschen börjar efterlikna 

varandra reklammässigt, vilket hon ser som en fara. Här nämns företag som Gina Tricot, 

Lindex, Cubus, Kappahl och H&M. Många medlemmar i gruppen skulle förvånas om den här 

typen av företag börjar med mer okonventionell reklam. Deras kunder är så pass invanda vid 

den här typen av marknadsföring, vilket gör att en gruppmedlem uttrycker att ”okonventionell 

reklam inte skulle passa för dem”. Om exempelvis Cubus skulle börja använda mer 
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okonventionella marknadsföringsmetoder, menar en medlem på att hon ”skulle bli jätte arg”, 

då hon inte uppskattar Cubus kläder. På motsatt håll menar hon att hon skulle bli mer positivt 

inställd till Nike vid en sådan här typ av marknadsföringsaktivitet, då hon ser Nike som ”den 

typen av företag”. En annan gruppmedlem påvisar dock att hon inte tycker det behöver vara 

negativt om ett företag som exempelvis Lindex eller Cubus skulle utforma en okonventionell 

kampanj. Bara kampanjens utformande görs på rätt sätt och stämmer överens med företagets 

image. Det hela beror helt enkelt, enligt fokusgruppen, på vilken attityd som finns gentemot 

företaget. En gruppmedlem menar på att han blir förvånad om vissa företag, som svenska 

jeansvarumärken och andra mindre modeföretag, inte följer med i 

kommunikationsutvecklingen och använder sig av okonventionella marknadsföringsmetoder. 

En annan respondent anser att jeansvarumärken måste använda sig av marknadsföring som 

sticker ut, då de har relativt lik produktdesign. Vidare tas det upp att om ett företag har reklam 

som uppfattas trendig, uppfattas även företaget mer trendigt. Däremot kan ett företag inte 

”säga” en sak och visa upp en annan. Det som visas utåt ska vara ärligt och genomsyra hela 

företaget, anser fokusgruppen.   

4.3.2 Analys 

Kommunikation 

Coulson- Thomas (1994, s. 6-7) menar på att det som benämns som kanaler av personlig 

karaktär, överlag har störst genomslagskraft hos mottagaren, på grund av dess flexibla 

karaktär. Opersonliga kanaler, som massmedial annonsering passar lämpligast vid intentionen 

att få en spridningsbredd. Vid tolkning av empirimaterial kommer vi fram till att de mest 

kritiska faktorerna för huruvida en konsument uppfattar en kommunikationskanal som mer 

fördelaktig än andra, är aspekter som intressen hos mottagaren, budskapets utformning och 

avsändare. I moderelaterade sammanhang konstaterade deltagarna att kvalitativa annonser i 

modemagasin kan upplevas som en inspirationsfaktor. Således kan opersonliga kanaler 

fungera lika väl så länge de upplevs som inspirerande. Det här nämner även Hunt (i 

Weilbacher, 1982, se Weilbacher 2003), då han konstaterar att källan till informationen är 

relativt oviktig så länge konsumenten kan skapa en relation till budskapet genom tidigare 

upplevelser. 

 

I Shannons och Weavers klassiska kommunikationsmodell (se Fiske, 1997, s. 18) är bruset allt 

det som stör avsändarens budskap att nå mottagaren på ett fullfärdigt vis. Det här är någonting 

som erkänns i fokusgruppen som konstaterar att deras generation är så van vid ett ständigt 

informationsutbud. Enligt kommunikationsteorin bör signalen matcha mottagarens 

värderingar för att inte gallras bort. Samma förhållande återfinns hos deltagare i fokusgruppen 

som är av åsikten att enbart de fåtal budskap, inom dennes intressesfär, aktivt registreras. 

Fokusgruppen väljer bort vissa typer av mediekanaler mer frekvent än andra. De nämner 

exempel som att byta tv-kanal vid reklamavbrott, eller att avsäga direktreklam i brevlådan. 

Således kan vi tolka det som att den här typen av traditionell reklam är relativt lätt att 

avkunna. Även konstaterar vi att det inom gruppen inte finns någon vilja att leva utan 

reklambudskap, då det skulle innebära att frångå den livskvalitet de är vana vid. Vid en analys 

av det här kan vi tolka det som att dagens medieutbud har gjort så att konsumenten integrerat 

varumärkesbudskap i sin vardag till den grad att de inte längre upplevs som 

varumärkesrelaterade, utan snarare en del av det vardagliga livet. 

 

Word-of-mouth 

Vi kan ur vår intervju med fokusgruppen dra paralleller till Dichter (1966) (se Fill, 2005,s. 47) 

modell över hur WOM sprids mellan individer. Han anser att viljan att diskutera och sprida 
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information är högre vid vissa förhållanden än andra. Då fokusgruppens medlemmar kände 

starkare för en reklamupplevelse hade de en större benägenhet att tala om det för andra. 

Faktorer som hur annorlunda, humoristisk eller hur spännande reklamen upplevs vägdes in. 

Även just det faktum att någonting upplevdes som nytt utpekades som viktig. Det här 

kategoriserar Dichter (1966, se Fill, 2005, s. 47) till konsumentens engagemang. Vid intervjun 

framkom det också att vissa respondenter gärna rekommenderar en produkt som de vet att 

någon i deras omgivning kan komma att uppskatta. Även den här aspekten går att återfinna i 

Dichters (1966 se Fill, 2005 s. 47) modell, där viljan att hjälpa andra, samt etablera sin egen 

status, nämns som två avgörande faktorer för budskaps spridning. Vi tolkar det som att 

rekommenderandet av produkten även skapar en statusetablering hos den som 

rekommenderar. Vid analys tyder vi det som att en sådan statusetablering kan upplevas som 

viktigare i moderelaterade sammanhang. Azzael (1998, s. 537-541) menar tillika på att 

grupptillhörighet har visat sig vara särskilt betydelsefull gällande produkter som betecknas 

som livsstilsbildande. 

 

Mazzarol (2008) menar på effektiviteten hos ett WOM budskap kan relateras till relationen 

mellan avsändaren och mottagaren, samt deras specifika karaktärsdrag och situationer. Han 

menar vidare att faktorer som härleds till sändaren ofta handlar om huruvida den verkar 

intresserad av själva budskapet, samt vilken form av expertis sändaren innehar. I intervjun 

framkom det att just bloggar som kanal kan uppfattas som mindre trovärdig, då en respondent 

sa sig veta att ”de är tydligt produktplacerade”. Här skulle således effektiviteten av WOM 

dras ned trots att bloggare inom modesfären troligtvis visar både ett starkt intresse och 

befinner sig i någon form av expertposition. Dock nämnde en gruppmedlem att hon ofta kan 

hämta inspiration från bloggar, så länge de upplevs som intressanta och likasinnade. Vid 

analys kom vi fram till att tvetydigheten ofta är relaterad till hur konsumenten uppfattar just 

den specifika bloggarens karaktär. Även om konsumenten upplever kanalen som mindre 

trovärdig, kan bloggen ändå existera som en inspirationskälla, vilket sedan skulle kunna leda 

till ett inköp. Expertiskunskapen kan även hämtas i nära relationer. Den här kommentaren från 

en gruppmedlem beskriver sammanhanget väl: ”Säger min kompis, som har väldigt stor koll 

på nagellack, att det är bra så köper jag ju det.” 

 

En gruppmedlem uttrycker sig som att det skapas en starkare reaktion när han mottar negativ 

information om en produkt eller varumärke. Således kan vi dra slutsatsen att 

marknadskommunikation som har sitt ursprung i WOM bör iaktta en viss försiktighet och 

noggrant överväga alla negativa aspekter som kan härledas från budskapet. Effekten blir att 

produkten eller varumärket kan skadas mer vid negativ WOM, än det kan skapa positiva 

associationer vid en positiv WOM. 

 

Till faktorer som associeras med mottagaren, räknar Mazzarol et al. (2008) med hur 

mottagarens behov av expertiskunskap ser ut just i det specifika WOM ögonblicket. Vi vill, 

efter analys, betona ytterligare en faktor som kom fram under intervjutillfället. Kontexten de 

befinner sig i, lade gruppmedlemmarna fram som en avgörande faktor huruvida de uppfattar 

budskap med varumärke eller produktrelation. Det handlar även om att befinna sig i ett visst 

”State of mind”, som en medlem uttryckte sig. En respondent anser att hon är mer mottaglig 

för budskap i en miljö där hon känner sig avslappnad. Det här behöver således inte vara ett 

fysiskt sammanhang, utan kan lika gärna vara av själslig karaktär. 

 

Relationen mellan sändare och mottagare påverkar effekten av WOM, tillika även hur 

individerna samspelar karaktärsmässigt (Mazzarol et al. 2008). En tydlig parallell blir hur 
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fokusgruppen upplever en produkt eller ett varumärke som i högre grad känsloladdat efter att 

ha hört talas om det från en nära vän eller en familjemedlem. Effekten ökar, enligt Mazzarol 

et al. (2008), då konsumenter söker efter en specifik produktkategori eller varumärke. 

Fokusgruppen besannar den ståndpunkten, och menar att de är extra mottagliga för viss 

information då de finner ett specifikt behov för just den. Chansen för att ett företag ska nå 

konsumenten med hjälp av den här typen av marknadsföring, vid en sådan specifik tidpunkt, 

beräknar vi vara begränsad speciellt för gerillabaserad marknadsföring. 

 

Referensgrupper 

Assael (1998, s. 537-541) tar upp referensgrupp som ytterligare en viktig faktor inom WOM- 

marknadsföring. Den beskrivs som en homogen grupp där roller och normer definieras. 

Gruppen kan delas in ytterligare i primärgrupper och aspirantgrupper. Individer vill associeras 

med aspirantgruppen och tenderar att köpa liknande produkter som dem i gruppen. Det här 

kan tolkas tillbaka till hur en gruppmedlem upplevde vissa bloggar som inspirationskällor, då 

hon fann att de liknade hennes eget uttryckssätt. Referensgrupper inom modebranschen kan 

anses vara extra vitalt gällande lyxprodukter, då de skapar en uppenbar social tillhörighet 

(Solomon & Rabolt, 2009). Användningen av kändisar i reklamsammanhang är en följd av 

det här (Assael, 1998, s. 541). Fokusgruppen visar ingen tendens att inspireras av någon känd 

person, men säger att de har lättare att minnas ett varumärkesrelaterat budskap då det finns en 

kändis att förknippa det med. Det här behöver dock inte vara av positiv karaktär, utan kan 

relatera i både positiva och negativa känslor. 

 

Attityder och Beteende 

Enligt Assael (1998, s. 314-315) hjälper attityder konsumenten att organisera all reklam och 

information som de dagligen utsätts för. En ståndpunkt från fokusgruppen är att de sällan 

reflekterar över hur mycket varumärkesrelaterade budskap de får riktade mot sig. Schiffman 

et al. (2005, s. 212) menar att människor skapar attityder till allt i sin närvaro, utifrån egna 

förväntningar och tidigare erfarenheter, samt med hänsyn till vad andra människor tycker. Vi 

gör en koppling till fokusgruppen som skapar attityder till de flesta varumärkesrelaterade 

budskap, trots att de är omedvetna om det. Det kan senare leda till ett beteende. Vidare menar 

Schiffman et al. (2005, s. 212) att attitydbildningar som byggs på egna förväntningar kan 

förändras beroende på vilket behov, intresse eller kunskap kunden har gentemot fenomenet. 

Det här styrks av respondenterna från fokusgruppen som anger att de vid olika tillfällen är 

mer mottagliga för varumärkesbudskap och därmed skapar attityder. Det här faktumet 

upplever vi som särskilt viktigt vid den här typen av marknadsföring, då exempelvis gerilla 

marknadsföring innebär en ovisshet om konsumentens sinnesstämning. En gruppmedlem 

nämner exempelvis att han vid stressade tillfällen är mindre mottaglig för reklam. Viral 

marknadsföring däremot, sker ofta i kontexten av hemmet, vilket kan göra att mottaglighet 

skapas hos konsumenten. Att en respondent menar på att hon har lättare att ta emot 

varumärkesbudskap i en miljö där hon känner sig avslappnad, kan stå som grund för 

argumentet. 

 

Kundnärhetens nycklar 

Utifrån modellen kundnärhetens nycklar av Blomqvist et al. (1999, s. 14) kräver skapandet av 

tillgänglighet en upplevd stark marknadsnärvaro, med en tydlig bild av varumärket. Närvaro 

på marknaden, både fysiskt och emotionellt, är en grundförutsättning för att kunna skapa en 

relation med potentiella kunder. För att konsumenten ska uppleva tillgänglighet är det 

väsentligt att företaget är enhetlig i sin varumärkeskommunikation. Alla respondenter i 

fokusgruppen är eniga om att det är viktigt att reklambudskapet är alltigenom likt med deras 
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förväntade bild av varumärket. Det här spelar således roll för hur företaget uppfattas. Utifrån 

det här drar vi tydliga slutsatser att det är mycket väsentligt för företag att koppla sin image, 

för att uppnå enhetlighet, till sin reklamutformning. Först vid en uppnådd överensstämmelse 

kan företaget skapa relationer och genom det utveckla konkurrensfördelar. Då den här typen 

av marknadsföring ofta upplevs som påtaglig på ett annat plan än den traditionella, kan vi anta 

att vikten av att ha en homogen image ökar. 

 

Blomqvist et al. (1999, s 14) menar att då företag lyckats skapa en god tillgänglighet, kan de 

fokusera på att samverka med kunden. Genom att företag interagerar med kunden får de 

möjlighet att utveckla sitt erbjudande, specifikt efter kundens situation och behov, samt 

anpassa informationsutbytet därefter. En fokusgruppsrespondent beskrev att hon, som 

konsument, upplever en delaktighet då hon tvingas ”klura ut” ett reklambudskap. 

Okonventionell marknadsföring, som kan utföras med eller utan dold avsändare skulle 

härmed kunna ses som en mer integrerande marknadsföringsmetod. Dock fanns det även 

tendenser att konsumenten skulle kunna uppfatta sig som lurad, vilket skulle minska 

interaktiviteten. Vid den här typen av stealth aktiviteter  menar vi på att det blir mer väsentligt 

för företaget att i hög grad förstå sin målgrupp, då det framkom att existerande attityd 

gentemot ett varumärke förstärks vid avslöjandet av avsändare. 

 

Blomqvist et al. (1999, s. 16) understryker att det är viktigt för företag att skapa nya platser, 

samt utveckla redan befintliga, där kund och företag kan mötas för dialogutbyte. En 

respondent ur fokusgruppen anser det svårt att finna ledigt utrymme och nya platser för 

kommunikation. Då hon syftar på att det offentliga rummet redan är fullt av kommersiella 

krafter. Tanken bakom gerilla marknadsföring är att allt i omgivningen kan agera bakgrund för 

ett reklambudskap. Dahlén och Lange (2009, s. 529-535) menar att det enbart är kreativiteten 

som sätter gränser för vad som reklam kan appliceras på. Fokusgruppen är av opinion att vad 

som vägs in vid gerillaaktioners acceptans, är huruvida den stör individens vardag eller 

orsakar nedskräpning. Uppfattningen om vad som anses vara nedskräpning för en individ är 

dock en definierbar fråga. 

 

Värdeskapande kräver stor ömsesidighet och stort förtroende partnerna emellan. Blomqvist et 

al. (1999, s. 18) kategoriserar värdeskapandet som direkt och indirekt kundvärde. Direkt 

värde, är vad kunden erhåller vid ett utbyte av egen ersättning. Indirekta värden, är uppbyggda 

på kundens förväntningar samt upplevelse kring varumärket eller produkten, exempelvis dess 

image eller trygghet. Fokusgruppen av åsikten att företagets fasad utåt alltid måste vara ärlig 

och genomsyra företaget i stort. Ett företag kan inte ”säga” en sak och visa upp en annan. Vi 

tolkar det som att fokusgruppen upplever ärlighet som en förtroendebyggande faktor, och 

menar att det således skapas indirekta värden för konsumenten. 

 

Många medlemmar i fokusgruppen betonar att de skulle bli förvånade om vissa kedjor skulle 

börja använda sig av den här typen av marknadsföring. Jeansvarumärken bör, enligt 

fokusgruppen, dock använda sig av mer okonventionella metoder. Det på grund av att det 

delvis förväntas av dem och delvis för att kunna differentiera sig gentemot konkurrenterna. 

Vidare tas det upp att om ett företag har reklam som uppfattas trendig, uppfattas även 

företaget som mer trendigt. Härmed menar vi att okonventionell marknadsföring skulle kunna 

uppfattas som ”trendig” och leda till att även företaget uppfattas trendigt. Vi tolkar det som att 

trendighet kan upplevas av konsumenten som ett indirekt värde och skapa en 

konkurrensfördel för företaget. Efter vidare analys kan vi även tolka det som att företag med 
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likartad produktdesign kan ha svårare att skapa direkt kundvärde och får således fokusera på 

det indirekta värdeskapandet. 
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Attityder och Beteende 

Enligt Assael (1998, s. 314-315) hjälper attityder konsumenten att organisera all reklam och 

information som de dagligen utsätts för. En ståndpunkt från fokusgruppen är att de sällan 

reflekterar över hur mycket varumärkesrelaterade budskap de får riktade mot sig. Schiffman 

et al. (2005, s. 212) menar att människor skapar attityder till allt i sin närvaro, utifrån egna 

förväntningar och tidigare erfarenheter, samt med hänsyn till vad andra människor tycker. Vi 

gör en koppling till fokusgruppen som skapar attityder till de flesta varumärkesrelaterade 

budskap, trots att de är omedvetna om det. Det kan senare leda till ett beteende. Vidare menar 

Schiffman et al. (2005, s. 212) att attitydbildningar som byggs på egna förväntningar kan 

förändras beroende på vilket behov, intresse eller kunskap kunden har gentemot fenomenet. 

Det här styrks av respondenterna från fokusgruppen som anger att de vid olika tillfällen är 

mer mottagliga för varumärkesbudskap och därmed skapar attityder. Det här faktumet 

upplever vi som särskilt viktigt vid den här typen av marknadsföring, då exempelvis gerilla 

marknadsföring innebär en ovisshet om konsumentens sinnesstämning. En gruppmedlem 

nämner exempelvis att han vid stressade tillfällen är mindre mottaglig för reklam. Viral 

marknadsföring däremot, sker ofta i kontexten av hemmet, vilket kan göra att mottaglighet 

skapas hos konsumenten. Att en respondent menar på att hon har lättare att ta emot 

varumärkesbudskap i en miljö där hon känner sig avslappnad, kan stå som grund för 

argumentet. 

 

Kundnärhetens nycklar 

Utifrån modellen kundnärhetens nycklar av Blomqvist et al. (1999, s. 14) kräver skapandet av 

tillgänglighet en upplevd stark marknadsnärvaro, med en tydlig bild av varumärket. Närvaro 

på marknaden, både fysiskt och emotionellt, är en grundförutsättning för att kunna skapa en 

relation med potentiella kunder. För att konsumenten ska uppleva tillgänglighet är det 

väsentligt att företaget är enhetlig i sin varumärkeskommunikation. Alla respondenter i 

fokusgruppen är eniga om att det är viktigt att reklambudskapet är alltigenom likt med deras 

förväntade bild av varumärket. Det här spelar således roll för hur företaget uppfattas. Utifrån 

det här drar vi tydliga slutsatser att det är mycket väsentligt för företag att koppla sin image, 

för att uppnå enhetlighet, till sin reklamutformning. Först vid en uppnådd överensstämmelse 

kan företaget skapa relationer och genom det utveckla konkurrensfördelar. Då den här typen 

av marknadsföring ofta upplevs som påtaglig på ett annat plan än den traditionella, kan vi anta 

att vikten av att ha en homogen image ökar. 

 

Blomqvist et al. (1999, s 14) menar att då företag lyckats skapa en god tillgänglighet, kan de 

fokusera på att samverka med kunden. Genom att företag interagerar med kunden får de 

möjlighet att utveckla sitt erbjudande, specifikt efter kundens situation och behov, samt 

anpassa informationsutbytet därefter. En fokusgruppsrespondent beskrev att hon, som 

konsument, upplever en delaktighet då hon tvingas ”klura ut” ett reklambudskap. 

Okonventionell marknadsföring, som kan utföras med eller utan dold avsändare skulle 

härmed kunna ses som en mer integrerande marknadsföringsmetod. Dock fanns det även 

tendenser att konsumenten skulle kunna uppfatta sig som lurad, vilket skulle minska 

interaktiviteten. Vid den här typen av stealth aktiviteter  menar vi på att det blir mer väsentligt 

för företaget att i hög grad förstå sin målgrupp, då det framkom att existerande attityd 

gentemot ett varumärke förstärks vid avslöjandet av avsändare. 

 

Blomqvist et al. (1999, s. 16) understryker att det är viktigt för företag att skapa nya platser, 

samt utveckla redan befintliga, där kund och företag kan mötas för dialogutbyte. En 

respondent ur fokusgruppen anser det svårt att finna ledigt utrymme och nya platser för 
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kommunikation. Då hon syftar på att det offentliga rummet redan är fullt av kommersiella 

krafter. Tanken bakom gerilla marknadsföring är att allt i omgivningen kan agera bakgrund för 

ett reklambudskap. Dahlén och Lange (2009, s. 529-535) menar att det enbart är kreativiteten 

som sätter gränser för vad som reklam kan appliceras på. Fokusgruppen är av opinion att vad 

som vägs in vid gerillaaktioners acceptans, är huruvida den stör individens vardag eller 

orsakar nedskräpning. Uppfattningen om vad som anses vara nedskräpning för en individ är 

dock en definierbar fråga. 

 

Värdeskapande kräver stor ömsesidighet och stort förtroende partnerna emellan. Blomqvist et 

al. (1999, s. 18) kategoriserar värdeskapandet som direkt och indirekt kundvärde. Direkt 

värde, är vad kunden erhåller vid ett utbyte av egen ersättning. Indirekta värden, är uppbyggda 

på kundens förväntningar samt upplevelse kring varumärket eller produkten, exempelvis dess 

image eller trygghet. Fokusgruppen av åsikten att företagets fasad utåt alltid måste vara ärlig 

och genomsyra företaget i stort. Ett företag kan inte ”säga” en sak och visa upp en annan. Vi 

tolkar det som att fokusgruppen upplever ärlighet som en förtroendebyggande faktor, och 

menar att det således skapas indirekta värden för konsumenten. 

 

Många medlemmar i fokusgruppen betonar att de skulle bli förvånade om vissa kedjor skulle 

börja använda sig av den här typen av marknadsföring. Jeansvarumärken bör, enligt 

fokusgruppen, dock använda sig av mer okonventionella metoder. Det på grund av att det 

delvis förväntas av dem och delvis för att kunna differentiera sig gentemot konkurrenterna. 

Vidare tas det upp att om ett företag har reklam som uppfattas trendig, uppfattas även 

företaget som mer trendigt. Härmed menar vi att okonventionell marknadsföring skulle kunna 

uppfattas som ”trendig” och leda till att även företaget uppfattas trendigt. Vi tolkar det som att 

trendighet kan upplevas av konsumenten som ett indirekt värde och skapa en 

konkurrensfördel för företaget. Efter vidare analys kan vi även tolka det som att företag med 

likartad produktdesign kan ha svårare att skapa direkt kundvärde och får således fokusera på 

det indirekta värdeskapandet. 

4.5 Jämförande analys 

I följande text har vi sammanställt det viktigaste av de tre analyserna, samt ställt dem mot 

varandra för att undersöka om det fanns några skillnader i respondenternas svar. 

 

Kommunikation 

Utifrån vår empiri tolkar vi att okonventionell marknadsföring registreras så länge mottagaren 

upplever budskapet som viktigt för den som individ. Vi har även kommit fram till att 

konsumentens intresse eskalerar då de finner sammanhanget som budskapet kretsar i, som 

kreativ och för denne intressant. Det motsäger således Hunt, (i Weilbacher, 1982. se 

Weilbacher 2003) som är av uppfattningen att själva kommunikationskanalen är av låg 

betydelse. En byrå menar dock att opersonliga kanaler kan fungera lika väl som personliga 

kanaler, så länge de upplevs som inspirerande av mottagaren. Det stämmer överens med Hunt 

(i Weilbacher, 1982, se Weilbacher 2003), som fastställer att källan till informationen är 

relativt oviktig så länge konsumenten kan skapa en relation till budskapet genom tidigare 

upplevelser. Således menar vi på att konsumenten kan finna ett budskap mer intressant om 

kontexten upplevs som intressant, då budskapet registreras. 

 

Utifrån kommunikationsmodellen kan vi se att gerilla marknadsföring sker genom personliga 

kanaler, någonting som Coulson-Thomas (1994, s 6-7), menar har stor genomslagskraft då 

den är flexibel. Miami Guerrilla Agency använder sig enbart av personliga kanaler, i form av 
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interagerande möten med möjliga konsumenter, vilket vi anser underlättar för kunden att 

skapa en relation till budskapet. Vi drar således slutsatsen att den här typen av gerilla 

marknadsföring möjligen kommer närmre sin tänkta målgrupp än vad opersonlig 

masskommunikation gör. 

 

Det är många respondenter som bedömer att Generation Y är mest mottaglig för 

okonventionella marknadsföringsmetoder, då de generellt sett har mer internetvana. Ett annat 

perspektiv är att målgruppens mottagningsförmåga, enbart grundar sig i deras levnadsvanor 

och att även många inom den äldre generationen använder sig av internet och diverse 

communities. Därmed gör vi en tolkning att det inte går att generalisera en specifik grupp som 

är mer eller mindre mottaglig för okonventionella marknadsföringsmetoder, utan att tonvikten 

snarare ligger i målgruppens levnadsvanor. En aspekt gällande den här typen av 

marknadsföring är att individer som inte tillhör målgruppen, eventuellt kan missuppfatta de 

avsedda budskapen och således bli irriterade. Efter analys av empirin tolkar vi det dock som 

att det är risker avsändaren ofta är medveten om, och inte alltid behöver vara en negativ 

aspekt. 

 

Hur en erfarenhet slutligen resulterar beror till stor del på individens tidigare intryck av 

liknande upplevelser, individens referensram, samt vilken kontext individen mottar ett 

budskap i. Vi drar här slutsatsen att det bör beaktas särskilt vid gerillabaserade 

marknadsföringsaktiviteter, då den fysiska närvaron från sändaren är mer påtaglig. 

Mottagaren relaterar till avsändaren, genom att delvis förknippa den med sin aktuella 

sinnestämning. I fokusgruppen benämns sinnestämningen som en avgörande faktor huruvida 

de uppfattar ett budskap. Att befinna sig i ett visst ”State of mind”, och vistas i en miljö som 

upplevs avslappnade, både fysiskt och själsligt är viktigt för respondenterna i fokusgruppen 

för att kunna ta till sig ett budskap. Utifrån empirin påvisar en respondent från fokusgruppen 

att då hon finner ett specifikt behov utav en produkt är mer mottaglig. Chansen att ett företag 

når konsumenten med hjälp av okonventionell marknadsföring, vid just en sådan specifik 

tidpunkt, beräknar vi vara liten. 

 

Vi har tolkat att konsumenten idag är så pass van vid varumärkesbudskap att de inte längre 

uppfattas som varumärkesrelaterade, utan snarare som en del av vardagen. Det här tolkar vi 

som en av följd av dagens enorma medieutbud. Det rådande bruset på marknaden benämns 

som kritiskt för den nutida marknadsföringen och vi ser det som att okonventionella 

marknadsföringsmetoderna är ett alternativ för att ta sig förbi det utbredda bruset. Utav vårt 

empiriska material gör vi tolkningen att okonventionella marknadsföringsmetoder lämpar sig 

särskilt vid lanseringar och för mindre företag. 

 

Fill (2005, s. 41) menar att det är lättare att få in respons vid användning av personlig 

kommunikation. Utifrån empirin beskrivs det att okonventionella marknadsföringsmetoder 

fokuserar mer på varumärkesbyggande än själva säljandet. Därmed anslår vi att det är svårare 

att skapa sig en uppfattning om vilken typ av respons som genereras. Det är svårt och mer 

okontrollerbart att mäta människors attityder till skillnad från försäljningssiffror. 

 

Word-of-mouth 

Vi tolkar att marknadskommunikation som har sitt ursprung i WOM bör iakttas med en viss 

försiktighet, och företag bör noggrant överväga alla negativa aspekter som kan härledas från 

budskapet innan en kampanj genomförs. WOM cementerar och förlänger effekten av reklam 

(Hogan et al. 2004). Vid intervju med fokusgruppen konstateras att det finns en tendens att ta 
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åt sig negativ WOM mer än positiv WOM. Effekten blir att produkten eller varumärket kan 

skadas mer vid negativ WOM, än den kan skapa positiva associationer vid en positiv WOM. 

Mecka är av åsikten att en lyckad okonventionell kampanj får en helt annan spridning, jämfört 

med en traditionellt utformad kampanj men om något går fel med kampanjen kan det leda till 

en negativ effekt som kan vara svår att stoppa. Således tolkar vi att den här aspekten blir 

ytterligare kritisk vid en mer okonventionell marknadsföring. Skulle en kampanj resultera i 

missnöjdhet hos målgruppen, skulle den här effekten således bli allvarligare och mer 

långvarig hos ett företag som sysslar med okonventionell marknadsföring än ett mer 

traditionellt inriktat företag. 

 

När fokusgruppsmedlemmarna kände starka känslor gentemot en reklamupplevelse blev 

viljan större att tala om det. Fokusgruppen tog upp viktiga element som ansågs förstärka 

upplevelsen, och de som nämndes var; annorlunda, humoristisk och spännande samt att 

någonting uppfattades som nytt. Det kan kopplas till ett engagemang och en upplevd 

delaktighet, från konsumentens sida. Vilket är den första kategorin till varför en konsument 

väljer att sprida vidare ett budskap, enligt Dichter (1966) (se Fill, 2005, s. 47) Vi tolkar det 

som att okonventionell marknadsföring har stor potential att spridas via WOM. Att etablera 

sin status kan vara en anledning till varför människor vill sprida vidare ett budskap. Efter 

analys anser vi att inom moderelaterade sammanhang kan en sådan statusetablering ses som 

extra viktig. Inom okonventionella marknadsföringsmetoder är det ofta effektiv WOM som är 

den initiala idén. Sålunda anser vi att lämpliga opinionsledare bör vara angelägnare för den 

här typen av marknadsföring. 

 

Individer vill associeras med aspirantgruppen och tenderar att köpa liknande produkter som 

dem i gruppen (Assael, 1998, s. 537-541). Vi drar här paralleller till en gruppmedlem som 

upplevde vissa bloggar som inspirationskällor, då hon fann att de liknade hennes eget 

uttryckssätt. Vi gör en analys att mycket av den WOM som sprids via sociala medier inom 

modebranschen, skapas av bloggare. Här kan paralleller dras till hur Prime PR fokuserar på 

att arbeta med bloggare, som anses vara opinionsbildare inom mode. Något som vi däremot 

ställer oss frågande till är bloggens tillförlitlighet, då en respondent ur fokusgruppen uppgav 

att hon upplever bloggar som mindre trovärdiga kanaler. Vi analyserar det som att bloggar 

ändå kan existera som en inspirationskälla, vilket således skulle kunna leda till ett inköp. 

 

Fokusgruppen visar ingen tendens att inspireras av någon känd person, men säger att de har 

lättare att minnas ett varumärkesrelaterat budskap då det finns en kändis att förknippa det till. 

Det behöver dock inte vara av positiv karaktär, utan kan relatera i både positiva och negativa 

känslor. Vidare tolkar vi det som att det varken är positivt eller negativt att, i 

reklamsammanhang, använda sig av kända personer. I många fall leder det till genererad 

uppmärksamhet. Negativ publicitet är inte alltid dåligt, menar Studio Total. En fokusgrupps 

respondent hävdar motsatsen och anser att negativt WOM alltid väger tyngre än positiva. 

Utifrån det här drar vi slutsatsen att negativt uppfattade varumärkesbudskap sålunda har 

svårare, från konsumentens sida, att leda till ett köpbeteende. 

 

Attityd och Beteende 

Utefter Solomon och Rabolt (2009) modell kan vi konstatera att attityder skapas i olika steg. 

Ur fokusgruppens perspektiv blir vikten av kontext och sinnestämning extra viktig, och då 

den är optimal tar fokusgruppen lättare emot budskap och skapa vidare sig en attityd gentemot 

ett varumärke. Vid stressade situationer gallrades mer budskap och vid lugna situationer 

registreras mer budskap. Gällande okonventionell marknadsföring blir vår analys att 



 

45 

 

konsumenten lättare kan skapa sig en positiv attityd gentemot media som konsumenten själv 

söker upp, då denne ofta är i rätt sinnesstämning att bilda sig en attityd. Vid okonventionell 

marknadsföring drar vi här paralleller till viral marknadsföring. 

Okonventionell media används framförallt för att skapa en uppfattning och en känsla för en 

produkt. Således berörs främst de första två stegen i Solomon och Rabolt (2009) modell av 

okonventionell media. Det första steget, lärande, kan relateras till då okonventionell 

marknadsföring används i form av lanseringar. När konsumenten fått kunskap om produkten 

skapar den en laddad känsla om produkten, positiv eller negativ. Den här känslan benämns 

som steg två. Skapas en negativ känsla blir det snabbt till en tankespiral där den negativa 

känslan förstärks, således blir den svår att få stopp på. Mecka menar på att det här är en risk 

vid den här typen av aktiviteter, då den inte upplevs som lika kontrollerbar. Vi menar på att 

risken med okonventionell marknadsföring kan härledas i att den aldrig passerar till det tredje 

steget i attitydmodellen, ”ABC model of attitudes”. Det här beror på att den här typen av 

marknadsföring inte är tillräckligt säljfokuserad, utan snarare fokuserar på att bygga 

varumärke. Här måste vi dock tillägga att Prime PR upplevde bloggar som säljinriktade, vilket 

gör att det sociala mediet blir ett undantag. Således kan en mer säljdriven kanal behövas som 

komplettering för att generera någon form av köpbeteende hos konsumenten. Det här kan vi 

även härleda ur Fishbein (se Assael, 1998, s. 305) teori om att attityder och beteenden inte 

alltid länkas samman. 

 

Kundnärhetens nycklar 

Enligt Blomqvist et al. (1999, s. 14) är det viktigt att skapa samstämmighet i sin 

varumärkeskommunikation för att uppfattas som tillgänglig hos konsumenten, det här är 

någonting även fokusgruppen upplever som vitalt för hur de uppfattar ett företag. De lyfte 

framförallt fram vikten av att företag alltid återkopplar sin kommunikation till hur 

konsumentens förväntningar på företaget ser ut. Samtliga tillfrågade byråer pekade även dem 

på samma framgångsfaktor, för att en kampanj ska lyckas. Företagen måste således alltid 

förlika sin marknadsföring i dess identitet. Då den här typen av marknadsföring ofta upplevs 

som påtaglig på ett annat plan än den traditionella, kan vi anta att vikten av att ha en homogen 

image ökar. 

 

Blomqvist et al. (1999, s. 14) utvecklar teorin om tillgänglighet vidare som att kunden även 

måste uppfatta företaget som tillgänglig både fysiskt och personligt på marknaden där det 

verkar. Då den här typen av marknadsföring upplevs som mer märkbar än annan, och delvis 

använder det offentliga rummet som kampanjbakgrund, drar vi slutsatsen att den uppfattas 

som tillgänglig av konsumenten. Det här kan delvis styrkas i hur Miami Guerrilla Agency 

arbetar och delvis hur fokusgruppen upplever okonventionell marknadsföring som mer 

påtaglig. Vid virala kampanjer blir inte tillgänglighetsaspekten lika tydlig. Då internet är 

under ständig utveckling, ökar även antalet användare, och då främst inom den äldre 

generationen. Därför kan det vara svårt att avgöra huruvida målgruppen befinner sig inom den 

här kanalen. 

 

Enligt Blomqvist et al. (1999, s. 16) är konsumentens interaktion med företaget en viktig 

aspekt som genererar kundvärde. Kommunikationen skall präglas av ett lärande och 

utvecklande. Här analyserar vi det som att just stealth kampanjer inte teoretiskt kan utveckla 

en interagerande relation mellan konsument och företag, då den per definition är 

manipulerande, något som enligt Blomqvist et al. (1999, s. 16) motarbetar en utvecklande 

kommunikation. Teori och verklighet visar sig inte samspela i det här fallet, då en 
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fokusgruppmedlem beskrev att hon upplever delaktighet då hon är tvungen att fundera över 

meningen i ett reklambudskap. Okonventionell marknadsföring som stealth, skulle härmed 

kunna ses som en marknadsföringsmetod som frambringar integration företag och kund 

emellan. Det fanns dock tendenser som visar på att det även kan generera en känsla att bli 

lurad hos mottagaren. Vi tolkar det som att den här typen av marknadsföring noga bör vägas 

av mot målgruppen, då den gör att känslan konsumenter har gentemot ett varumärke förstärks 

ytterligare. 

 

Traditionell reklam upplevs ofta som form av envägskommunikation, enligt GR från Miami 

Guerrilla Agency. Han menar vidare att okonventionell marknadsföring erbjuder mottagaren 

en upplevelse och bjuder in till integration. Det här skulle således möjliggöra ett dialogutbyte. 

Blomqvist et al. (1999, s. 18) tar upp vikten av att företag ständigt utvecklar sig skapar nya 

platser för att underlätta dialog med kunder. Miami Guerrilla Agencys marknadsföring kan ses 

som den typen av utveckling. Fokusgruppen ställer sig generellt sett positiva till mer 

okonventionell marknadsföring, men tar upp aspekter som nedskräpning vid gerillaaktioner 

som någonting som upplevs som negativt. En generell uppfattning inom gruppen är att 

subjektiviteten blir en viktig aspekt gällande just nedskräpning. Vad som upplevs som fult för 

någon upplevs som intressant och fint för någon annan. Då marknadsföringen upplevs som 

nedskräpning integreras således inte konsumenten i budskapet vilket gör att det inte heller 

skapas något kundvärde. 

 

Teorin fortsätter vidare att de företag som framgångsrikt skapar en god kommunikation, likaså 

bygger upp starka relationer till kunderna (Blomqvist et al. 1999, s. 16). PE från Studio Total 

tar upp aspekten att traditionell marknadsföring ofta enbart får uppmärksamhet så länge den är 

aktiv, medan okonventionell marknadsföring lever kvar i WOM form även efter avslutad 

kampanj. Således menar han på att det är möjligt att skapa mer hållbara relationer till sina 

konsumenter med den här typen av marknadsföring. De andra byråerna är av samma åsikt. Så 

länge det är en väl genomförd kampanj blir möjligheten att skapa längre kundrelationer lättare 

än vid traditionell marknadsföring. Fokusgruppen bekräftar det här och menar på att de är 

benägna att tala mer om okonventionell marknadsföring än traditionell, men att det främst 

härleds i huruvida kvaliteten upplevs som hög. Vid analys av det samlade empiriska 

materialet, tolkar vi det således som att okonventionell marknadsföring skapar mer hållbara 

relationer till sina konsumenter. Vi vill dock tillägga att processen för att skapa en relation inte 

är enkel, utan någonting som skapas kontinuerligt. Således tolkar vid det även som att det 

genom enbart gerillabaserade aktiviteter kan vara svårt att skapa varaktiga kundrelationer. Vi 

tolkar det som att en viral aspekt även måste integreras för att kunden skall uppleva sig som 

delaktig under en längre tid. 

 

Den tredje faktorn i Blomqvist et al. (1999, s. 18) modell är det värde konsumenten upplever 

genom att köpa en viss produkt. De kan delas in i direkta – relaterade till produkten, eller 

indirekta – det som skapas runt om. Således menar vi på att den här typen av marknadsföring 

enbart kan generera indirekt värde för kunden, då den oftast inte är fokuserad på produkten 

som sådan. Då många av de tillfrågade nämnde att modebranschen var relativt likartad i sin 

marknadskommunikation samt arbetar med tämligen likartade produkter, blir vårt 

förhållningssätt att det indirekta värdet blir särskilt vitalt för modebranschen. Viktigt för 

respondenterna i fokusgruppen var att den bild företaget visade upp utåt var samstämmig med 

hur företaget betedde sig i verkligheten. Företaget skall genomsyras av en ärlighet och 

transparens från början till slut, för att generera i ett kundvärde. Vid intervjun med 

fokusgruppen kom även förväntningarna på företaget in som en avgörande faktor huruvida 
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respondenterna uppskattar varumärket. De nämnde jeansföretag som ett företag som bör 

implementera den här typen av marknadsföring, i synnerhet då deras produkter är likartade. 

Vidare menade fokusgruppen på att de associerar reklamen till hur de ser på företagets 

förmåga att följa med i utvecklingen. Upplevs reklamen som trendig gör även företaget det, 

vilket generar ett positivt värde för slutkonsument. 

 

Den risk vi upplever med den här typen av okonventionell marknadsföring, sett utifrån den 

här värdeskapande processen, är att svårigheten att skapa en kampanj som ger den virala och 

verbala spridning som var intentionen från början. Många av de tillfrågade byråerna pekar på 

att spridningen kan vara svår att förutse. Risken för att misslyckas kan således tolkas som 

relativt stor. Då ett företag förlitar sig på den här typen av marknadsföring, och det inte blir 

det önskade utfallet, går således företaget miste om att skapa indirekt värde för kunden. Det 

skulle följaktligen orsaka problem framförallt inom modebranschen med dess likartade 

produkter. 
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5. Slutsats 
 

I följande kapitel presenterar vi våra slutsatser och besvarar studiens frågeställning.   

 

5.1 Vad har okonventionell marknadsföring för påverkan, och hur 
kan den generera positiva attityder samt beteenden, hos 
konsumenten? 

Den här typen av marknadsföring upplevs ofta som mer påtaglig av konsumenten då den ofta 

härstammar från WOM, antingen av viral eller oral karaktär, eller från en upplevelse. Hur den 

påverkar konsumenten beror ofta på huruvida konsumenten kan relatera till varumärket eller 

inte. Ofta har individer en benägenhet att tala mer om den här typen av okonventionell 

marknadsföring, vilket relateras till att konsumenten ofta känner sig mer involverad 

jämförelsevis mot traditionellt inriktad marknadsföring. 

 

Vi kom även fram till att den här typen av marknadsföring accepteras av alla målgrupper, men 

då Generation Y har en allmänt utbredd internetvana kan just virala kampanjer ha större 

påverkan inom den målgruppen. Det här har således lite med demografiska aspekter att göra, 

utan handlar snarare om ett levnadssätt. 

 

Då konsumenten känner sig anknuten till företaget sedan tidigare är chansen stor att attityden 

individen har gentemot företaget förstärks då okonventionella metoder används. Var 

konsumentens attityd positiv blir således konsumenten ännu mer positivt inställd till företaget, 

och vice versa. Det här blir särskilt påtagligt vid stealth marknadsföring, då det både kan leda 

till att konsumenten känner sig mer engagerad i varumärket, men även leda till att 

konsumenten upplever varumärket som manipulerande. För att den här marknadsföringen 

skall leda till positiva attityder är det även viktigt att konsumenten känner att företagets 

marknadsföring samstämmer med den tidigare uppfattningen kunden har om företaget. 

 

Vid en lyckad genomförd okonventionell kampanj blir attityden gentemot företaget även mer 

beständig än vid traditionell marknadsföring. Således cementeras även negativa attityder 

lättare vid den här typen av kampanjer, då negativ WOM generellt väger tyngre än positiv. 

 

Då den här typen av marknadsföring sällan ses som tillräckligt säljfokuserad, tolkar vi det 

som att den generellt sett inte leder till ett direkt köpbeteende hos konsumenten. Vi anser 

således att okonventionella metoder oftast behöver kompletterande marknadsföring i form av 

mer säljinriktad sådan. Här bortser vi från den största virala faktorn inom modebranschen; 

modebloggarna, som både kan generera attityder och ett köpbeteende hos konsumenten. Även 

om attityden mot bloggen som marknadsföringskanal inte ses som helt igenom positiv, menar 

vi på att dess säljkraft ändå oftast genererar i ett positivt köpbeteende. Dock menar vi på att 

det är lättare att skapa konsumentbeteende i form av WOM vid den här typen av 

marknadsföring, då konsumenter har en vilja att sprida den här typen av budskap vidare till 

andra konsumenter. 
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5.2 Hur kan moderelaterade företag på bästa sätt använda sig av 
okonventionella marknadsföringsmetoder?   

Modebranschen är en konsumentinriktad och produktinriktad bransch, det handlar inte enbart 

om att sälja en vara utan även om att bygga ett varumärke. Vi ser därför att modebranschen är 

en lämplig bransch för att tillämpning av okonventionella marknadsföringsmetoder. Däremot 

menar vi att aspekter som syftar till att företagets storlek eller bransch inte är av någon större 

betydelse för huruvida det är lämpligt att använda sig okonventionella 

marknadsföringsmetoder eller inte. Det som huvudsakligen har betydelse är huruvida ett 

företagets image stämmer överens med deras marknadsföringsbudskap samt vilken kanal de 

väljer att använda sig av. Vi har trots det kommit fram till vissa omständigheter som vi anser 

öka lämpligheten, och menar på att den här typen av marknadsföring passar särskilt för 

mindre företag och nystartade företag. Det är svårt för små aktörer, som oftast har en 

begränsad budget, att finansiera reklamkampanjer i traditionell media. Vi ser därför det 

lämpligt för dem att använda sig av okonventionell marknadsföring. 

 

Stora modekedjor ses ofta som väldigt traditionella i sin reklamutformning, därför anser vi att 

de skulle kunna använda okonventionell marknadsföring som differentieringsstrategi. Vi är 

dock medvetna om att större modeföretag har mer att riskera om de väljer att arbeta med 

okonventionella marknadsföringsmetoder, då de måste värdera huruvida metoden går ihop 

med deras image. Det är viktigt för ett företag att ha en homogen kommunikation som 

genomsyrar hela företaget. Stämmer inte konsumentens bild överens med företagets image 

kan det skada varumärket. Kan emellertid en stor modekedja anpassa okonventionell 

marknadsföring till deras image och målgrupp, anser vi att de har mycket att vinna genom att 

differentiera sig reklammässigt och öka det indirekta kundvärdet. 

 

Det finns olika aspekter för ett modeföretag att reflektera över angående typ av 

okonventionell metod. Här gäller samma förhållanden som ovan, att image och målgrupp 

måste matchas gentemot kanal och kommunikationsval. Vi ser dock att det kan vara något 

lättare att skapa varaktiga relationer genom att ha en viral aspekt på kampanjen, då de är mer 

långlivade än en enstaka gerillaaktion. Virala kampanjer kan även ge en ökad geografisk 

spridning, vilket vi anser som extra viktigt för de stora modekedjorna. Vi menar att 

gerillaaktioner är positiva vid skapandet av WOM och attityder, men att en enstaka aktion inte 

leder till någon varaktig relation. Det bör således kompletteras även med någon form av viral 

lösning. Gerillaaktioner är särskilt passande för mindre företag eller nyetablerade företag, 

eftersom det ofta handlar om att skapa uppmärksamhet och attityd, snarare än om att etablera 

hållbara kundrelationer, detta enligt oss. 

 

Viral marknadsföring, har störst chans att skapa effektiv WOM, anser vi. Men återigen är det 

viktigt att företaget anpassar sin marknadsföring och på inga villkor gör något som inte 

stämmer överens med vad företaget står för. Vidare är det svårt att enbart använda sig av en 

viral kampanj, då det är omöjligt att i förväg bedöma vilken WOM effekt den får. En riskfylld 

aspekt med virala kampanjer kan vara att, om en kampanj blir negativt uppmärksammad kan 

det vara svårt att stoppa spridningen, vilket då kan skada varumärket. 

 

Vid genomförandet av en stealth kampanj anser vi att det är synnerligen viktigt för ett företag 

att ha stor kunskap om sin målgrupp, huruvida de uppskattar den här typen av dold 

marknadsföring eller inte. Vi menar vidare att det är svårt att genomföra kampanjen på ett 

kvalitativt vis, så att målgruppen känner sig interagerad med marknadsföringen. Det är viktigt 
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att ingen i målgruppen upplever sig som manipulerad av företaget. Den här typen av 

marknadsföring anser vi passa bättre för små företag som upplevs som trendiga av 

konsumenten, då de har lättare att ta emot den här typen av marknadsföring eftersom de 

förväntar sig att företaget skall vara innovativt även i sin marknadskommunikation. 
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6. Avslutande diskussion 
I det avslutande kapitlet tar vi upp egna reflektioner kring vårt forskningsämne och resultat, 

samt diskuterar angående uppsatsens trovärdighet. Slutligen ger vi förslag på ytterligare 

forskning kring ämnesområdet. 

 

6.1 Egna reflektioner 

Vår huvudtanke bakom vårt valda forskningsområde var att vi ville skapa oss en bredare syn 

på den typ av marknadsföring som vi anser ligga till grund för en mer kreativ syn på hur 

marknadsföring ska bedrivas. Vad vi inte visste då var att det som låg bakom uttryck som 

”gerilla marknadsföring”, var otroligt mycket mer komplext än vi kunnat ana. De akademiska 

åsikterna om vad som anses vara okonventionell marknadsföring, som viral och gerilla, är inte 

alltid samstämmiga. Begreppen är något svävande och det finns ingen enhetlig forskning om 

ämnet. Vi tror att det här kan bero på att den är så pass ny och bred, att det ännu inte bedrivits 

tillräcklig forskning om ämnet. 

 

Vi anser att det här forskningsområdet är väldigt intressant och aktuellt, då dagens 

konsumenter möter ett kontinuerligt eskalerande medieutbud. Resultatet vi kom fram till var 

att det, precis som med all typ av marknadsföring, är positivt så länge konsumenten känner 

det viktigt för denne själv. Precis som många av våra intervjuobjekt ansåg, så anser även vi att 

dagens marknadsföring inom modebranschen generellt sett är alldeles för enkelriktad, för att 

kunna skapa någon form av mervärde för konsumenten. Det här anser vi gäller framförallt de 

stora modekedjorna, som skulle kunna nyttja den här kreativa marknadsformen mer. Det 

behövs, enligt oss, inte så mycket för att kunden ska känna sig mer involverad i företaget. Så 

länge det företaget genomför är genomtänkt för att passa målgruppen, tror vi att kundvärde 

kan genereras med hjälp av små och kreativa kampanjer och aktioner. 

 

Resultatet visar på att alla typer av företag och branscher kan använda den här 

marknadsföringen. Men vi anser att den lämpar sig särskilt för mindre företag som ligger i 

framkant med design och uppfattas som trendiga av konsumenten. Vi menar på att skillnaden 

mot de stora modekedjorna ligger i att ”trendiga” företags målgrupp förväntar sig att företaget 

skall uppträda trendigt. Det är således enklare för dem att generera positiv respons. Det här 

betyder inte att vi menar att modekedjor inte skall syssla med den här typen av 

marknadsföring, utan snarare att vi upplever det som att de måste tänka igenom den här typen 

av marknadsföringen mer, då deras målgrupp kanske inte per definition är lika positivt 

inställd. 

 

Vi anser även att småföretag borde utnyttja den här formen av marknadsföring i större 

utsträckning, men vi är medvetna om att det är tidskrävande att komma på bra och kreativa 

kampanjer samt att småföretag ofta har en liten budget och därmed inte råd att anlita 

reklambyråer. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att fördjupa studien ytterligare med både en kvantitativ och en 

kvalitativ datainsamlingsmetod. Då skulle forskare kunna se bredare mönster i vad en större 

grupp individer anser om den här typen av marknadsföring, samt få en uppfattning om 

attityder och beteenden genom kvalitativa djupintervjuer. En sådan forskning tror vi skulle 

generera en djupare och bredare insikt i ämnet. 

 

Vidare hade det varit intressant att jämföra olika demografiska målgrupper, för att se huruvida 

deras åsikter, attityder och beteenden skiljer sig åt. Här ger vi som förslag att jämföra den så 

kallade Generationen Y med en äldre målgrupp. 

 

Vidare hade även en mer jämförande analys av effektiviteten hos de olika okonventionella 

metoderna varit intressant. Det hade även varit intressant att genomföra djupgående forskning 

enbart inom någon av aspekterna vi tar upp som okonventionella marknadsföringsmetoder. 

Det på grund av att varje ämne för sig är så pass djupt och brett. 
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Bilaga 1 
 

Personlig intervju med Gustaf Rydelius, Chef på Miami Guerrilla Agency 
2010-04-22 
 

Varför söker sig kunden till er, vad är deras intentioner med det? 

 

Oftast så känner man ju att den marknadsföringen man gör inte ger det resultat man vill ha. 

Man vill göra något mer, något annorlunda, man vill nå ut till en ny miljö eller ny målgrupp 

eller en lansering. Men det är väl främst att man känner att man vill ha ett annat resultat än det 

man brukar få. 

 

Hur går det kortfattat till när ni skapar en kampanj? 

 

Vi får en förfrågan från en kunde som har en frågeställning, ett problem. Sen diskuterar vi 

fram och tillbaka om vi kan hjälpa dem, om alla förutsättningar är rätt och så vidare. Ger de 

ett GO på det, sätter vi oss ner och börjar spåna. Då tar vi fram alla fakta om det är en produkt 

eller tjänst eller mot företag eller så där. Oftast så börjar vi brainstorma tillsammans, och det 

slutar med att vi kommer på en handfull med idéer som vi tycker är bra. Vi skriver en 

presentation, en förklaring. Vi gör några skisser och ett fotomontage och presenterar det här 

för kunden som sedan får bestämma själv om de vill köra eller inte. På vilken idé de tycker är 

bäst. Sen får man räkna på vad det här kommer att kosta att genomföra. 

 

 Finns det några företag som är bättre eller sämre lämpare när ni tittar om ett företag har 

de rätta förutsättningarna, som du nämnde innan? 

 

Vi jobbar i princip med alla som frågar oss. Sen är det klart att man alltid tar upp om det är 

något speciellt känsligt som vi inte skulle vilja jobba med. Men vi har jobbat med det mesta, 

alltifrån politiska partier till alkohol och tobaksbolag. Vi har väl inga direkta skrupler. 

 

 Finns det någon bransch som lämpar sig bättre eller sämre för den här typen av 

marknadsföring? 

 

Det måste nästan finnas en viss kultur på företag för att göra annorlunda marknadsföring. Man 

måste ju vara beredd att sticka ut. Mycket av det vi gör kanske upprör eller skapar känslor, då 

måste man ju vara beredd på att få kritik. Då sätter ju företaget sitt varumärke på spel, även 

om vi gör det här på ett oerhört kontrollerat sätt. Men det finns ju mycket som man inte kan 

kontrollera. Det blir ju ett ställningstagande; antingen gör man traditionell reklam med risk för 

att ingen ser eller märker eller känner någonting, eller så gör man otraditionell reklam och då 

finns det en risk för att folk känner någonting. Men det kan ju ge positiva effekter också 

såklart, inte bara negativa. 

 

 Finns det några specifika för eller nackdelar med den här typen av marknadsföring? 
 

Ja, det kan ju finnas etiska och moraliska aspekter. Folk kan ju tycka att det man gör är dumt 

eller plumpt. Att företaget beter sig dumt eller plumpt. Men då kanske man inte heller tillhör 

målgruppen. Många vill ju gärna vara kompis med alla och göra snäll och trevlig reklam som 

alla skall tycka om. Alla vill vara ett fint företag, men alltså alla företag har ju inte alla som 

målgrupp. Vi tycker att det är bättre att rikta sig mot en smal målgrupp istället för att tala till 

alla, för det går inte riktigt att prata med alla. Väljer man en mindre målgrupp så utesluter man 



 

 

ju vissa andra, och ser folk ett budskap som de kanske inte riktigt förstår så kanske man blir 

förbannad. I vissa fall så bryter vi ju mot rena lagar, och det kanske inte alla är beredda att 

göra. Sen är det frågan vad själva risken är, om man åker dit överhuvudtaget. Sen är ju vi 

noga med att alltid städa upp efter oss, för nedskräpning är ju någonting som folk stör sig på. 

Men gå över gränsen. De flesta som retar sig på det vi gör är ju tjänstemän, eller politiker. 

Meningen är ju inte att reta upp iakttagare eller målgruppen. Sen är det ju lite smalt också. 

Fördelarna är ju att man kan få mer uppmärksamhet än vad man kan få för en vanlig 

reklamkampanj. Man kan få folk att tycka och känna någonting som de sedan vill sprida 

vidare. Så att det i princip sprider sig lite grann av sig självt, som en viralkampanj. Alla de här 

ligger ganska nära till hands. Man kan göra en gerillakampanj som sen blir en viral, och man 

kan göra en gerillakampanj som sedan bara sprids helt öppet att; så här och så här är det. Det 

behöver inte vara någon dold avsändare. Det är sociala medier, det är ny teknik. 

 

 Vilken typ av relation tror ni skapas mellan kunden och företaget med den typen av 

marknadsföring ni gör? 

 

Ofta bjuder det vi gör på en upplevelse, eller att man får en annan uppfattning om varumärket 

i en annan miljö. När man pratar om reklam utomhus, tv, direktreklam eller annonser talar 

man om envägskommunikationsbudskap. Det är nästan information. ”Köp vår produkt”, när 

vi gör någonting kanske man kan interagera. Det kan vara att snacka med folk på stan eller 

man rör sig i en viss miljö där man kan få en annan upplevelse av varumärket. Man kanske 

själv kan tycka till med hjälp av mobilen eller på internet. Det kan vara lättare att få in 

feedback. Antingen om man gör någonting på gatan och använder folk, eller ny teknik som 

gör att man involverar folk att tycka till och svara. Det går ju mycket mer mot ett sådant 

samhälle att folk är en bit i pusslet. Det är ju ett spel. Det är ju egentligen inte längre så att det 

är envägskommunikation… eller, för många är det ju fortfarande så. Många jobbar fortfarande 

på det sättet; ”Nu har vi en ny produkt, köp den – den är jättebra”. Men de flesta fungerar ju 

inte så längre, man vill vara med att tycka till och prata om en produkt. Får man en dålig 

upplevelse så säger man ju det till alla sina vänner och kompisar. Det är ju mycket mer socialt. 

 

 Tror ni att det kan vara lättare eller svårare för vissa målgrupper att ta till sig den här 

typen av marknadsföring? 

 

Vi tror ju att de som växer upp nu, som är upp till 30, har vuxit upp med reklam på ett annat 

sätt än vi som är 35-40 har gjort. När vi växte upp fanns det bara två tv-kanaler och tre 

radiokanaler. Men de som växer upp idag har vuxit upp med internet, reklam-tv och reklam 

ut. Jag tror att det finns ett inbyggt filter i huvudet på de människorna. De vet vad som är 

reklam, man kan liksom inte lura dem. De vill vara med på ett annat sätt. De är en större 

utmaning, men lättare att vända sig till den här målgruppen i vissa aspekter. 

 

 Finns det några tänkbara komponenter i en okonventionell kampanj som är mer centrala 

för att lyckas skapa uppmärksamhet? 

 

Jag vet inte, vi brukar ju försöka använda media, kanaler eller platser som inte nödvändigtvis 

förknippas med reklam i vanliga fall. Här finns ju även en kostnadsaspekt, köper man reklam 

är den väldigt dyr. Vi försöker använda oss av platser där man normalt sätt inte ser reklam. 

Det kan vara att vi målar det på gatan, att vi har egna skyltar, att vi har personal eller att det 

händer någonting på ett ställe som innebär att det är någonting nytt, något annorlunda. Något 

som man som konsument reagerar på. Vi kommunicerar på folks bilar, eller ute på stan eller i 

annorlunda miljöer. Vi har kommunicerat på hundar, pizzakartonger på bajamajor… Men vi 



 

 

gör ju sällan samma sak två gånger. Vi uppfinner hjulet på nytt varje gång och idén är alltid 

knuten till själva problemet eller frågeställningen. 

 

 Hur ser ni att konsumenter reagerar på användandet av det offentliga rummet som 

annonspelare? 

 

Jo, det är ju bland annat därför vi och den här typen av reklam får så mycket kritik. Människor 

är trötta på reklam, de kan acceptera att det finns reklam i tidningar, på tv och utomhus, men 

när vi då kommer och ställer oss i vägen på stan blir man förbannad. Man vill inte ha en flyer 

till, man vill inte att någon sätter någonting på ens bil. Kritiken ligger i tankarna om att det 

offentliga rummet och stadsbilden skall vara fri och alla ska få utnyttja den. Det är såna 

diskussioner som pågår. 

 

 Hur fungerar word-of-mouth efter avslutad kampanj? 
 

Efter kampanjen är slut går det inte riktigt att styra. Man kan ju inte styra vad människor 

skriver på internet, tar för bilder eller har för åsikter runt en kampanj. Det vi kan göra är att 

erbjuda så mycket information ute som möjligt. Det kan finnas en kampanjsida på internet. 

Man kan styra trafik till företagets hemsida, eller mailadress och telefonnummer. Man kan ha 

en kundtjänst. Det här är mycket ett samarbete med företaget. 

 

 Vid lansering av en produkt eller ett varumärke, kan en kampanj genomföras med enbart 

okonventionella marknadsföringsmetoder? 

 

Ja, vi tycker det. Men det här är ju inte massmarknadsföring. Ska man göra någonting över 

hela Sverige på en och samma gång så kanske man måste ha massakommunikation. Man 

kanske måste ha en tv-reklam, som är 96% av alla svenskar. Det gör man ju inte med den här 

typen av reklam. Men mycket av det vi gör är ju väldigt litet geografiskt sett, men det kan ju 

skapa rubriker. Det vi gör får ju oftast skriverier. Att vi exempelvis tryckte upp och delade ut 

5000 pizzakartonger och delade ut över Göteborg för BK Häcken, det skrevs ju om i alla 

medier, även riksmedia. 

 

 Vad genererar en lyckad kampanj för er och företaget? 

 

Det blir ju mycket media, mycket skriverier, mycket spridning. Mycket respons. Det är ju att 

det aldrig skrivs om vanlig reklam i medier. Om ett företag gör en reklamkampanj; ”Köp vår 

saft, för den är jättegod till sommaren”. Det kommer aldrig att generera ett enda ord i media. 

Det vi gör och har gjort har ju pratats om i tidningar och media. Det finns ett allmänintresse i 

det vi gör, folk är intresserade av det som händer. 

 

 Varför tror ni att MQ sökte sig just till er? 
 

De hade en liten kollektion som hette Sailor Retro Chic. Det var en tjej som hade vunnit Fresh 

Fish som hade designat den. En ganska smal och liten kollektion som såldes på MQ, och då 

kände de väl nog att de ville gå ut och göra en kampanj som var lite annorlunda än deras 

vanliga breda kampanjer. Det kanske även var så att om de hade gjort en bred kampanj, hade 

de nog inte haft så mycket produkter att sälja. Det är ju också en effekt, att gör man en stor 

bred kampanj då kanske man får mycket försäljning i butik. Då måste man även ha ett stort 

butiksnät och så vidare. Är man ett litet företag, eller som i det här fallet; har en liten 

kollektion, kanske man inte vill nå så stor del. Man kanske inte klarar av efterfrågan. 



 

 

 

 

 I vilka sammanhang tror ni att den här typen av marknadsföring kan passa? 

 

Då man som företag har en liten målgrupp, eller begränsat geografiskt utrymme. En lansering 

eller en premiär. En mässa lokalt. Det kan ju vara aktiviteter som är enskilda. Sen är det ju 

också passande för ett uppstickarföretag som inte har så mycket budget. Man kanske kan få 

mer utrymme än om man skulle lägga det i traditionella medier och bara ha råd att köpa en 

liten annons. 

 

 Vad anser ni om modebranschen gällande den här typen av marknadsföring? 
 

Vi har ju jobbat med de flesta branscher. Jag kan spontant tycka att modebranschen är rätt 

konservativ. Om vi tittar på H&M, Lindex, Kappahl och MQ. Vad gör dem för reklam? De 

gör utomhusreklam, helsidesannonser, lite käck och snygg tv-reklam, de gör direktreklam i 

brevlådan. Det är det dem gör. Sen är det klart att de har kundklubbar, skyltfönster i butik som 

de arbetar aktivt med, och sen så talar plaggen för sig själva. H&M är väl dem som har varit 

bäst på att ta in designers vilket har lett till otroligt mycket skriverier. Det här kan jag tycka är 

en alternativ väg. Lindex fick uppmärksamhet när de tog in Emma Sjöberg, modellen, vilket 

också genererat i mycket skriverier. Men i övrigt är det rätt klent. WE arbetar med 

ambassadörer, kändisar och artister. Men traditionellt sett tycker jag att modebranschen är rätt 

konservativ. Alla gör ju samma sak, man har sina butiker, kataloger, man trycker upp olika 

grejer, man har en sida på nätet, det arrangeras mässor och visningar. Men det är aldrig man 

ser någonting som sticker ut. Vi gjorde ju en grej för Sailracing, som säljer seglarkläder. De är 

ju visserligen rätt smala och nischade, men då gjorde vi en grej på Marstrand förra året där vi 

lånade folks flaggstänger och hissade upp Sailracing-flaggor. Jag tycker det var en väldigt bra 

kampanj och den gav ju också väldigt mycket snack. Det var ju Pelle Pettersson som var den 

stora sponsorn och samarbetspartnern där och Sailracing betalade i princip ingenting för den 

här kampanjen förutom att ge bort presentkort till de här privatpersonerna. Jag tror att de fick 

väldigt mycket sympati och snack, speciellt för den målgruppen som besökte Marstrans under 

den här veckan. Men det måste finnas i företagets kultur att vara lite wild and crazy och våga 

tänka nytt och bryta sig ut. Jag tror att företag måste våga mer. Folk har ganska mycket 

tålamod och det skall gå ganska långt innan man ska tycka att ett företag är dåligt. Men det är 

ingen som vågar tänka nytt, att ett företag är annorlunda i exempelvis butiken. Det finns ju 

ingen butik där man exempelvis kan gå in och få en kaffe idag hos en klädkedja. Många av de 

här kedjorna vänder sig till tjejer, och vad ska då killarna göra när de är där? Jag kan såklart 

tänka mig att det är tufft som ett nytt klädmärke, pengarna går väl åt. Tittar man på 

exempelvis jeansföretagen då; Cheap Monday och Nudie. De säger ju uttryckligen att de inte 

lägger några pengar på reklam. Men då är det frågan vad man lägger in i begreppet reklam. 

De kanske lägger jättemycket pengar på att bjuda in rätt folk till deras VIP-kvällar, eller 

maten och musiken. Då är ju det ett sätt att göra det. Men man kanske inte annonserar. Men de 

tänker väl mer på ett eget sätt, och de har ju byggt upp jättestarka varumärken. Men man 

bygger ju inte upp ett starkt varumärke helt utan vidare, så någonting har man ju ändå gjort 

för att bygga varumärket. Sen att de inte vill kalla det för reklam… men någon form av 

marknadsföring är det ju. Sen har vi Acne, som började som en reklambyrå som sydde upp 

jeans med röda sömmar. Också ett nytt tänk: man tar en befintlig produkt och ändrar 

någonting. Gerillareklam är ju någonting där man bryter mönster och tänker utanför ramarna. 

Sen kan man ju göra det inom sin bransch eller nisch. 



 

 

 
Telefonintervju med Per Ericsson, idémakare Studio Total 2010-04-23 
 

Varför tror ni att kunder söker sig till er, vad är deras intentioner? 

Jag tror att dem är nyfikna på att se lite gran vad skillnaderna kan vara att använda 

okonventionellmetoder kontra kommersiella och vi har kommit att representera nya vägar för 

marknadsföring i Sverige i alla fall ganska mycket. Jag läste i någon undersökning för ett tag 

sedan och då var det 8, eller 9, av 10 marknadschefer som tyckte att effekten av kommersiell 

marknadsföring drastiskt har gått ned, så det är väldigt många som letar efter nya sätt att 

kommunicera. 

Vill ni berätta lite kortfattat hur ni går tillväga när ni utformar en kampanj? 

Det är lite svårt att säga, men vi brukar alltid utgå från ett koncept eller en idé som vi tycker 

borde göras och så får man på något sätt skruva lite grann på den så att den har vissa virale 

eller media mässiga inslag. Sen brukar vi kontakta företag som vi tycker bör göra den här 

idén, så vi har vänt på det lite grann. Även om vi får många förfrågningar, om att hjälpa 

kunder, så brukar vi ändå oftast tacka nej. Därför vi är mer intresserade av att göra dem 

experimenten som vi själva vill göra. Så alla kampanjer ni förmodligen har hört talas om, är 

sådana som vi har kommit på först och tänkt det här borde vi göra. Sedan kontaktat en kund 

och sagt det här borde vara bra marknadsföring för er.   

Tror ni att det är mer lämpligt i vissa sammanhang att använda sig av mer okonventionell 

marknadsföringsmetoder? Exempelvis bransch- eller företagsmässigt, finns det vissa 

kriterier? 

Egentligen tror jag inte att det är någon bransch där det lämpar sig bättre. Allting som vi gör 

syftar till att få människor att bli intresserade av ett varumärke. Och då har jag svårt att se 

någon bransch på en marknad som inte vill ha fördelar av att vara det som folk diskuterar och 

vara en representant för något mer innovativt eller ett nytt sätt att tänka och så där. Sen är det 

ju klart att inom vissa branscher, som tillexempel läkemedelsbranschen eller finansiella 

marknader, är det otroligt viktigt att man är helt seriös och inte skojar eller gör små utspel. 

Men då får man helt enkelt ha koncept eller kampanjer som fungerar och är mer seriösa. Så i 

princip är det ingen skillnad, alla aktörer på en markand vinner på att vara den mest omtalade 

och omdiskuterade. 

Ser ni några etiska/moraliska aspekter som man bör ta hänsyn till när man planerar en 

mer okonventionell marknadsföringsaktivitet? 

Nej, egentligen inte. Om ett företag har en produkt, eller gör något, som de kan stå för samt 

har bra argument varför de gör någonting och att det bottnar sig i företaget, så ser jag absolut 

inga problem med att de använder okonventionella metoder. Det finns ingen motsättning där.     

Skulle ett företag kunna använda sig av enbart okonventionella metoder, vid en produkt 

eller varumärkeslansering, eller krävs det även mer traditionell marknadsföring? 

När det gäller att etablera ett varumärke så tror vi att det fungerar det alldeles ypperligt att 

bara använda sig av så att säga okonventionella metoder. Om man säger att okonventionella 

metoder är allt som inte är traditionell annonsering. Tittar man på de varumärken som är stora 

idag, är det varumärken som blev stora när traditionell annonsering fortfarande fungerade 



 

 

relativt bra. Eftersom då fanns inte det här bruset, idag finns det så många kanaler och folk 

filtrerar bort reklam i en så stor utsträckning. Idag är det otroligt svårt, näst intill omöjligt att 

etablera nya stora globala varumärken med enbart traditionell annonsering. Man måste bli 

omtalad på ett eller annat sätt. Men när det gäller traditionell utbytesreklam, tillexempel om 

Bauhaus ska kränga jordfräsare eller om Ica vill sälja mjölk eller Pågens bröd, då fungerar ju 

vanlig utbytesreklam med annonsering och kuponger bättre. Det som vi gör, är mer 

varumärkes- stärkanden och inte att sälja produkter. Det kan det ju i och för sig vara, som i 

Arvikafestivalens fall. Då vi vill att de ska sälja biljetter, så där är det ju en produkt vi säljer. 

Men att folk köper biljetter handlar väldigt mycket om att de har hört talas om 

Arvikafestivalen i första hand och inte för att de har hört talas om deras nya bandsläpp, det är 

inte riktigt det vi vill kommunicera.              

Hur ser ni på att ni blev fällda av Reklamombudsmannen för er reklamfilm
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 för 

Arvikafestivalen? 

I Arvikafestivalens fall tror vi att deras målgrupp struntar fullständigt i det och tycker 

förmodligen bara att det är roligt. Eftersom kvällstidningar tar upp det får kampanjen gå 

ytterligare ett varv till, så det är ju bara jättebra och i det här fallet var det inga som helst 

problem. Däremot finns det väl vissa kunder som skulle kunna se det som negativt. Om någon 

kund skulle blir fälld för något de inte kan stå för och måste backa och be om ursäkt då kan 

det slå tillbaks. Men om företaget kan stå för det och anser att det här är våra grundvärden, då 

får de bara möjlighet att säga det en gång till. 

Hur benämner NI era aktioner? Använder Ni er av någon ”korrekt” 

marknadsföringsterm?   

Den här typen av marknadsföring är egentligen ett kluster av massa olika tekniker och 

påminner om den äldsta marknadsföringstekniken, som är word-of mouth. Sedan började det 

talas om alla möjliga typer av tekniker såsom viraler, gerilla marknadsföring, actionmarketing 

etc. Vi har försökt samla ihop alla ny tekniker och backat tillbaks det till att det handlar om att 

få saker och ting omtalade. Vi kallar det bara för ”Advertising Nouveau” en term som vi 

hittade på en fransk reklamblogg, som vi tyckte passade ganska bra. Vad jag vet så finns det 

ingen sammanfattande term som beskriver alla de här nya teknikerna. Men egentligen kan 

man säga att det är storytelling som vi arbetar med. 

Tror ni att det är lättare för vissa målgrupper att ta till sig den här typen av 

marknadsföring? Hur målgrupps anpassar Ni era kampanjer? 

Målgruppsmässigt tänker vi egentligen alltid hela Sveriges befolkning, även om uppdraget är 

att nå en viss målgrupp och att den finns där i bakgrunden. Men för att få media på någonting 

måste man nästan alltid göra något som journalisterna bedömer vara av allmänintresse, något 

som är en angelägenhet för hela svenska folket. Alla av våra kampanjer har blivit mycket 

större och har träffat långt fler än målgruppen. Får man vara med i någon morgonsoffa eller i 

TT, då når man hela svenska folket och i svenska folket ryms även målgruppen. När vi utför 

kampanjer brukar vi inte tänka primärt på målgruppen, även om både kunden och vi är 

medvetna om att det är en viss målgrupp som kommer att beröras och utnyttja den. Men när vi 

kommunicera tänker vi egentligen hela Sverige. Vissa kampanjer försiggår mest på internet 

och då är det klart att man exkluderar en del, exempelvis pensionärer men egentligen tänker vi 

alla. Vi tänker även mer och mer globalt när vi utför kampanjer. Det roligt att försöka skapa 
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I filmen onanerar en tjej framför kameran. Som tittare får man enbart se hennes ansikte, 



 

 

något som blir globalt uppmärksammat och sedan berätta för svensk press och därmed 

kommer målgruppen att få höra talas om det.         

Vilka tänkbara komponenter i en mer okonventionell kampanj är de mest centrala för att 

skapa uppmärksamhet och respons hos mottagarna? 

 

Egentligen handlar det om att berätta en historia, på ett eller annat sätt och att få den 

återberättad. Man kan tänka sig att det skulle kunna vara två kompisar som berätta något 

mellan varandra. I alla kampanjer som vi gör försöker vi föreställa oss hur människor kan 

berätta om den här kampanjen alternativt hur den skulle kunna pressenteras i pressen. Istället 

för att bara skapa en bra rubrik i en annons, så försöker vi snarare tänka: vad kommer 

rubriken i metro eller i aftonbladet att vara. Vi försöker att visualisera eller skapa en bild av 

hur våra kampanjer kommer att spridas. Förutom den delen finns det inget genomgående 

element i våra kampanjer, annat än att de måste ha ett allmänintresse, vara roliga, intressanta 

och ha potential att bli återberättade. 

       

Vilken typ av relation skapas mellan kunden och företaget vid en okonventionell 

marknadsföringskampanj, blir den tillfällig eller långvarig i jämförelser med traditionell 

marknadsföring? 

 

Relationen blir starkare vid användning av icke-traditionell marknadsföring än vid än 

traditionell. Traditionell reklam skapar ett kort intresse. Det är närmast omöjligt att bygga en 

lång relation och få människor att bli intresserade på riktigt av ett varumärke, om man enbart 

arbetar med traditionell annonsering. Tittar man på företag som det har gått väldigt bar för på 

senare tid, allt från Iphone, Google till Cheap Monday som konsekvent har försökt arbeta med 

att bli omtalade istället för att primärt köpa sig uppmärksamhet. Därmed ökar dem långsamt 

hela tiden och säljer också bättre samt får en starkare relation till sina kunder. Gör man valet 

att välja bort traditionell annonsering påstår man ju också att det man har att berätta är så bra 

att man inte behöver köpa sig plats för att berätta om det, utan det kommer att spridas och 

talas om det ändå. Det här ser vi hela tiden och det fungerar mycket bättre än traditionell 

annonsering. Det för med sig ett eko på ett helt annat sätt än vad traditionell annonsering gör. 

Traditionell annonseringskampanj för med sig uppmärksamhet de veckorna den sitter uppe 

men försvinner i princip direkt när reklamskyltarna plockas ned och lämnar absolut inga spår 

efter sig i folks medvetande. När man skapar historier hänger de kvar mycket längre.         

 

 Hur reagerar ett företag när Ni kontaktar dem? 

 

Först blir de oftast väldigt nyfikna sen blir de alltid glada. Sedan är det ju inte alltid de köper 

kampanjen, av olika anledningar, eftersom den är skapad helt utanför deras strategier. Vi har 

utanförperspektiv på deras verksamhet och det är inte alltid de tycker att det lämpar sig, utan 

vill ändå köra vidare på sina egna strategier. Men de flest företag är väldigt nyfikna och letar 

aktivt efter nya sätt att kommunicera. Framförallt genom sociala medier och att få bli 

omtalade, det är ju alla företags dröm. Fortfarande tror många företag att de kan göra det 

genom att köpa reklam. Det kommer att bli lättare för oss men svårare och svårare för 

traditionella reklambyråer, tror jag.     

 

Ser Ni någon risk med stealthkampanjer? 

 

Det är en fråga vi får ganska ofta, om det finns en risk med att man luras och det har vi ju 

gjort i vissa av våra kampanjer. Men vi upplever inte som någon större risk, eftersom många 



 

 

kunder går från en väldigt låg nivå, när det gäller att vara omtalade, till att de blir väldigt 

omtalade och representerar något. Av vår erfarenhet så är det absolut en majoritet, som på 

något sätt gått på våra kampanjer till början, som ändå är positiva.  Det är inte dåligt att bli 

hatade utan snarare tvärtom. Att vara ifrågasatt är inte alltid dåligt 
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PC: Folk blandar ihop just begreppen gällande gerilla. Det är ett trendord, man har alltid gjort 

pr, man har alltid gjort event, det är egentligen inte särskilt nytt. Själva principen att inte 

arbeta med köpta medier är liksom ingenting nytt. Den är relativt gammal. Däremot är det lite 

nytt att reklambranschen mer har börjat använda sig av det. 

 

AK: Det har blivit mer digitalt. 

 

KS: Man tänjer på gränser nu mer i hur långt man vågar dra saker. Det blir mer provocerande. 

 

Studio Totals marknadsföring tas upp, och PC nämner att de fått kritik, då de inte upplevs som 

ärliga och transparenta i sin marknadsföring, någonting som blivit viktigare. 

 

KS – Man förstår ju och får reda på om det är någon som ljuger. På nätet finns allting, 

konsumenten kan snabbt ta reda på huruvida någonting är sanning eller inte. 

 

PC nämner ”Visit Danmark” som ett exempel på en dålig stealth viral. 

 

Är det här någonting ni upplever som riskfullt? 

 

PC: Är det tillräckligt underhållande är folk ganska förlåtande, men ingen gillar ju generellt 

sett att känna sig lurad. Det leder ingenstans om man inte blivit underhållen innan. 

 

AK: Så folk kan ju fatta att det är reklam, det spelar ju ingen roll så länge folk känner ”Jag 

förstår det här, och det ger mig någonting” 

 

PC: Det finns ju tusen exempel på det här. Han nämner en med en vattenrutschkana, där en 

person som åker flyger jättelångt och landar i en närliggande pool. Han fortsätter: Folk förstår 

ju att det här inte är på riktigt, men de skickar ändå vidare det till sina kompisar för att det är 

snyggt gjort. 

 

För att relatera till modesammanhang så nämner de Diesel, till en reklam som byrån Farfar 

(som nu har gått i konkurs). Kampanjen hette Heidis. Och gick ut på att hela diesel.com 

döptes om till Heidis, över av två tjejer som videobloggade därifrån. 

 

Hur togs den emot? 

 

PC: Den fick nog väldigt mycket PR. Och det var väldigt mycket besökare på deras sida, folk 

vistades alltså i så kallad ”branded content”. De blir underhållna, men tänker inte på att det är 

Diesel som gör det. 

 



 

 

PC: American Apparel är ett sådant exempel också, som tar så pass utmanande bilder på deras 

personal att fotona nästan sprider sig lite av sig själva. 

 

KS: Inom modebranschen kan man kanske dra det lite längre, det finns ingen produkt som 

kan ta specifik skada om någonting skulle gå åt skogen. Om LOKA skulle göra fel blir det ju 

kaos. 

 

AK: Fast det skulle ju i och för sig bli kaos om Gina Tricot gjorde någonting som gick fel, 

eller om Acne gjorde någonting som gick fel. 

 

PC: Ja, men de kan ju dra det mycket längre, det är sant. Om man tar Björn Borg som 

exempel. De hade ju en väldigt lyckad viralkampanj där det är två manliga präster som gifter 

sig av en kvinnlig präst. 

 

AK: Jag tror att modebranschen funkar bra just för att det är konsumentinriktad och spontant, 

pratar vi just gerilla som exempel är det ju konsumentinriktat. Det hade inte funkat business to 

business. 

 

PC: Det är ju så otroligt brett det här, pratar vi blogg, som är otroligt stort i modebranschen. 

Det är ju enorm potential för modeföretag, som de jobbar med väldigt mycket. Som de skickar 

kläder till och sedan får det omskrivet om i bloggen. 

 

KS: Det är ju också en vanlig strategi som företagen har, att knyta bloggarna till sig för att det 

ger så otroligt mycket tillbaka. 

 

PC: Nelly, som vi jobbar med har ju det som strategi och använder sig av Kenza som 

talesperson. 

 

Vilken typ av relation tror ni skapas mellan kunden och företaget vid en traditionell 

respektive en okonventionell marknadsföringsmetod? 

 

PC: Jag tror till hundraprocent att det handlar om genomförandet. Men då man verkligen 

lyckas vid en mer okonventionell marknadsföring så tror jag att det får en helt annan 

spridning.  Folk pratar mer om.  Det är det enda man vill som marknadsförare, att skapa ett 

varumärke med en relation till kunden som gör att de själva vill vara med. Blir man fan av 

Nelly på Facebook blir ju det enorm strid som vunnits. 

 

AK: Jag tänker på hur kortsiktigt eller långsiktigt det är? Tänker man gerilla på stan eller 

eventsliknande så sker det ju bara en gång. 

 

PC: Ja, fast man fortsätter ju att prata om det. Det är inte det att man pratar om just den 

händelsen, det är mer den att man får en positiv känsla av ett varumärke som sedan lever kvar 

i massa olika situationer. Varje gång man drabbas av det varumärket får man positiva känslor 

på något sätt. 

 

AK: Så länge man gör någonting som är positivt. 

 

PC: Ja, annars blir man ju förbannad liksom. 

 

KS: Ja, med råge verkligen. 



 

 

 

AK: Gör man fel är det svårt att stoppa sen. 

 

KS: Som Visit Denmark. 

 

Är det alltid dåligt att få negativ kritik? 

 

KS: Alltså i Visit Denmark tror jag inte det gjorde någonting. Det var ju inte som att folk 

tänkte ”nu kan jag inte åka till Danmark efter det där”, det blir ju mer att det blir en negativ 

”snackis”. 

 

PC: Ja, men det där är alltid en avvägning också. Om all uppmärksamhet är bra 

uppmärksamhet, det kan man ju fundera på. 

 

Tror ni att det finns några specifika sammanhang som den här metoden lämpar sig bättre 

för? 

 

AK: Ur ett konsumentperspektiv. 

 

PC: När man är helt okänd, vid lanseringar och sådant. Då tror jag att det kan vara bra att 

brassa på. Då ingen känner till en. 

 

AK: Det kan ju vara en budgetfråga, har man inte råd med tv och sådant, så kan en 

viralkampanj vara bra. Men det kostar också ofta för att få det bra. Det som sällan händer och 

som man bör undvika är ju att det sällan används som en huvudbärare i en kampanj. Att de 

helt förlitar sig på det. Det är inte bra. 

 

PC: Nej, det är inte många som gör det. 

 

KS: Det är ofta en del av kampanjen. Man vill få med allting, alltifrån film till utomhus till 

webb. Alla medier som finns, om det finns utrymme. 

 

 Arbetar ni mycket med okonventionella metoder? 

 

KS: Ja, sådär. Men det beror helt på vilket sammanhang och vem som är kunden. Vi har gjort 

en del grejer. De tar upp exempel som ”Borås veligaste”, att promota Borås i Göteborg med 

barnvagnskampanjen. En flash mob i Femman-huset i Göteborg, där den 

samhällsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet som ville tala om för en viss 

målgrupp vad de egentligen gjorde. Det var kompletterande media som relaterade till siten 

(som togs upp i mobben), som annonseringar. Flash moben var således inte det bärande 

mediet. 

 

KS: Men det handlar väl mest om att man vill göra någonting som är unikt. Som inte gjorts 

förut. 

 

AK: Det vi har velat då vi har genomfört den här typen av kampanjer är att det skall generera i 

mycket PR. Då har vi ju hamnat i tidningar, TV, webben. 

 

PC: Det är för övrigt så det mäts. Man mäter i spaltmeter som det blivit skrivits. Eller hur 

många minuter vi har fått i nyhetssändningar och sånt där. 



 

 

 

Finns det någon målgruppsaspekt här? 

 

PC: Internetvana när det gäller viral. 

 

AK: Så det blir ju lite yngre då. 

 

PC: Ja. Fast det där ändras ju hela tiden. Tittar man nu, till skillnad för några år sedan har ju 

användandet eskalerat enormt. Alla har facebook, vilket gör det väldigt lätt att dela 

information. 

 

AK: Skulle vi rikta oss till företagstoppen i Borås hade vi ju inte använt oss av det. Men det 

där kommer ju upp som en del i processen också. Man tänker att ”Här hade det passat väldigt 

bra med en gerilla eller en viral” och så kör man på det. 

 

PC: En sak är att det skall vara väldigt spektakulärt för att bli någonting av. Det måste vara 

väldigt allmängiltigt för att folk ska registrera och sprida vidare. Det är ganska stor risk att det 

blir någonting som folk registrerar en gång och som sedan stannar där. Och då har man ju 

kastat pengarna i sjön. 

 

KS: Vi har ju pratat jättemycket om det där. Ibland kan det komma en kund och säga att de 

vill ha en viral. Då får man ju förklara för dem att det inte bara är att göra en viral. Det är 

mycket slump som gör att det blir en bra spridning. Man kan aldrig veta vad som kommer att 

funka från början, vad som kommer att spridas. 

 

AK: Å andra sidan kan vi ju inte veta det heller med exempelvis en TV-reklam. Det där 

handlar ju också mycket om hur kunden är. Är kunden ett varumärke som man tror det 

kommer att passa, eller är kunden mer traditionellt inriktad, då är det ju svårare att få in det, 

 

PC: Men absolut yngre, det kan man säga 

 

Har ni urskiljt några andra karaktärsdrag hos företagen som väljer den här typen av 

marknadsföring? 

 

AK: Nej…. Det handlar nog mer om idén. 

 

PC: Det där är så svårt att säga. Okonventionell marknadsföring är ju så brett. Alla människor 

gillar ju när det händer något roligt, det är ju universellt. Händer det något bra så gillar ju folk 

det. Det spelar ingen roll om det icke är traditionella medier eller traditionella medier. 

 

AK: Vi har ju gjort det för; skola och utbildning, kommun, kabelföretag... Hittar man på nåt 

bra så spelar det ingen roll. 

 

Ser ni någon etisk eller moralisk synpunkt som bör tas in? 

 

PC: I kampanjen ”Borås veligaste” hade vi en tävling som eftersökte Borås veligaste 

niondeklassare. (Kampanj för de kommunala skolorna). Vi hittade en tjej som sedan syntes på 

utomhuskampanjer, hon hade en egen blogg och syntes i tidningar och allt vad det var. Har 

man en sådan person, som inte är van vid strålkastarljuset, så måste man tänka mycket på det. 

 



 

 

AK: Ja, man får ju inte göra något som är olagligt. Det påverkar ju varumärket. Man måste 

följa vissa regler och lagar generell. Nu vet jag inte om man tänker på marknadsföringslagen, 

om man kan bli fälld för den. 

 

PC: Jo, men det är det. Det är många som blivit fällda för det. Om man tänker på sån klassisk 

gerilla där man går och sprayar på marken. Det får man ju inte göra, det är ju rent olagligt. 

Det är många företag som skiter i det. Vissa företag räknar till och med in det i sin budget. 

 

AK: Sen får det ju inte snylta på andra varumärken. 

 

Finns det något exempel? 

 

PC: Det jag kommer på så här direkt är Willys ”All you need is Love”. Vilket är Beatles. Så 

får man inte göra 

 

Olika exempel tas upp, kors som liknar Röda Korset. Någon som säljer hamburgare som har 

samma M som Mc Donalds. 

 

PC: Nu kom jag på ett exempel på en etiskt tvivelaktig viralkampanj som Burger King gjorde 

för något år sedan. Whopper World. De åkte ut till civilbefolkningen i bushen, långt ut där de 

aldrig sett civilisation där lokalbefolkningen fick en Big Mac och en Whopper och de skulle 

säga vilken som var godast. Den fick ju jättemycket kritik. 

 

Vilka tänkbara komponenter i en kampanj är de mest tänkbara för att skapa 

uppmärksamhet och respons hos mottagaren? 

 

PC: Det man kan säga om de okonventionella reklamkampanjerna är att det handlar mycket 

om varumärkesbyggande. Det är inte utbudsannonser, inte långsiktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Telefonintervju med Jonas Palmqvist, Vice Koncernchef och Key Account 
Manager Prime PR  2010-05-03 
 

 Vilken typ av marknadsföring använder ni er främst av? 
 

Generellt jobbar vi med en hel del modeföretag. Sen delar vi upp marknadsföringsplatserna i 

olika delar. Köpta kanaler; annonsering, radio, tv, stortavlor etc. Icke-köpta- /förtjänande 

kanaler; PR, sociala medier, seminarier och den typer av aktiviteter. När man ofta bjuder på 

sig själv och har ett starkt innehåll som drar till sig uppmärksamhet. Sen har vi den tredje 

typen av kanaler och det är egna kanaler; kundtidning, egen webb, butiken, kanaler som 

företaget äger själv. Så det är de tre kanaler vi på Prime jobbar med. Tittar man på den 

övergripande trenden som har vart under en lång tid nu, och kanske är den anledningen till 

varför ni skriver den här uppsatsen, är att köpta kanaler; stortavlor, tv och radio minskar och 

över går mer och mer till digital marknadsföring med sociala medier, publicitet och egna 

kanaler. Prime har sin huvudvikt vid icke-köpta kanaler och egna kanaler.      

 

Använder ni er av mer okonventionella metoder vid reklamkampanjer? 

 

Reklamen är mer digital idag och kampanjer syftar ofta till att leda in på en webbsida eller 

kampanj/ säljwebb.           

 

I vilka sammanhang tror ni att det är lämpligt att använda sig av mer okonventionella 

marknadsföringsmetoder? 

 

I grund och botten tycker jag det handlar om förmågan att kunna läsa målgruppens media 

konsumtion och veta vart den befinner sig. Befinner sig målgruppen på okonventionella 

platser så är dt den formen som lämpar sig bäst. 

 

Anser ni att modebranschen är en lämplig bransch för just den här typen av 

marknadsföring? 

 

Absolut! I de uppdragen vi har från modeföretag jobbar vi väldigt mycket med bloggar, media 

samarbeten och sociala forum för att helt enkelt bygga ”snackisar” kring produkterna. Det här 

gör vi då oftast innan själva lanseringarna, så att en nyfikenhet byggas upp. Själva lanseringen 

är egentligen bara en konsekvens av den kampanj som har skett innan. Vi jobbar mycket med 

Lindex tillexempel och där har det skett en ökning av sociala medier.    

 

Vid en varumärkeslansering, skulle ett företag kunna använda sig av enbart 

okonventionella metoder, eller krävs det även att företaget tar in mer traditionell 

marknadsföring? 

 

Det är svårt att säga. Men tittar man på exempelvis Whyred och den typen av lite mer 

ungdomsbaserade, smalare varumärken så bygger ju de i princip på någon form av buzz 

marketing eller ”snackis”. Sedan har det spridits från gnistor och gått över till olika 

ambassadörer och ”followers” som nu, på senare år har spridit det till massmedia. Så det tror 

jag absolut fungerar. Man ser ju mer och mer ofta att man börja med en liten kärngrupp och 

därifrån sprids det gnistor med relativt smala medier och så växer det därifrån.        

 

 



 

 

Kan alla typer av företag använda sig av okonventionella marknadsföringsmetoder, eller är 

vissa företag lämpligare än andra? Finns det olika kriterier gällande storlek eller typ osv.? 

 

Allt bygger på att anpassa sin marknadsföring. Det går aldrig att säga så har ska en 

marknadsplan se ut. Utan det handlar ju om allt i relation till timing, revansch och någon form 

av innehållsfråga. Du måste kunna timingen och vad är det för kanaler som är mest effektiva 

just då, har du ett bra innehåll och du tänker liksom målgruppen. Troligen är det väl så att alla 

bra marknadsföringsplaner har ett mått med av icke-köpta kanaler, okonventionella metoder, 

om man nu utrycker sig så. Frågan är hur stor den delen ska vara, det är en bedömning utifrån 

avd som ger mest avkastning på din marknadsföringskrona. Men däremot kan man säga att 

det är väldigt få, som är 100% framgångsrika med enbart köpta kanaler. På samma sätt som 

det säkert kan vara om företag enbart använder sig av sociala media och okonventionella 

metoder, då de kan missar en del perspektiv. Det är den här biten som den kreativa briefen 

ligger till grund för, innan man börja med själva kommunikationsarbetet.       

         

Tror ni att det är lättare eller svårare för vissa målgrupper att ta till sig den här typen av 

okonventionell marknadsföring? Vilka aspekter? 

 

Det beror nog på vilken riktning målgruppen har gentemot social medier, exempelvis äldre 

människor då kanske. Även om användandet ökar även hos där.   

 

Vilken typ av relation skapas mellan kunden och företaget vid okonventionella 

marknadsföringsmetoder? 

 

Många gånger tror jag den kan vara djupare än, vid traditionell, i den bemärkelsen att den är 

mer dialog baserad. Om man tittar på köpta kanaler, om man tar den här 

kommunikationstrappan i bredare mening det här med kännedom, kunskap, attityd, lojalitet 

osv. så är köpta medier mer ”pushiga” och har ett stort ansvar att skapa kännedom om ett 

fenomen. Tittar man på sociala media, är de mer relationsbaserade. Det är klart att det även 

här finns ett intresse av att skapa kännedom, men det går nog snabbare över i någon form av 

kunskap och attityd förstärkning. Så lyckas man väl så är det nog djupare relation.   

   

Ser ni några etiska/moraliska aspekter som det bör tas hänsyn till vid planerandet av en 

mer okonventionell marknadsföringsaktivitet? 

 

Jag tror du ska tänka på precis samma sätt som i allt annat. Du ska vara ärlig, transparent, klar 

och rak. Inte låtsas att du är någon annan än vad du egentligen är. För att lyckas med 

marknadsföring, kommunikation och med mänskliga relationer, måste du förtjäna det. Göra 

och säga bra saker i rätt tid och spela på de löften du ställer upp. Jag tror inte det är någon 

speciell skillnad i någon typ av kommunikation, utan mänsklig intention bygger på att man är 

ärlig och håller vad man lovar, jag tror det är så man får tänka.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Telefonintervju med Jonas Björlin, projektledare på Saatchi & Saatchi 2010-05-
03 
 

Vilken typ av marknadsförings och PR aktiviteter använder ni på Saatchi & Saatchi främst 

av? 

 

Det är ju helt olika beroende på vilken problemformulering och mål, och så vidare, företaget 

har med det vi skall göra. Vi gör ju allting ifrån reklamfilm, till vanlig pr, till print och 

utomhus. Både konventionell och okonventionell, exempelvis events på stan. 

 

 Använder ni er av någon mer okonventionell marknadsföring än just events? Gerilla,viral, 

stealth? 
 

Ja, det har vi också gjort. Det är olika för olika kunder, men det beror också på vilken 

målgrupp vi syftar till att nå. Vi hade en kampanj där man skulle nå lite yngre människor, och 

då framför allt yngre män i åldern 15-25. Då använde vi oss enbart av nätet, alltså enbart av 

viraler. Sen har vi haft en annan kampanj byggd på ett event där målet var att blir omnämnd i 

media, då skickade vi PR till journalister och fick sitta bland annat i soffan i morgon-tv. Det 

beror ju helt på vilket syfte det är i det man gör. Vi använder oss av sociala medier i nästan 

alla våra kampanjer. Ibland kan det vara i form av en viral film, ibland tar vi in bloggare, men 

det är ju väldigt olika beroende på vad man gör. 

 

Tror du att det är lättare eller svårare för vissa målgrupper att ta till sig den här typen av 

okonventionell marknadsföring? 
 

Jag tror inte att det har med målgruppen att göra, jag tror att det handlar om att anpassa 

kanalen till den målgruppen man vill nå. Till ett annat av våra företag sa vi att de skulle ringa 

upp alla sina 140 000 kunder. Det var ju en mycket äldre målgrupp som vi valde den här 

metoden till, men att man inte tog in något telemarketing företag utan att varje bankman fick 

ringa ett visst antal kunder. Så det var ju en helt annan kanal än att göra reklam, som vi gjorde 

där. Jag skulle inte säga att yngre har det lättare att ta åt sig än äldre. Det är ju 

okonventionellt, fast på ett konventionellt sätt. Så de beror på ju lite på hur man definierar 

okonventionellt också. 

 

 Tror ni det finns en skillnad på den typ av relation som skapas med företaget vid 

användandet av traditionell respektive okonventionell reklam? 

 

Det där tycker jag beror på. Om man tittar på okonventionell, hur man gör den; är företaget 

avsändare så måste man göra på ett sätt. Är företaget inte avsändare, exempelvis att man gör 

redaktionella samarbeten, så blir det mycket mer trovärdigt än exempelvis köpt media som 

tidningar, såklart. Då är det ju någon annan som berättar om företaget, vilket gör att det blir 

mycket mer trovärdigt. Däremot om företaget själv har en facebookgrupp eller vad det nu är, 

så tror jag att i vissa företag funkar det bättre och vissa sämre. Det beror helt på vad man gör. 

Det är klart att det säkert går att skapa en relation enklare i sociala media än i köpt media, 

men det beror ju på vad du vill ha för effekt på det du gör liksom. 

 

 

 

 



 

 

 Anser du att det finns en typ av företag eller bransch som är bättre eller sämre lämpad för 

att använda sig av den här typen av okonventionell marknadsföring? 

 

Nej, det skulle jag inte säga. Det gäller ju att analysera och känna sin målgrupp. VI har ju 

gjort sådana kampanjer dels för Läkare Utan Gränser som är en organisation dit man skänker 

pengar, men vi har även gjort det för stora företag som Toyota som är ett kommersiellt 

företag. Och det funkar ju bra för alla de här typerna. Det beror på, det är svårt att 

generalisera. Allting handlar ju om vilken grundidé du har som företag. För vissa idéer passar 

det att ha ett event på stan och för vissa idéer passar det jättebra att göra en reklamfilm som 

går i TV. I ett projekt som vi gjorde nu, hade vi två reklamfilmer som från början var tänkt att 

båda gå i TV, men där kände vi att en av filmerna skulle ut på nätet istället, och då började vi 

undersöka; ”Hur få vi ut det här viralt”? Och det var ju inte meningen från början, men då såg 

vi den potentialen i filmen att den skulle ut viralt. Det kan hända att vi sedan väljer att 

producera den även i TV. 

 

Hur ser ni på att modebranschen kan använda sig av den här typen av marknadsföring? 

 

Jag tror att det är en bra bransch för den här typen av marknadsföring. Om man tittar på hur 

modebranschen ser ut så är det ju så att flera av branschens företag som jobbar med 

utomhusreklam, eller med tv. Många är väldigt lika varandra, så ofta kan det nog vara väldigt 

svårt som konsument att se skillnad på de här företagen. Därför tror jag att det finns en 

jättestor möjlighet för företag inom modebranschen att differentiera sig genom att vara väldigt 

skicklig på att göra okonventionella grejer. Det tror jag finns jättemycket att vinna på. Men 

det här gäller ju inte bara modebranschen, utan alla branscher där produkterna är relativt 

likartade och det gäller att profilera sig. 

 

 Vad anser du om stealthmarknadsföring, där avsändare är okänd? 
 

Jag tycker att det är en del av sociala medier eller gerilla, där avsändaren är okänd och kanske 

inte blir känd förrän i slutet. Det tycker jag inte är ett problem alls. Här handlar det om att 

vara kreativ och skapa underhållning, och finns det människor som roas av den typen av 

underhållning är det bra. Jag tycker gränsen går vid att ha den här typen av reklam riktad till 

barn. 

 

Tror du att en produkt eller varumärkes lansering kan ske med hjälp av enbart 

okonventionella metoder, eller ser du att det kan behövas en traditionell kampanj också? 

 

Nej, det tror jag inte behövs. Jag tror att det finns vissa företag och produkter som skulle klara 

sig med enbart den här typen av marknadsföring, och som rentav skulle tappa i trovärdighet 

om de sedan gick ut och i mer traditionella sammanhang. 

 

 Finns det någon parallell till modebranschen? 

 

Då modebranschen till stor del består av människor som vill vara först och veta om någonting 

först så tror jag att det här är ett jättebra tillfälle för små aktörer. 

 

 
 
 



 

 

Bilaga 3 
 
Intervju fokusgrupp, 2010-04-28  
 

Moderator: Det finns undersökningar som visar att man som konsument nås av cirka 3000 

varumärkesrelaterade budskap dagligen. Det kan vara alltifrån att det skrivs om någonting 

i dagspress till direkt annonserad reklam.  Hur reflekterar ni över det här? 

 

Madeleine: Jag tror inte att man tänker på mängden. Mycket av det passerar förbi obemärkt. 

Man sållar nog mycket väldigt omedvetet. Det är klart att det är mycket och ibland blir man 

trött på det och stänger av. 

 

Maja: jag tror inte det hade spelat någon roll om det varit 4000, man uppfattar dem man 

uppfattar ändå. Det finns bara en viss mängd man kan ta in, sen blockerar man allting ändå. 

 

Julia: Jag tror att vi är uppväxta med det också. Vi är vana. 

 

Bella: Jag tror att många inte heller uppfattar allting som reklam, ser vi ett juicepaket tänker vi 

inte på att det egentligen är reklam för ett varumärke. 

 

Hanna: Man kanske tar åt sig fast man inte reflekterar över det om det inte är någonting man 

är intresserad av.  Jag kan mycket väl tänka mig att jag lägger märke till om det går förbi 

någon på stan, man kan gissa sig till vilka märken en person har på sig. Men man tänker ju 

inte på att exempelvis löpsedlar utanför Ica också kan vara varumärkesrelaterade. Går man 

förbi en korvkiosk är ju det också ett varumärke. Vi är så präglade av det. 

 

Anders: Jag tror omedvetet, även om man försöker att inte lägga märke till dem så gör man 

det nog ändå. 

 

Moderator: Väljer ni bort en viss sorts reklam/mediekanal? 

 

Bella: Ja, men exempelvis så har vi en ”ej-reklam-skylt” på dörren, då väljer man ju bort en 

typ av reklam. 

 

Hanna: Ja, man kan ju välja att isolera sig och liksom köpa vita bomullstyger, sy sina egna 

kläder för hand, utan några märkesmaskiner. Och bo i en stuga ute i skogen. Men jag tror det 

är väldigt svårt att isolera sig helt. 

 

Maja: Ja, framförallt om man vill ha lite livskvalitet… 

 

Hanna: Men jag tror också att man bygger väldigt mycket identitet kring vad man tror att 

andra tror om en, beroende på vad man utsänder. Vissa kan man ju säga att de är ett typiskt 

varumärke, fastän de kanske i själva verket inte äger ett enda plagg från det varumärket. 

 

Maja: Men det är ju det marknadsföring går ut på. 

 

Hanna: Jo absolut, men det handlar mycket om vad man har för egna värderingar. Och 

eftersom att vi är så präglade av det så. Jag tror nog att vi kan ha fler än 3000 varumärken 

inpräntade i hjärnan, bara att vi inte tänker på det. 



 

 

Anders: Jag tycker att man aktivt väljer bort reklam, fast det är väl mer rutinmässigt. Att man 

byter kanal på tv:n, sätter ner ljudet på Spotify. Jag bläddrar också förbi reklam i tidningar, 

eller försöker i alla fall. 

 

Maja: Det finns också så många reklamer som är så jäkla dåliga. Om man ser en tv-reklam 

som man verkligen avskyr så tänker jag alltid ”Nu ska jag aldrig köpa det här varumärket”. 

 

Julia: Men då har ju i alla fall reklamen väckt en känsla. Då när du sedan ser varumärket så 

vet du vilket det är sen tills nästa gång. Du kommer ju att känna igen det på hyllan i butiken. 

 

Maja: Ja, men då försöker jag göra så här, att ser jag det i hyllan så är det inte så här ”Åh, jag 

känner igen det här varumärket, då tar jag det”. Då ska jag verkligen hata det, jag behöver 

egentligen bara veta varför jag inte ska köpa det. De ska inte tro att de kan spela en dålig 

reklamfilm på tv och sen ska alla köpa det! Så kan jag känna. 

 

Moderator: Vilken typ av reklamkanal finner ni mer attraktiv än annan? 

 

Julia: Ja, jag tänkte på det innan när ni pratade om att ni bläddrar förbi reklam. Viss reklam 

vill man ju se. Som reklam i modetidningar. 

 

Bella: Ja, alltså artiklar och reklam vill man ju se och läsa, för där står det ju kanske någonting 

som man tycker är intressant och innehållsrikt. 

 

Julia: Ja, men det är ju mer om det kommer från någon annan än företaget. Man tror att det är 

lite mer objektivt. 

 

Maja: Men det är också kvaliteten på reklamen, är det dålig reklam så spelar det ingen roll 

vilken media det är i. Är det bra reklam så tycker man ju att det är roligt att kolla på. 

 

Anders: Viss reklam är man ju intresserad av. Speciellt om man köper magasin, vilket jag i 

och för sig inte gör så ofta, men köper man någonting inom ett speciellt ämnesområde så 

tycker man ju mer om reklamen där. ”Vad finns det för nya prylar?” eller vad det nu kan vara. 

 

Maja: Men det kan ju också vara vid situationer som ”Min dammsugare har pajat! Vad kan jag 

ha för ny dammsugare?” Helt plötsligt blir den typen av reklam intressant. Det beror ju på vad 

man söker efter för stunden. 

 

Madeleine: Det kan ju både vara produktmässigt och varumärkesmässigt. 

 

Maja: I och för sig, är det en väldigt snygg dammsugare kanske man skulle uppmärksamma 

den ändå. När de kom med den här nya dammsugaren som man håller i handen, som finns i 

olika färger så tyckte man ju det var intressant även om man inte vill ha en dammsugare. 

 

Moderator: Det finns olika typer av kommunikationskanaler, de traditionella räknas till: 

TV, RADIO, ANNONSERING, DIREKT REKLAM (erbjudanden hem i brevlådan), 

INTERNET, TRYCKT PRESS osv. 

 

Det finns även mer okonventionella kommunikationskanaler som exempelvis bloggar, 

facebook, Twitter och andra internetbaserade forum, men även i den offentliga miljön. 

Vi visar här några exempel på gerilla marknadsföring inom mode för att visa vad vi menar. 



 

 

Moderator: Anser ni att någon typ av de kommunikationskanaler vi nämnt vara 

trovärdigare än andra? 

 

Maja: Bloggar ser jag verkligen som en icke-trovärdig kanal, man vet ju liksom att de får 

gratis produkter som de sedan skriver om. Om man tar schampot Glow som exempel. När det 

var nytt och kom ut på marknaden så skrev varenda bloggare att ”det luktade gott och var 

jättebra”. Då förstår man ju att de får betalt för det. 

 

Bella: Ja, men det vet man ju att de är. Men jag tycker ändå att man kan inspireras av dem, om 

man tycker att de klär sig snyggt. Bloggar som passar mig personligen tänker jag inte på som 

produktplacerade lika mycket som bloggar jag stör mig på. 

 

Anders: Det beror på kvaliteten också, är det en tv-reklam som har hög kvalitet känns ju den 

trovärdigare än om den har låg. Reklam som återfinns i magasin som man är intresserad av 

blir naturligtvis mer trovärdig, tycker jag.   

 

Madeleine: Man tar till sig artiklar och sådana saker mer än tydligt riktade annonseringar i 

tidningar. 

 

Julia: Jag tror det beror på vilken typ av produkt som det syftas på också. 

 

Bella: För den största gruppen konsumenter är tv, tidningar och etc. det vanligaste sättet att ta 

in den här typen av information. Därför ser de nog på de kanalerna som mest trovärdiga, jag 

tror att de flesta konsumenter är rätt konservativa i sitt tänkande och inte ser just exempelvis 

gerilla marknadsföring som en trovärdig kanal. 

 

Moderator: Hur talar ni kring reklam? 

 

Anders: Det där handlar mycket om nyhetens behag. Jag menar nu känns den här typen av 

okonventionella metoder nytt och spännande, vilket gör att man snackar mer om dem. Det 

gjorde man ju med tv-reklamen också, när den var ny. Så är det ju fortfarande; kommer det en 

ny tv-reklam så kan det ju bli så att man pratar mycket om den just för att den är ny. Är det en 

bra reklam så pratar man om den oavsett, i alla fall tv-reklam. 

 

Ellinor: Men man pratar ju nästan ännu mer om en riktigt dålig reklam. Svenskar är så bra på 

att klaga. 

 

Det här håller alla med om. 

 

Maja: Om en reklam är så dålig, då köper man ju inte produkter från det företaget av ren 

principsak. 

 

Bella: Men ta Vanish reklamen som exempel. Den är ju riktigt dålig. 

 

Maja: Men den är ju bra! Den är så dålig att den blivit bra. 

 

Hanna: Plus att ni där har lagt märke till varumärket Vanish, vilket betyder att de ändå har 

lyckats med sitt syfte. 

 



 

 

Maja: Men jag skulle inte köpa något av ett företag om jag hatade deras reklam. Jag skulle 

faktiskt inte det. 

 

Bella: Men även om du inte gillar reklamen eller företagen kan man ju köpa något enstaka där 

ändå. 

 

Hanna: Ja, men ser man någonting som man tycker är häftigt på gatan vill man ju tala om det 

mer. Det blir ju en snackis runt mer otraditionella kampanjer. Som när DUX hade en säng på 

Stureplan i sthlm, där det låg människor och sov pratade ju alla om det för att det var en sådan 

kul grej. 

 

Moderator: Om en vän rekommenderar en produkt, hur reagerar ni på det? 

 

Maja: Det väger ju mer än om man ser den i ett reklamsammanhang. Det är ju för att man vet 

att personen man känner inte får betalt för att säga saker. Ser man någon med perfekt hy i en 

reklam som säger ”köp den här”, så vet man ju att den personen är retuscherad och får betalt 

för det hon säger. 

 

Julia: Ja, men så är det ju. Man litar ju mycket mer på om det är någon man känner. Fast sen 

samtidigt om man då vill köpa en kräm… 

 

Maja: Ja! När man väl står där vid hyllan så köper man lik förbannat den krämen som man 

sett på reklamen… 

 

Hanna: Men det där beror på personen också. Ser jag en reklam som jag tycker är värdelös för 

exempelvis nagellack, så skulle jag ju aldrig köpa det nagellacket. Men säger min kompis, 

som har väldigt stor koll på nagellack att det är bra så köper jag ju det. 

 

Anders: Ja, men ännu mer om någon säger något negativt till en. Då lyssnar man ju ännu mer 

på det än om en person säger någonting positivt om en produkt. 

 

Bella: Jag tycker också att man kan prata mer om någonting om man vet att någon av ens 

vänner hade uppskattat just den produkten. Om jag exempelvis ser reklam eller någonting 

annat för ett klädesplagg som jag tycker passar min kompis, säger jag ju det till henne. 

 

Moderator: Hur ser ni på reklam i offentliga miljöer (ej annonsering eller annan 

traditionell reklam)? 

 

Anders: Jag vet inte hur det fungerar, men det känns rent spontant som att det offentliga 

rummet ”betalas” av någon. Att det är en slags byråkratisk grej, vem äger vad liksom? 

 

Julia: Det finns nästan inget utrymme kvar längre, men samtidigt som det egentligen inte 

spelar någon roll för mig personligen. 

 

Maja: Jag tycker det är okej så länge de inte hoppar på eller stör mig i min vardag eller 

skräpar ner. Som när någon sätter upp klisterlappar på alla lyktstolpar. Det stör mig, det är så 

fult! 

 

Hanna: Men jag kan tycka att det är fint. Tycker jag att det är snygga grejer så tycker jag inte 

att det gör någonting. Det är som att jag skulle stå på torget och göra en show av att sälja mina 



 

 

smycken. Jag menar, det spelar ju egentligen ingen roll om det kommer från mig som person 

eller från mig som varumärke. Jag tycker inte det är något fel med att utnyttja det offentliga 

rummet som företag. Så länge man gör det på ett bra sätt, och städar undan efter sig. Det är ju 

det som är det viktiga i sammanhanget, att det inte blir nedskräpat. 

 

Julia: Ja, där tänker man ju mycket på miljöaspekten i det hela. Det får inte bli massa skräp. 

 

Madeleine: Men det handlar ju också om att allting ligger i betraktarens öga, för vad som 

anses vara fint eller inte. Vad som anses vara fult och nedskräpning för dig kanske inte anses 

vara det för någon annan. Det beror på hur man uppfattar budskapet tror jag. 

 

Moderator: Om ni utsätts för någonting (som exempelvis en gerillaaktion/blogginlägg etc.) 

där avsändaren är okänd, hur upplever ni det? (Känslomässigt; negativt/positivt) 

 

Hanna: Jag tycker man känner sig lite smart om man inte vet vem avsändaren är, och man 

själv kommer på det. Det är en del i att skapa känslor runt ett varumärke eller en kampanj. Jag 

följde en blogg där det var en fiktiv person som skrev den, men det visade sig ju sen vara för 

Malmö Operan. När jag fick reda på att det var en reklambyrå som låg bakom blev jag bara 

imponerad över att den var så snyggt gjord! Den här bloggen hann ju bli en snackis i 

modevärlden och folk blev så arga när de upptäckte att den var fake! Jag tycker bara det är 

roligt. 

 

Maja: Ja, men som innan TRE lanserades i Sverige. Då de hade en tv-reklam där de bara 

visade en trea på slutet. Det var ingen som förstod någonting och alla började prata om ”Vad 

det där var för en trea i slutet!”, sen när de kom till Sverige så tänkte ju alla AHA! 

 

Madeleine: Men det räknas väl som ganska traditionell marknadsföring. 

 

Julia: Men som den här bloggen då, det kanske kändes positivt också för att det just Malmö 

Operan som ligger bakom. Hade det varit exempelvis NIKE som låg bakom den hade jag 

blivit jätteirriterad. Det är som att läsa artiklar där man inte vet vem som ligger bakom, där 

man tror att det är en journalist som har skrivit den. Får man sen reda på att det är ett 

varumärke är ju det extremt irriterande. 

 

Alla i fokusgruppen var eniga om att, den avslöjade, avsändaren har stor betydelse för hur 

man känner och reagerar inför ett osignerat budskap. 

 

Anders: Ja, men det kan jag nog hålla med om, att det känns mer legitimt om det är någon 

slags kulturell instans som ligger bakom än om exempelvis H&M ligger bakom. 

 

Hanna: Men som ta den här reklamkampanjen från Lee, där de bombarderade stan med sina 

magneter, de var formade som en blå stjärna. Ingen visste exakt var de kom ifrån, men alla 

blev nyfikna. När butiken sen kom så förstod alla! 

 

Julia: Jo, men det spelar roll vem det är som ligger bakom. Är det ett företag som man är 

positivt inställd till, blir man nog bara mer positivt inställd när man väl får reda på vem det är 

som ligger bakom. Men det är det ett företag som man inte gillar som ligger bakom något 

sådant, tror jag att det negativa förstärks. 

 

Det här håller alla med om. 



 

 

Moderator: Men H&M har ju faktiskt gjort gerillaaktioner. När de hade sin ”Fashion 

against aids” kampanj så sprayade dem den loggan på trottoarer och gator. Vad tycker ni 

om det här? 

 

Maja: Men det känns mer okej, för då är det i alla fall fokus på någonting annat, i det här 

fallet; aids, än enbart H&M och att de skall sälja produkter. Jag tycker inte att det skulle passa 

för exempelvis om de hade gjort det inför deras Garden Collection. 

 

Julia: Det skulle vara om de gjorde en grej av det; sprayade trottoaren grön med någon 

ekologisk färg. Fast nej, jag tycker det är skillnad. 

 

Moderator: Om ni minns en specifik reklam, vad tror ni att det är som gör att ni minns 

den? 

 

Maja: Jag minns särskilt en Nike-reklam som var för något år sedan. Innan dess gjorde inte 

Nike särskilt mycket reklam, men när den här kom så tänkte jag på den. Det var en 

löpartävling där män och kvinnor sprang runt och hade stegräknare på sig. det var en riktigt 

tävling där man kunde vinna Nike-saker. Den integrerade människor, vilket jag kom att tänka 

på. 

 

Julia: Jag tycker lite att det är AHA-upplevelsen. Det kan vara lite kul att man själv ”kommer 

på” reklamen. Att man förstår den och att man liksom integreras i upplevelsen. Det är inte 

bara så att jag tar del av ett budskap, jag får även vara med och ”klura på det”. 

 

Anders: Jag tycker ofta man minns reklamen om den förknippas med någonting särskilt. Typ 

att det är en känd människa eller en speciell låt. 

 

Maja: Ja! Låtar är jätteviktigt, det tycker jag verkligen att man kan minnas extra mycket av. 

Om det är en bra låt som man förknippar med någonting positivt, exempelvis om man hört 

den på en fest eller dylikt blir det ju att an förknippar ett varumärke som använder sig av låten 

som någonting positivt. 

 

Hanna: Fast det kan ju också vara tvärtom. När Daft Punk hade sin låt technology med i en 

reklam så tyckte jag verkligen att det var fruktansvärt. Den reklamen verkligen förstörde låten 

för mig! 

 

Maja: Ja, men där kan man ju verkligen störa sig också. Det kan ju, som du säger, bli precis 

tvärtom. 

 

Julia: Ja, men om man tittar på kända ansikten så har ju ändå Gina Tricot lyckats med det. De 

har ju haft samma modell hur länge som helst. 

 

Madeleine: Ja och som när Emma Wiklund var modell för Lindex, det fick ju de jättemycket 

press för. 

 

Julia: Men nu har ju Gina Tricot bytt modell och då blev det en snackis runt det. 

 

Hanna: Jag gillar också när det verkligen händer saker i en reklam. Många reklamer är så 

himla långsamma. Ta alla bilreklamer, de ser likadana ut; visar en bil som åker sakta, en skog 



 

 

och en sjö. Och sen nån låt till. Det ger mig ingenting. Jag gillar när reklamer är oväntade och 

snygga. 

 

Maja: Men jag älskade den där ”release me” låten, det var ju en bilreklam. 

 

Moderator: Vad är viktigt i ett reklambudskap för att ni skall känna er positivt inställda till 

företaget? 

 

Hanna: Men det där handlar ju mycket om varumärket. Man kan ju se folk på stan och tänka 

att de ”är” ett visst varumärke även om det i slutändan visar sig att de inte äger ett plagg från 

varumärket i fråga. Då har ju företaget lyckats. Som om man tar exempel kan ju du 

exempelvis vara ”en riktig H&M tjej” utan att äga ett enda plagg. (Hanna syftar på Maja) 

 

Maja: Skulle jag! Usch. Nej, men jag förstår hur du menar. 

 

Bella: Det beror på hur jag relaterar till varumärket, relaterar jag till varumärket på något vis 

så minns jag ju lättare reklamen. 

 

Hanna: Jag tycker också den estetiska aspekten är viktig för mig. Om jag tycker att reklamen 

är snygg eller inte. Som reklamen med José Gonzales och bollarna, den tyckte jag om 

jättemycket och minns fortfarande än idag. 

 

Alla håller med om att de gillade den reklamfilmen men ingen minns vem som var sändare. 

Anders: Jag tycker att det beror på hur man ser varumärket, känner man sig knuten till 

varumärket och ”det som de står för” så minns man lättare vad reklamen just stod för. 

 

Moderator: Tycker ni att reklamen är en viktig del i hur ni upplever ett företag? 

 

Madeleine: Jag tror att man tänker mer i image. Alltså hur den bild man har av företaget i 

huvudet passar ihop med reklamen. Hamnar reklamen utanför dessa ramarna av ”det 

förväntade” så kanske man upplever företaget på ett annat sätt. Lite mer negativt. 

 

Hanna: Ja, men det är nog jätteviktigt. Skulle Nike, som är ett företag som jag tycker är 

väldigt bra, börja ha reklam som liknar Gina Tricots skulle jag i princip aldrig handla mer där 

igen och bränna alla mina NIKE-kläder. Jag går aldrig in på Gina Tricot av ren princip för att 

jag verkligen avskyr deras reklamer, det spelar ingen roll att det kanske skulle finnas 

någonting där som jag skulle gilla. 

 

Moderator: Kan det bero på att du inte tillhör deras målgrupp? 

 

Hanna: Jag tror inte det spelar någon roll, för vem är egentligen Gina Tricots målgrupp? De 

har ju sån bred målgrupp. 

 

Julia: Ja, fast de har ju ändå en målgrupp. Men många använder sig ju av samma 

marknadsföring hela tiden. Jag tycker att Ginas reklam fungerar för att det har kört på samma 

konsekventa vis hela tiden, de är ändå kända för det. Samma tjej, samma dans, samma typ av 

rörelser. De har ändå kört på det så pass länge, men jag tycker däremot att det känns farligare 

för den här typen av märken att efterlikna varandra reklammässigt. Nu ser ju de flesta företags 

reklamer ut som Ginas, vilket gör att det blir svårt att sticka ut. 

 



 

 

Madeleine: men jag tror att det skulle vara svårt för den typen av företag att använda sig av 

någon annan form av reklam. Deras kunder är så invanda vid den här typen så att det känns 

som att en mer okonventionell reklam inte skulle passa för dem. Att Gina Tricots kunder blev 

upprörda när de bytte modell säger ju en hel del på hur de ser på Gina Tricots marknadsföring. 

 

Anders: Ja, men det kan nog stämma. Att det beror på vilken typ av förväntningar man har på 

företaget. Jag skulle tycka det var förvånande om ett företag som H&M eller Lindex började 

ha gerillareklam, men jag skulle å andra sidan inte bry mig så mycket om huruvida det är 

negativt eller positivt. 

 

Maja: Men om Cubus hade börjat ha gerillareklam med deras fula saker, hade jag blivit 

jättearg! Men hade NIKE gjort det, som känns mer som ”den typen av företag” hade jag blivit 

positivt inställd. 

 

Bella: Men jag tycker i och för sig det beror på hur exempelvis Lindex hade utarbetat en 

sådan kampanj. Hade Lindex tryckt upp massa klistermärken och satt upp på stan, hade det 

kanske upplevts som negativt. Men om Lindex exempelvis hade klätt in busssäten i något 

”hemmafru”, blommigt tyg så tror jag att det bara hade setts som positivt. 

 

Hanna: Men om man tar H&M och deras ”Fashion against aids” kampanj. Det kändes ju mer 

legitimt för att H&M lite mer känns som den typen av företag. Deras image är trendig, och de 

har något som passar för alla. Jag går ju in på H&M för att leta efter de trendiga sakerna, jag 

går ju inte för att köpa en ful t-shirt. H&M känns ju som att de har blivit den här typen av 

innovativt företag sen de började ta in alla sina gästdesigners. De är ju smarta på det sättet. 

Det är ju ett marknadsföringsknep som de har lyckats med. Det är ett innovativt 

kommunikationssätt. 

 

Moderator: Anser ni att företagets image hänger samman med företagets 

marknadsföringstekniker? 

 

Anders: Vissa företag blir man ju nästan förvånad om de inte skulle följa de här nya 

marknadsföringsformerna. Det beror ju på hur man ser på företaget. 

 

Moderator: Finns det exempel på några företag som ni tycker borde använda sig av den 

här typen, eller som ni skulle bli förvånande om de inte använder? 

 

Anders: Ja, men alla svenska jeansföretag och många av den typen av modeföretag. 

 

Hanna: Alla jeansföretag känns som att de måste göra den här typen av marknadsföring 

eftersom att de ofta har en relativt lik design. Då är det här en chans för dem att sticka ut och 

låta kunderna märka dem. Jag tycker verkligen att det känns som att företagen känns mer 

trendiga om de har trendig reklam. Men det handlar ju också om att konsumenten är så 

upplyst nu, ett företag kan inte bara visa upp en sida utåt och sen bete sig på ett annat sätt. Det 

tror jag lyser igenom. Det är viktigt att det som de visar upp utåt lyser igenom hela företaget. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Moderator: Tror ni att ni är mer mottagliga för reklam vid vissa tillfällen? När? 

 

Maja: Jag tror att det handlar mer om att man är i en viss ”state of mind”, man kanske sitter på 

bussen och verkligen tittar på saker. Då är det lättare att ta in reklam och märkesbudskap 

också. 

 

Anders: När man är stressad så sållar man ju bort mer budskap än vad man gör annars. 

 

Hanna: Om man exempelvis tar eventsamarbeten som många gör nu, klädföretag och ex. 

barer, så tror jag att jag har lättare att ta in varumärkesbudskap. Då är jag i en miljö, med mina 

vänner där jag känner mig avslappnad. Finns det då en bild på väggen med en modell på så 

kanske jag reflekterar mer över vilket märke det är än vad jag hade gjort om jag såg den i en 

tidning. 

 

Julia: Det beror ju på vilken typ av reklam, om det är modemagasin så kan man vara extra 

mottaglig eftersom att man kanske söker just inspiration. Då undersöker man mer en annons, 

för de är snyggt stylade och verkligen genomtänkta. 

 

Madeleine: det där beror ju mycket på vad man är ute efter just för tillfället. Är man ute efter 

att köpa en klänning blir det mer att man tar in information som handlar mest om klänningar. 

 

Ellinor: När man har fått lön! När man har pengar är man ju mer mottaglig för reklam. 

 

Hanna: Jag tycker nästan mer precis innan man fått reklam, när man går och suktar efter saker 

och inte kan få dem. 

 

Moderator: Känner någon att de vill tillägga någonting? 

 

Alla känner sig nöjda. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 
 
4.1 Flash mob: 
 

Flash mob är en aktion där en grupp med människor plötsligt samlas på en offentlig plats, för 

att genomföra någonting unisont. Mötena bestäms i förväg, ofta via sociala medier som 

Facebook eller e-mail. (Källa: http://www.flashmob.co.uk/index.php/faq) 

 
(Bildkälla: http://www.raindance.co.uk/site/picture/upload/image/general/parismob.jpeg) 

 
4.2 H&M, Fashion against Aids, Gerillaaktion: 
 

Loggan för kampanjen, sprayad på gatan. 

 
 (Bildkälla: http://www.crowd.se/nyhetsbrev/2009-05-09/hm_vattenlogo.jp 

 
 

http://www.flashmob.co.uk/index.php/faq
http://www.raindance.co.uk/site/picture/upload/image/general/parismob.jpeg
http://www.crowd.se/nyhetsbrev/2009-05-09/hm_vattenlogo.jp


 

 

Bilaga 5 
 
5.1 Originalversion av den klassiska kommunikationsmodellen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

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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