
 
 
 
 

 
KÄNSLOR I UPPROR 

– EN KVALITATIV STUDIE AV EMOTIONER I 
SAMBAND MED GERILLAMARKNADSFÖRING 

 
 
 
 
 
 
 

VT 2009:KF29 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi 
 

Sara Lundberg 
Sandra Pers 



 

I 

Förord 

Det tio veckor långa arbetet med vår kandidatuppsats är äntligen slut. Vi lämnar in vår uppsats 
med en stolthet och vill passa på att tacka alla som hjälpt oss på vägen.  

Först och främst vill vi tacka alla våra respondenter som tog sig tid och ställde upp i vår 
undersökning. Vi vill tacka för alla insiktsfulla och ärliga åsikter, kommentarer och tankar ni 
uttryckte under fokusgrupperna. Utan er hade det aldrig blivit någon uppsats. 

Vidare vill vi även tacka Gustaf Rydelius och Fredrik Olsson på gerillabyrån Miami Guerilla 
Agency i Göteborg, för att ni tog er tid att träffa oss och svara på alla våra frågor. 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort TACK till vår handledade, Daniel Hjelmgren, för dina 
noggranna tankar och kommentarer och för att du hela tiden pushat oss och strävat efter att vi 
skall göra vårt bästa. Utan dig hade vi aldrig varit så nöjda med uppsatsen som vi är idag. 

 

Sara Lundberg            Sandra Pers 
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Abstract 

Once upon a time customers and companies lived in love and harmony in a place where 
companies didn’t have to compete for the customers’ attention. Yet the world of today is 
different, because the supply of brands and products has increased. This has conduced to a greater 
competition between companies and an enhanced media environment, where companies urge for 
their customers attention. Receivers of companies’ marketing activities are no longer as 
susceptible as they used to be, and therefore new marketing methods constantly are developed. 
One of these is Guerrilla Marketing, which has the purpose to create as much attention and 
impact by the smallest means possible. The method helps brands to create the attention they need, 
by using marketing in a different way that creates reactions in its environment. Several of these 
reactions are emotional, and affect the receivers’ attitudes towards the ad and the brand. 

The purpose of the essay is to examine how emotional attitudes are affected by Guerilla 
Marketing, and later how these emotions may affect the customers brand perception. The study is 
based on a qualitative approach, where emotional attitudes are observed in relation to prior 
performed Guerilla campaigns. To be able to create a depth in collected data, we worked with 
focus groups, where the method and prior campaigns were discussed. 

Our empirical findings show that Guerilla Marketing is an effective method, which creates both 
attention and positive emotions. These emotions were perceived as stronger than emotions 
created by traditional marketing, because of the methods intense and different approach. Even 
though Guerilla Marketing primarily creates positive emotions, the study shows that there is a 
fine line between positive and negative emotions. 

The essay is written in Swedish. 
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III 

Sammanfattning 

En gång för länge sedan fanns en värld där kunder och företag levde i kärlek och harmoni, utan 
att företagen tvingades tävla om kundernas uppmärksamhet. Idag ser dock världen annorlunda ut 
eftersom utbudet av varumärken och produkter har ökat till det enorma. Det har bidragit till att 
allt fler företag slåss om kundernas uppmärksamhet, i ett mediebrus som är tätare än någonsin. 
Mottagare av företags marknadsaktiviteter är inte längre lika mottagliga, och därför utvecklas 
hela tiden nya marknadsföringsmetoder. En av dessa är gerillamarknadsföring, där syftet är att 
skapa så stor uppmärksamhet och genomslagskraft som möjligt. Metoden hjälper varumärken att 
skapa den uppmärksamhet som krävs genom att använda marknadsföring på annorlunda sätt som 
skapar reaktioner i sin omgivning. Flera av dessa reaktioner är emotionella, och påverkar 
mottagares attityd till reklam och varumärke. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur emotionella attityder påverkas i samband med 
gerillamarknadsföring, och senare hur dessa kan påverka mottagarens syn på det 
kommunicerande varumärket. Undersökningen bygger på en kvalitativ studie, där emotionella 
attityder studeras i samband med tidigare utförda gerillakampanjer. För att ta fram djupare data 
kring fenomenet använde vi oss av ett antal fokusgrupper, där kampanjerna och metoden 
diskuterades. 

Studien har visat att gerillamarknadsföring är en mycket effektiv metod, som till största del 
skapar både uppmärksamhet och positiva emotioner. Dessa emotioner upplevdes även som 
starkare än när det kommer till traditionell marknadsföring, eftersom metoden framstås som 
annorlunda och spännande. Dock har vi konstaterat att det vid gerillamarknadsföring finns en fin 
linje mellan positiva och negativa emotioner. För mycket av det goda kan istället fördärva 
gerillamarknadsföringens effektivitet. 
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1 Introduktion 

Uppsatsens första kapitel inleds med en bakgrund till det forskningsproblem som vi har kommit 
fram till. Sedan förs en diskussion kring attityder till varumärken, mediets betydelse, samt olika 
emotionella reaktioner som reklam och varumärken kan ge upphov till. Diskussionen mynnar 
senare ut i två problemformuleringar, vilka uppsatsen kommer att bygga på. Slutligen 
presenteras uppsatsens syfte, avgränsningar, en kortare beskrivning av ett antal centrala 
begrepp, samt en vidare disposition för uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 

Dagens mediebrus blir alltmer intensivt på grund av att fler aktörer verkar på en växande, global 
marknad (Melin, 2002). Alla vill synas, men uppmärksamheten försvinner lätt då mottagarnas 
förmåga att ta emot intryck är begränsad. Människor i dagens samhälle är vana vid att – från 
frukostbordet och resan till jobbet, till biobesöket och via mobiltelefonen – ständigt utsättas för 
någon sorts reklam. Enligt Grusell (2006) har utbudet av reklam i de svenska medierna 
fördubblats under de senaste decennierna och idag menar hon att vi nås av cirka 3 000 olika 
reklambudskap varje dag. Folk är mätta och lär sig att effektivt ignorera medierna och reklamen, 
och företag får det allt svårare att nå fram till sin målgrupp. Företag behöver därför hitta nya 
vägar och kanaler för att lyckas nå ut med sitt budskap och tränga igenom målgruppens 
perceptionsbarriärer. 

Nya marknadsföringsmetoder utvecklas hela tiden, med anledning av att konsumenterna på 
marknaden inte längre är mottagliga på samma sätt som tidigare. En av dessa metoder är 
gerillamarknadsföring som utvecklades av Jay Conrad Levinson i början av 1980-talet (Guerilla 
Marketing Online, 2007). Till en början handlade gerillamarknadsföring om att mindre företag 
kunde utnyttja marknadsföringen på ett sådant sätt att de uppnådde en maximal effekt, till så låga 
kostnader som möjligt. Idag har dock metoden utvecklats till att användas av flera olika sorters 
företag av varierande storlekar (Wikipedia, 2009). Metoden har blivit modernare och fokuserar 
inte lika mycket på att kostnadsminimera marknadsföringen, utan istället på att skapa 
uppmärksamhet med hjälp av annorlunda och okonventionella metoder (Ekberg, 2001). Fredrik 
Olsson1, byråledare på Sveriges enda gerillabyrå Miami Guerilla Agency, menar att 
gerillamarknadsföring idag ofta används som ett komplement till ett företags övriga 
marknadsaktiviteter. Metoden kan enligt Olsson, trots sitt modernare uttryck, fortfarande anses 
som relativt kostnadseffektiv i förhållande till traditionell marknadsföring via traditionella 
kanaler. Dock ligger fokus idag på effekterna snarare än kostnaderna. Marknadsföringsmetoden 
innebär att företag attackerar sin målgrupp på ett framgångsrikt sätt genom att använda sig av 
annorlunda, överraskande och ibland till och med chockerande moment (Guerilla Marketing 
Online, 2007; Axenbrant & Dennisdotter, 2008). På det här sättet menar Axenbrant och 
Dennisdotter att man ökar reklamens genomslagskraft och bidrar till att målgruppen lättare lägger 
märke till reklamen och lägger den på minnet. 

Gustaf Rydelius2, kontorschef på Miami Guerilla Agency, säger att de med hjälp av 
gerillamarknadsföring tar andra vägar jämfört med de traditionella reklambyråerna och strävar 

                                                 
1 Fredrik Olsson, Byråledare Miami Guerilla Agency, Intervju, Göteborg 090407. 
2 Gustaf Rydelius, Kontorschef Miami Guerilla Agency, Föreläsning på Handelshögskolan i Göteborg 090325. 
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efter att möta människor och målgruppen på ett annorlunda sätt, på en annorlunda plats, med 
hjälp av annorlunda metoder. Vidare menar han att idén bakom gerillamarknadsföring är att få 
igång ett samtalsämne bland folk i allmänhet, såväl som inom media. Ju fler personer i samhället 
som diskuterar och kommenterar en gerillakampanj, desto mer uppmärksamhet får den, en 
uppmärksamhet som företaget inte behöver betala någonting för. Det är precis detsamma inom 
media, om en journalist skriver en artikel om kampanjen – positiv som negativ – bidrar även det 
till att uppmärksamheten riktas mot kampanjen och varumärket bakom den. Det blir som ringar 
på vattnet, en snöbollseffekt, menar Rydelius. Enligt Olsson3 är det inte är så viktigt vilka slags 
reaktioner de får på kampanjerna, utan det viktigaste är att de får reaktioner från målgruppen. 
Reaktionerna visar nämligen på de verkliga attityder som målgruppen har till både kampanjen 
och varumärket bakom. 

Att använda sig av gerillamarknadsföring kan ha många effekter på ett företag och dess 
varumärke. En av de starkaste fördelarna med metoden är, som nämnt tidigare, just 
överraskningsmomentet, att reklamen uppträder i en miljö och ett sammanhang där mottagaren 
inte förväntar sig den (Cap&Design, 2007). Först uppmärksammar mottagaren reklamkampanjen 
och blir nyfiken på den, vilket förhoppningsvis leder vidare till att mottagaren även blir nyfiken 
på företaget och varumärket (Juthbacka Kulturcentrum, 2009). Tidigare akademiska uppsatser 
har tagit upp ämnet gerillamarknadsföring, och i samband med dem har flera olika 
undersökningar gjorts. Uppsatserna tar till exempel upp ämnen som hur gerillamarknadsföring 
uppfattas ur ett konsumentperspektiv och hur kunden uppfattar gerillamarknadsföringskampanjer 
(Olsson & Öhman, 2006) samt hur gerillamarknadsföring skiljer sig från traditionell 
marknadsföring (Granlund & Grenros, 2007). Det har däremot inte skrivits mycket om vilka 
emotionella reaktioner som gerillamarknadsföringskampanjer väcker hos en mottagare, samt på 
vilket sätt de påverkar attityden till varumärket bakom kampanjen. 

1.2 Problemdiskussion 

Melin (2002) menar att ett varumärke kan ses som en mycket värdefull tillgång för ett företag, 
eftersom det fyller en rad olika funktioner för konsumenten. Bland annat fungerar varumärket 
som en informationsbärare och en imageskapare, vilka tillsammans formar ett värde hos 
konsumenten. Genom att använda varumärket som en referenspunkt kan konsumenten lättare 
orientera sig genom den uppsjö av varumärken som finns, och utvärdera vilket som känns mest 
attraktivt. Den information som varumärket skapar, kan enligt Melin upplevas både emotionellt 
och rationellt, vilka tillsammans skapar varumärkets image i konsumentens medvetna.  

Söderlund (2003) menar att marknadsföring där man laddar varumärket med hjälp av olika typer 
av emotioner har blivit allt viktigare idag, eftersom det kommersiella bruset ökat i takt med det 
ökade utbudet av kanaler och varumärken. Det har bidragit till att kunder i allt större utsträckning 
undviker att komma i kontakt med kommersiella meddelanden och istället lär sig att filtrera bort 
reklamen. Därför menar Söderlund att många företag idag fokuserar på den emotionella 
upplevelsen av ett varumärke, som bland annat innebär att mottagaren av reklamen påverkas utan 
att ens vara medveten om det. För att ha en chans att sticka ut på marknaden och bli vald av 
konsumenten, behöver företag särskilja sig från likartade produkter, genom att ladda varumärket 
med unika innebörder och positiva associationer. Det kan uppnås med hjälp av bland annat 

                                                 
3 Fredrik Olsson, Byråledare Miami Guerilla Agency, Intervju, Göteborg 090407. 
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reklam, vilken har som huvudsakligt syfte att ladda ett varumärke med hjälp av olika budskap 
som ger dessa önskvärda emotionella associationer, samt får målgruppen intresserad av 
produkten som kommuniceras (Dahlén & Lange, 2003).  

Dahlén (2003) hävdar att det utöver reklamens budskap, även är viktigt att se till hela reklamens 
kontext, eftersom flera kringliggande faktorer påverkar hur ett varumärke uppfattas. Det är 
således viktigt att ta hänsyn till hur reklamen placeras i avseende av media, eftersom dessa 
faktorer ger upphov till emotioner som påverkar människor när de ser reklamen. Det kan 
benämnas den totala mediekontexten, vilken fungerar som en referensram som påverkar hur 
reklamen bearbetas och vilka emotioner den ger upphov till. Den emotionella påverkan handlar i 
detta fall om vilka emotioner som mediet självt skapar, som i sin tur påverkar hur varumärket 
uppfattas. Flera författare (Hansen & Christensen, 2007; Söderlund, 2003) menar att det finns en 
tydlig koppling mellan hur reklamen upplevs emotionellt och mottagarens varumärkesattityd.  

Emotion, eller affektion som det ibland kallas, kan enligt Nationalencyklopedin 
(Nationalencyklopedin, Affekt, 2009) beskrivas som ett psykologiskt tillstånd där lust eller olust 
utgör centrala inslag. Emotionen är vidare ofta kopplad till en speciell situation eller stimulus. 
Söderlund (2003) menar att varje emotion har en unik värdeladdning, vilken kan vara positiv eller 
negativ och dessutom variera i styrka, beroende på hur mottagaren upplever fenomenet. Eftersom 
emotioner ofta har en koppling till en specifik situation eller stimulus, är det enligt Söderlund 
relevant för just marknadsförare att vara medvetna om dessa emotionella reaktioner. Det beror på 
att de färgar av sig på utvärderingen av ett annat objekt, exempelvis det marknadsförda 
varumärket. Emotionerna bidrar således till hur varumärket upplevs, vilket senare formar 
mottagarens varumärkesattityder, alltså en viktig komponent av ett varumärkes image.  

För att kartlägga vilka emotioner som är påverkbara i samband med ett varumärkes 
marknadsföring, menar Söderlund (2003) samt Hansen och Christensen (2007) att olika typer av 
emotioner kan läggas som en referensram, där det tydliggörs hur de olika emotionerna förhåller 
sig till varandra. Olika emotioner har enligt Söderlund (2003) olika orsaker och effekter. Därmed 
är det relevant att skapa en referensram för att undersöka hur varumärken påverkas av 
emotionella effekter som skapas i samband med reklam. Vilka variabler som studeras beror på 
undersökningens syfte och forskarens ställningstaganden. Hansen och Christensen (2007) visar 
exempel på olika typer av emotioner som tillämpas då man vill undersöka hur olika attityder 
skapas gentemot en specifik reklam. Variabler som nämns är bland annat huruvida reklamen 
uppfattas som trovärdig, underhållande eller irriterande.  

Enligt Menon och Soman (1999, se Alwitt, 2000) är även vilket intresse reklamen skapar en 
relevant variabel, eftersom det bidrar till att mottagaren blir mer engagerad. Huruvida reklamen 
upplevs som etisk korrekt eller inte är även det en vanligt förekommande variabel att undersöka i 
samband med reklam- och varumärkesattityder (Batra & Holbrook, 1990; Davis, 1994). Davis 
menar att det beror på att en oetiskt utformad reklam kan påverka ett varumärkes image negativt. 
En annan variabel som ofta studeras i samband med reklamattityder är huruvida reklamen skapar 
uppmärksamhet hos mottagaren (Dahlén & Lange, 2003; Richins & Marsha, 1997). Dahlén och 
Lange (2003) menar att uppmärksamhet är en viktig variabel på grund av att målgruppen först 
måste uppmärksamma reklamen för att överhuvudtaget kunna bearbeta den.  
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Eftersom emotionella effekter är en central komponent när det kommer till hur ett varumärke 
upplevs, och vad som skapar dess image (Söderlund, 2003; Hansen & Christensen, 2003; Dahlén, 
2003), vill vi undersöka vilka emotionella reaktioner som eventuellt kan färga av sig på ett 
varumärke som använder sig av gerillamarknadsföring. Gerillamarknadsföring är för tillfället ett 
relativt outforskat område, där emotionella effekter på ett varumärke ännu inte identifierats. Vi 
har valt att studera vidare de sex variabler som beskrevs i ovanstående text: uppmärksamhet, 
intresse, underhållning, irritation, trovärdighet och etik.  

1.3 Problemformulering 

På den ovanstående diskussionens premisser har vi valt följande två problemformuleringar, vilka 
uppsatsen avser att besvara: 

- Hur påverkas emotionella attityder i samband med gerillamarknadsföring? 

- På vilket sätt kan dessa attityder påverka konsumentens syn på det 
kommunicerande varumärket?  

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ett antal emotionella attityder påverkas i samband 
med gerillamarknadsföring. Vidare vill vi även undersöka om dessa kan påverka hur 
varumärkesattityden skapas hos en mottagare och i så fall på vilket sätt. Med vår uppsats och 
undersökning ämnar vi få en djupare förståelse för attityder kring varumärken och 
gerillakampanjer och hur dessa skapas och förändras. 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen har vi valt att enbart fokusera på den form av gerillamarknadsföring som sker 
utomhus. Den här utomhusbaserade gerillamarknadsföringen är den som är mest omtalad, samt 
den som mest förknippas med begreppet. För att det skall vara möjligt för oss att se hur ett antal 
varumärken uppfattas samt se hur attityden till varumärkena och deras respektive kampanjer 
skapas, har vi valt att i största mån undersöka kampanjer där avsändaren är känd, alltså där 
mottagaren direkt kan se vilket varumärke som står bakom kampanjen. Det förekommer även 
gerillakampanjer som använder sig av diverse olagliga metoder, och dessa väljer vi att avgränsa 
oss ifrån. 

Vid studien av emotionella reaktioner som skapas i samband med reklam, finns det i litteraturen 
ett större antal variabler att undersöka. Vi har valt att enbart fokusera på sex av dessa – 
uppmärksamhet, intresse, underhållning, irritation, trovärdighet och etik. Anledningen till att vi 
plockat ut sex variabler, var för att kunna gå djupare i uppsatsens forskningsproblem. Vi ansåg att 
resultatet kunde tas längre genom att undersöka ett fåtal relevanta variabler på djupet, istället för 
att gå bredare och enbart snudda vid ett flertal. Variablerna har därmed valts efter vilka som 
känns relevanta i samband med gerillamarknadsföring. 

Vi har valt att avgränsa undersökningen till att enbart undersöka fem kampanjer och varumärken 
– Mer, Läkare Utan Gränser, Sveriges Dykbransch, Bic och IKEA – med anledningen att vi anser 
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att den siffran är stor nog för att vi skall kunna dra några slutsatser från undersökningens resultat. 
Kampanjerna som vi har valt att undersöka är inte avgränsade till något specifikt geografiskt 
område, utan har förekommit över hela världen. De kampanjer som undersöks skiljer sig till 
utförande, och de varumärken som studeras spänner sig från att vara relativt små och okända till 
att vara erkända multinationella bolag. Anledningen till det var för att få en bra spridning och 
bredd på undersökningens resultat. 

1.6 Uppsatsens disposition 

För att ge läsaren en lättöverskådlig bild av uppsatsen har vi valt att ge en kort sammanfattning 
över varje kapitel. Nedanstående text beskriver således uppsatsens disposition. 

Kapitel 2. Metod 

Kapitlet innehåller förklaringar till hur vi har valt att angripa vårt forskningsproblem. 
Inledningsvis presenteras och diskuteras våra vetenskapliga ställningstaganden, och därefter 
följer de metodval som har tillämpats under uppsatsens gång. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring studiens tillförlitlighet samt de källor vi har använt oss av. 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 

Kapitlet berör forskningsproblemens teoretiska kärna. Inledningsvis behandlar kapitlet hur 
varumärkesattityder skapas från emotionella reaktioner samt mediets vikt. Sedan avslutas den 
teoretiska referensramen med teori som berör de valda attitydskapande variablerna. 

Kapitel 4. Resultat av den empiriska undersökningen  

I det fjärde kapitlet beskrivs de kampanjer som har använts för att demonstrera hur 
gerillamarknadsföring tillämpas i praktiken. I samband med det sammanfattas respondenternas 
åsikter och tankar kring respektive kampanj, samt avslutas med deras övergripande tankar kring 
gerillamarknadsföring. 

Kapitel 5. Analys 

I kapitlet analyseras respondenternas åsikter angående gerillamarknadsföring på ett djupare plan. 
Åsikterna och tankarna från respondenterna analyseras i samband med den teori som presenterats 
i uppsatsens teoretiska referensram. 

Kapitel 6. Slutsatser 

I det sjätte kapitlet presenterar vi de slutsatser som vi vill dra och med hjälp av analysen har lyft 
fram. 

Kapitel 7. Avslutande diskussion 

I kapitlet reflekterar vi över de slutsatser som uppsatsen har genererat, samt presenterar våra ega 
tankar kring gerillamarknadsföring. Slutligen presenterar vi även ett antal förslag på hur fortsatt 
forskning inom ämnesområdet skulle kunna bedrivas. 
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Referenser 

Här presenteras de källor som vi har använts oss av under arbetet med uppsatsen. 

Bilagor 

I bilagan presenteras transkriberingarna från de tre enskilda fokusgrupper som genomförts. 
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2 Metod 

I kapitlet förklaras hur vi har valt att angripa vårt forskningsproblem. Vi inleder med en 
diskussion kring våra vetenskapliga förhållningssätt, samt hur vi förhåller oss till samspelet 
mellan teori och empiri. Sedan presenteras undersökningens syfte samt forskningsansats. 
Därefter beskrivs vilken typ av data som samlats in, samt vilket urval som gjorts. Till sist 
diskuteras eventuella felkällor, studiens tillförlitlighet samt källkritik. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att motivera våra metodologiska val för uppsatsen behöver vi presentera vilka vetenskapliga 
förhållningssätt vi har använt oss av. Till att börja med att diskuteras två allmänna 
forskningsparadigm som är vanliga vid samhällsvetenskaplig forskning, samt hur vi valt att 
förhålla oss till dessa. Sedan diskuteras begrepp som epistemologi och ontologi, vilka är 
ställningstaganden angående hur kunskap utvinns, samt uppfattningen av den verklighet som 
studeras. Därefter motiveras våra vetenskapliga ställningstaganden inom epistemologin och 
ontologin. 

2.1.1 Forskningsparadigm 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) finns två forskningsparadigm som oftast tillämpas vid 
forskning av samhällsvetenskapliga fenomen, nämligen positivism och hermeneutik. Ett 
positivistiskt paradigm står enligt Bryman (2001) för en kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket 
förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten. 
Kunskap anses bestå av det som endast kan bekräftas via människans sinnen. Vid användandet av 
positivism genereras hypoteser som testar olika teorier, vilka senare avvisas eller bekräftas. 
Vetenskapen sägs vara värderingsfri, och bygger sina antaganden på insamlad data och statistiska 
generaliseringar. Vid tillämpandet av ett positivistiskt paradigm syftar man till att studera delarna 
av en helhet. Ett hermeneutiskt förhållningssätt däremot står, enligt Bryman, för en 
kunskapsteoretisk ståndpunkt som bygger på att samhället och dess värderingar består av socialt 
konstruerade sammansättningar. Det centrala vid det hermeneutiska synsättet är tolkningen av 
dessa sammansättningar. Istället för statistiska modeller och variabler används oftare texter, 
symboler och ord för att förstå helheten snarare än de enskilda delarna. 

Eftersom uppsatsens forskningsproblem syftar till att ta fram ett resultat som visar på vilka 
attityder som upplevs i samband med gerillamarknadsföring, har vi valt att lägga ett 
hermeneutiskt förhållningssätt som grund för uppsatsens tillämpande av metod. Vi anser att 
hermeneutiken stämmer väl överens med uppsatsens forskningsproblem, eftersom 
förhållningssättet ger utrymme för tolkning och reflektion på ett djupare plan. Emotionella 
effekter som gerillamarknadsföring skapar är ett ännu outforskat fenomen, vilket gör att 
hermeneutiken ger oss möjlighet att belysa en djupare helhet. Vi som undersökare har därmed 
fungerat som mätinstrument, där våra tolkningar avspeglar uppsatsens resultat. 

2.1.2 Epistemologi och Ontologi 

Epistemologi kan enligt Johannessen och Tufte (2003) beskrivas som läran om kunskap. Inom 
epistemologin finns två förhållningssätt, rationalism och empirism, vilka visar på två olika 
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ställningstaganden om hur kunskap utvinns. Ett förhållningssätt enligt rationalism anser att 
kunskap är förnuftsgrundad och baseras på logiska antaganden, medan ett förhållningssätt enligt 
empirism menar att kunskap istället är erfarenhetsgrundad som bygger på intryck från våra fem 
sinnen. Rationalism är ett ställningstagande som ofta används i samband med ett hermeneutiskt 
paradigm, medan empirism ofta används i samband med ett positivistiskt paradigm (Mollwing, 
2007).  

Johannessen och Tufte (2003) menar att samhällsvetenskapen syftar till att åstadkomma kunskap 
om hur den sociala verkligheten ser ur. Frågor som rör hur verkligheten egentligen ser ut och 
uppfattas kallas för ontologi. Ontologi kan således ses som den verkligenhetsuppfattning man har 
som forskare4. Ontologin består av två olika inriktningar: idealism och realism. Inom idealismen 
menar man att världen och verkligenheten är beroende av människans tänkande och mentala 
föreställningar. Inom realismen å andra sidan, anser man att världen i sig är objektiv, och 
existerar oberoende av det mänskliga medvetandet. 

Vår uppsats syftade till att genom insamlad data, komma fram till någon slutsats om vilka 
emotionella reaktioner som mottagare av gerillamarknadsföring upplever, samt vilka 
varumärkesattityder som skapas hos mottagaren. I och med våra forskningsproblem, anser vi att 
våra tankar kring hur kunskap erhålls går i linje med empirismen, då vi har grundat våra slutsatser 
på kunskap som vi har erhållit genom erfarenheter och iakttagelser. Vad som främst avgjorde vårt 
ställningstagande inom ontologin, var att våra undersökningsproblem berör just attityder. 
Attityder är något som vi anser är subjektivt och således beroende av människans medvetenhet, 
tankar och idéer. Utan människans medvetenhet, skulle heller inte några attityder existera, då de 
endast existerar inom varje individuell människa, och dennes tankevärld, något som vi anser går i 
linje med idealismen. 

2.2 Samspel mellan teori och empiri 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) går den teoretiska referensramen och den empiri som samlas 
in, hand i hand. Om man presenterar en teori, som man inte har tillräckligt mycket och tillförlitlig 
empiri som stöder, blir den snarare en spekulation än en vetenskapligt bevisad teori. Detsamma 
gäller tvärtom, om man inte har en tillräckligt stark teoretisk referensram som stöder den 
empiriska undersökningen som genomförts, blir undersökningens resultat enbart beskrivningar 
och tillför inte någonting till det fenomen som undersökts. För att på ett framgångsrikt sätt lyckas 
förena teori och empiri, finns det enligt Andersen (1998) två tillvägagångssätt: deduktion och 
induktion. Andra författare menar att det även finns en tredje ansats (se Johansson, 2000; 
Alvesson & Sköldberg, 1994), nämligen abduktion. 

Andersen (1998) kallar den deduktiva ansatsen för bevisföringens väg, på grund av att ansatsen 
går ut på att forskaren från början har en teori, som han/hon sedan med hjälp av empirin skall 
testa för att kunna bekräfta eller förkasta den. Enligt Johannessen och Tufte (2003) går en sådan 
ansats från teori till empiri, alltså från det generella till det konkreta. Den andra ansatsen, 
induktion, går även under namnet upptäcktens väg (Andersen, 1998), och går enligt Johannessen 
och Tufte (2003) från empiri till teori. Ansatsen innebär att forskaren först samlar in data, för att 
sedan försöka identifiera ett mönster som kan leda till att en teori uppstår. Abduktion kan ses som 

                                                 
4 Torbjörn Ljungkvist, Föreläsning Högskolan i Borås, 090120. 
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en slags kombination av de två tidigare ansatserna, menar Alvesson och Sköldberg (1994), men 
den tillför även nya moment. När forskaren använder sig av en abduktiv ansats, innebär det att 
det empiriska tillämpningsområdet utvecklas successivt under hela arbetets gång. Forskaren 
justerar och förfinar även den teori han använder sig av. Då man använder sig av en abduktiv 
ansats, kan man kombinera analysen av empirin med studier av tidigare teori inom ämnet, som en 
inspirationskälla för att lättare kunna identifiera mönster som uppstår (Alvesson & Sköldberg, 
1994). 

Varken induktion eller deduktion, var idealiska för vår undersökning och dess syfte. Abduktion 
är den ansats som vi ansåg är bäst tillämpbar på vår undersökning, då den utgår ifrån empiriska 
fakta, men avvisar inte några teoretiska föreställningar. Vi har använt oss av en abduktiv ansats 
på så sätt att vi från början hade ett antal teorier i ryggen när vi genomförde vår empiriska 
undersökning. Med hjälp av dessa teorier tolkades sedan den empiri vi erhållit, och på så vis fick 
vi en djupare förståelse för fenomenet gerillamarknadsföring och hur attityder uppstår kring 
varumärken som använder sig av sådan marknadsföring.  

2.3 Undersökningssyfte 

Vid en undersökning är det enligt Andersen (1998) avgörande att besitta en medvetenhet om vad 
syftet med undersökningen är samt vad empirin som erhålls kommer att användas till. 
Christensen et al. (2001) menar att en undersökning kan ha olika syften. Undersökningssyftet 
anger vilken inriktning undersökningen har och vilken dess huvudsakliga målsättning är. 
Christensen et al. nämner tre olika syften: explorativt, beskrivande och förklarande. Ett 
explorativt syfte används när man har en väldigt låg eller ingen kunskap alls om området som 
skall undersökas. När man genomför en undersökning med ett explorativt syfte, ställer man sig 
frågan Vad? Om man som undersökare besitter en relativt hög kunskap om ämnesområden, men 
däremot saknar en uppdaterad, klar och tydlig bild av problemet, är ett beskrivande syfte 
lämpligt. De flesta marknadsundersökningar som görs har ett beskrivande syfte, och de ställer sig 
frågan Hur? När man istället har en väldigt hög kunskap och är välbekant med det fenomen man 
ämnar undersöka, är ett förklarande syfte lämpligt. Med ett förklarande syfte ställer sig 
undersökaren frågan Varför? och är intresserad av att identifiera anledningar till att saker sker, 
alltså orsaken till en viss verkan. 

Även om gerillamarknadsföring är ett relativt nytt och outforskat fenomen, ansåg vi ändå att det 
är så pass utforskat att ett explorativt syfte inte är det rätta för vår uppsats. Vårt huvudsakliga 
undersökningssyfte var beskrivande, då vi med undersökningen och uppsatsen ämnade undersöka 
hur mottagarna av en gerillamarknadsföringskampanj uppfattade varumärket som stod bakom 
den, samt vilka emotionella reaktioner de får på själva kampanjen. Genom undersökningen har vi 
kunnat beskriva fenomenet gerillamarknadsföring, vilket lett till att vi även kunnat förklara vissa 
orsaker och effekter.  

2.4 Forskningsansats 

När man skall genomföra en undersökning är det viktigt att tidigt bestämma vilken 
forskningsansats man vill arbeta utefter, menar Christensen et al. (2001). Det beror på att 
ansatsen sedan bestämmer vilken typ av undersökningen som kommer att genomföras, samt 
vilken typ av resultat som undersökningen skall resultera i. Den ansats som en undersökning har, 
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är en följd av hur man som forskare väljer att hantera undersökningens omfång och räckvidd, 
således dess rumsliga och tidsmässiga dimensioner. Beroende på hur man beslutar kring de olika 
dimensionerna, har undersökningen en longitudinell, tvärsnitts-, fallstudie- eller en experimentell 
ansats. 

Enligt Christensen et al. (2001) används en longitudinell ansats när man vill studera hur 
någonting förändras över tid. Undersökningar med den sortens ansats är breda och ytliga, och 
oftast av kvantitativ karaktär. De flesta undersökningar som görs har enligt Christensen et al, en 
tvärsnittsansats. Undersökningar med tvärsnittsansatser är, liksom de med longitudinella ansatser, 
breda och ytliga. Tvärsnittsansatsen går ut på att forskaren vid en given tidpunkt undersöker ett 
större antal individer, och ansatsen är således av kvantitativ karaktär. En fallstudieansats är av 
kvalitativ karaktär, och innebär att forskaren enbart undersöker ett fåtal fall, men de undersöks på 
djupet. En undersökning med en fallstudieansats kan ske vid en given tidpunkt eller vid ett flertal 
olika tillfällen. Den sista forskningsansatsen, den experimentella, skiljer sig från de övriga då den 
kan förflytta sig vart som helst på de två dimensionsskalorna.  

Då vi genom vår undersökning ville undersöka ett antal gerillakampanjer, vilka känslor de väckte 
hos mottagaren samt vilka attityder som skapades kring kampanjerna och varumärkena som stod 
bakom dem, ansåg vi att en fallstudieansats var den mest passande. Vi hade enbart för avsikt att 
genomföra undersökning vid ett specifikt tillfälle, och således inte undersöka hur någonting 
förändrades över tiden. Undersökningen syftade inte till att göra några statistiska 
generaliseringar, utan vi ville istället erhålla empiri som var rik på information och som i sig själv 
generar en djupare förståelse. 

2.5 Datainsamlingsteknik 

Data kan enligt Johannessen och Tufte (2003) liknas vid något som skapas som en länk mellan 
verkligheten och analysen av den, för att lättare kunna beskriva den. De data som en 
undersökning genererar utvinns med hjälp av en kvalitativ eller en kvantitativ metod, beroende på 
vilket slags resultat som efterfrågas och vilken sorts data som krävs. En kvalitativ undersökning 
fokuserar, enligt Christensen et al. (2001), på att uppenbara ett fenomens underliggande mening 
eller innebörd, vilket även innebär att helheten och sammanhanget är viktigare än de enskilda 
delarna. Kvalitativa undersökningar har som syfte att generera en beskrivning av verkligenheten, 
där de data som samlas in utgörs av ord, text, symboler eller handlingar, som senare används för 
att skapa teorier eller hypoteser. Data till kvalitativa undersökningar samlas vanligen in genom 
till exempel personliga intervjuer. En undersökning av kvantitativ karaktär lägger å andra sidan 
ett större fokus på att upptäcka, fastställa och mäta olika samband, med hjälp av statistiska 
variabler och uttryck. En undersökning av den här sorten, ämnar ofta till att förkasta eller bekräfta 
en viss hypotes. Kvantitativa data utgörs främst av siffror och fokuserar på mängd, antal och 
frekvens, som analyseras och bearbetas statistiskt. Data till kvantitativa undersökningar samlas 
vanligen in genom till exempel enkäter eller experiment. 

Andersen (1998) menar att data även kan delas upp i primär- och sekundärdata, beroende på till 
vilket syfte informationen samlats in. Primärdata utgörs av den information som har tagits fram 
av undersökaren själv, med hjälp av olika insamlingstekniker, för undersökningens specifika 
syfte. Sekundärdata består av sådana data som har samlats in för ett annat ändamål, men som 
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ändå anses vara användbart för undersökningen, till exempel årsredovisningar, tidningsartiklar 
eller tidigare undersökningar inom ämnet.  

Eftersom vi ville få en ökad förståelse kring de emotionella reaktioner som uppstår hos mottagare 
av gerillamarknadsföring, ansåg vi att det var lämpligt att primärdata som samlades in var av 
kvalitativ karaktär. En kvalitativ undersökning med en fallstudieansats gav oss således 
möjligheten att samla in data som vi ansåg oss behöva för att kunna besvara våra 
problemformuleringar. Vi valde att samla in kvalitativ data genom att använda oss av ett antal 
fokusgrupper. Den främsta anledningen till att vi valde fokusgrupper, var att vi ansåg att det var 
den insamlingsteknik som på bästa sätt kunde resultera i data som behövdes för undersökningens 
forskningsproblem. Christensen et al. (2001) menar att fokusgrupper kan vara att föredra i de fall 
man vill undersöka verkliga attityder och emotionella reaktioner som är kopplade till olika 
fenomen. Vi ansåg att vi troligen skulle få fram ett djupare resultat genom fokusgrupper, 
eftersom respondenterna då hade en större möjlighet att uttrycka sig mer fritt, samt att 
diskussionen inom gruppen bidrog till data på en djupare nivå. De sekundärdata vi har använts 
oss av under arbetet med uppsatsen består av information samt bilder från de fem olika 
gerillakampanjer som vi baserade vår undersökning på. Vi har även varit i kontakt med 
gerillabyrån Miami Guerilla Agencey för att få en djupare kunskap kring gerillamarknadsföring. 

2.5.1 Fokusgrupper 

Vi valde att genomföra fokusgrupper utefter en semistrukturerad mall, med ett antal 
förutbestämda diskussionsfrågor, men samtidigt med en frihet för moderatorn att ställa 
följdfrågor. Upplägget kring dem alla var i stort sätt detsamma, med anledning av att vi ville 
erhålla liknande data från samtliga grupper. Efter att ha genomfört tre fokusgrupper, ansåg vi att 
de data vi erhållit var tillräckliga, och att en fjärde grupp således inte skulle tillföra någon ny 
information. Christensen et al. (2001) menar att en undersökning har uppnått teoretiskt mättnad, 
då man kommit till en punkt där man inte längre erhåller någon ny data som förändrar, utvecklar 
eller bättre beskriver det man undersöker.  

Varje fokusgrupp styrdes av en moderator, vilkens roll enligt Christensen et al. (2001) är att leda 
gruppen och styra diskussionen så att den håller sig till ämnet, samt se till att alla i gruppen 
kommer till tals. Under studiens fokusgrupper turades vi om att anta rollen som moderator. 
Fokusgrupperna inleddes med att moderatorn förklarade vilka vi var, vad uppsatsen handlade om 
samt hur undersökningen skulle gå till. Sedan presenterades respektive varumärke och 
gerillakampanj för sig, vilka beskrevs enligt de kampanjbeskrivningar som hittas i uppsatsens 
empiriska kapitel. Vid varje kampanjdiskussion tillfrågades först respondenterna om de kände till 
det aktuella varumärket, samt deras nuvarande attityder till det, sedan presenterades kampanjen 
och respondenterna gavs utrymme till diskussion. I samband med att kampanjen presenterades 
muntligt, visades även ett antal bilder för att respondenterna skulle uppfatta den så 
verklighetstrogen som möjligt. Vidare följde en diskussion kring hur respondenterna upplevde 
kampanjen och vilka olika känslor den väckte hos dem. Det här tillvägagångssättet fortsatte med 
alla kampanjer. Undersökningen avslutades med ett antal övergripande frågor kring känslor samt 
de variabler vi har arbetat utefter. För att underlätta arbetet med transkriberingen av 
fokusgrupperna, spelades även materialet, med tillåtelse från samtliga respondenter. 
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2.5.2 Valda kampanjer till undersökningen 

Vi har valt att använda oss av fem olika gerillakampanjer i undersökningen, vilka har presenterats 
och diskuterats inom fokusgrupperna. De fem kampanjerna valdes på grund av att vi ville ha en 
bredd och variation kampanjerna emellan, samt för att visa på att gerillamarknadsföring kan 
användas av många olika sorters företag och organisationer. De olika kampanjerna skiljer sig åt, 
dels kring målgrupp men även kring syfte och utföranden. Kampanjerna spänner sig från att 
skapa uppmärksamhet kring lågengagemangs- och konsumentprodukter till att användas som 
opinionsbildning. Anledningen till att vi valde såpass varierade kampanjer och varumärken var 
för att ge undersökningen en bredd, och för att undersöka om den emotionella upplevelsen av 
kampanjerna skiljer sig åt beroende på vad det är för varumärke eller produkt som 
kommuniceras. De resultat som undersökningen tagit fram kan därmed styrka hur 
gerillamarknadsföring upplevs i bredare termer, än om vi endast belyst en specifik kampanj eller 
varumärke. 

2.6 Urval 

Vid insamling av data, menar Johannessen och Tufte (2003), att det är viktigt att göra ett urval 
som på bästa sätt avspeglar målpopulationen. I de allra flesta fall är det alltför kostsamt eller 
tidskrävande – och inte alls nödvändigt – att undersöka hela målpopulationen, och därför kan det 
vara bra att enbart undersöka ett urval ur den. Christensen et al. (2001) menar att det finns två 
olika typer av urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Inom sannolikhetsurvalet 
finns fem olika urvalsmetoder – obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat 
urval, klusterurval och flerstegsurval – vilka har gemensamt att alla enheter i målpopulationen 
väljs slumpmässigt och har en känd chans att komma med i urvalet. Vid ett icke-
sannolikhetsurval väljs urvalet mer strategiskt, och består av urvalsmetoderna: strategiskt urval, 
bekvämlighetsurval, kvoturval, uppsökande urval, självurval och påstana urval. Eftersom alla 
enheter vid ett icke-sannolikhetsurval därmed inte har en känd chans att komma med i urvalet, 
finns risken att urvalet blir skevt, vilket i sin tur kan påverka undersökningens representativitet. 
Dock kan ett icke-sannolikhetsurval ibland ändå vara att föredra, menar Christensen et al., 
exempelvis i de fall undersökningen kräver respondenter som är experter inom ett visst område 
eller i de fall målpopulationen inte är känd. 

Urvalet till de tre fokusgrupper som vi genomförde, utgjordes av ett icke-sannolikhetsurval. Vi 
valde vidare att genomföra urvalet efter ett bekvämlighetsurval, där de respondenter som hade 
möjlighet att delta i undersökning, valdes ut. Den främsta anledningen till att vi valde att 
genomföra ett urval efter den här metoden var att de kampanjer som vi baserade undersökningen 
på, inte har någon gemensam målgrupp. I och med det ansåg vi att det inte var nödvändigt för oss 
att välja representanter från en speciell målgrupp, utan vi kunde istället välja de respondenter som 
hade intresse och möjlighet att ställa upp. Tillsammans med den tidsbegränsning vi hade under 
arbetet med uppsatsen, ansåg vi att ett bekvämlighetsurval var lämpligt för vår undersökning och 
dess syfte. 

När man genomför fokusgrupper, menar Johannessen och Tufte (2003) att gruppens 
sammansättning är en viktig faktor att ta hänsyn till. Bland annat menar han att det är en fördel 
om respondenterna inte har starka relationer till varandra, eftersom det kan påverka deras svar. 
Vidare menar Christensen et al. (2001) att spridningen av respondenterna inom fokusgruppen inte 
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bör vara för stor, när det gäller till exempel demografiska, sociala eller ekonomiska faktorer, 
eftersom det kan bidra till onödiga konflikter inom gruppen. För att få en så bra gruppdynamik 
som möjligt valde vi i så stor utsträckning som möjligt respondenter som dels var obekanta för 
oss sedan tidigare, men även som inte hade några starka relationer till varandra. Respondenterna 
bestod främst av ungdomar i 20–25-årsåldern som studerar vid olika institutioner på Högskolan i 
Borås. Ingen av respondenterna var sedan tidigare bekanta med begreppet och fenomenet 
gerillamarknadsföring, utan det var homogena grupper på det sättet. Grupperna var relativt små, 
med fyra till fem deltagare i varje. Det var ett medvetet val från vår sida att arbeta med mindre 
grupper, trots att litteraturen förespråkar aningen större grupper (se Christensen et al., 2001; 
Andersen, 1998; Johannesen & Tufte, 2003). Anledningen till det valet var att vi ansåg att 
gruppdynamiken skulle bli bättre i en mindre grupp samt att den enskilda individen lättare skulle 
få sin mening sagd. Vidare är alltid tiden en faktor att beakta (Johannesen & Tufte, 2003). Genom 
att vi således använde oss av mindre grupper, hade vi möjligheten att få en djupare diskussion 
inom en rimlig tidsram. 

2.7 Felkällor 

Enligt Christensen et al. (2001) är det vid en undersökning viktigt att man genom hela arbetets 
gång analyserar de fel som kan uppstå i varje process, för att kunna vara säker på att de resultat 
som tagits fram är tillförlitliga och inte snedvridna på något sätt. Christensen et al. tar upp tre 
huvudsakliga fel som kan uppstå vid insamlandet av data, vilka en undersökare bör vara 
medveten om under hela processen. Dessa fel berör främst undersökningens urvalsprocess, 
datainsamling samt tolkning av data. 

Vid undersökningens datainsamling har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av 
fokusgrupper, vilket enligt Christensen et al. (2001) skapar både för och nackdelar för 
undersökningens resultat. En fördel som nämns är att det vid kvalitativa undersökningar ofta 
finns möjlighet att ställa följdfrågor eller låta respondenten vidareutveckla dess svar. Dock finns 
därmed även högre risk för eventuella intervjuareffekter, där respondenten svarar vad den tror 
förväntas av den. För att motverka intervjuareffekter har vi låtit respondenterna själva leda 
diskussionen framåt, och enbart använt oss av en intervjuguide så att diskussionen håller sig till 
ämnet. Christensen et al. menar även att det vid fokusgrupper finns en risk att respondenter i en 
grupp påverkar varandra, vilket ibland kan bidra till att någon respondent inte uttrycker sin sanna 
mening, utan ett mer socialt accepterat svar. Även sammansättningen inom själva gruppen kan ha 
stor betydelse för resultatet, precis som de enskilda individerna. Därför har vi i största möjliga 
mån valt att använda oss av respondenter som dels inte har någon relation till oss som 
undersökare, men som även är obekanta för varandra, så att respondenterna ska kunna uttrycka 
sig fritt. Under datainsamlingen har vi dessutom valt att spela in de olika diskussionerna för att 
minimera risken för fel vid databearbetning och transkribering. 

Eftersom vi har tillämpat ett bekvämlighetsurval vid valet av respondenter, är vi medvetna om att 
det finns en risk att undersökningens resultat kan ha påverkats därefter. Samtliga respondenter 
består av studenter i 20–25-årsåldern, vilket kan påverka undersökningens resultat då bara en 
grupp i samhället studerats. Till sist har vi, för att hålla undersökningen så objektiv som möjligt, 
försökt att hela tiden vara medvetna om undersökningens tolkningsprocess. Bland annat har vi 
under arbetets gång fört en dialog med varandra, fört anteckningar om eventuella slutsatser samt 
tagit hjälp av vår handledare, för att ta kunna fram ett så objektivt resultat som möjligt. 
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2.8 Studiens tillförlitlighet 

En undersöknings tillförlitlighet kan tolkas på olika sätt beroende på om undersökningen är av 
kvantitativ eller kvalitativ karaktär. Detta beror enligt Christensen et al. (2001) på att 
undersökningar av kvantitativ karaktär baserar dess resultat och framtagna samband på statistiska 
modeller, medan det i kvalitativa undersökningar är undersökaren som fungerar som ett 
mätinstrument som bedömer varje enhet och ser eventuella samband. Centrala begrepp som 
behandlas vid en undersöknings tillförlitlighet är reliabilitet och validitet. Dock menar 
Christensen et al. att begreppet reliabilitet i en kvalitativ undersökning ses som mindre avgörande 
för en undersöknings tillförlitlighet. Det beror på att reliabilitet i vanlig ordning är kopplat till ett 
mätinstruments förmåga att komma fram till samma resultat. Det är svårt att uppnå detta med 
kvalitativa undersökningar eftersom de använder sig av undersökaren som mätinstrument, och det 
blir då dennes kunskaper och erfarenheter som speglar hur resultatet tolkas. Begreppet reliabilitet 
blir därmed enligt Christensen et al. (2001) mindre väsentligt och större fokus läggs på 
undersökningens validitet. 

2.8.1 Validitet 

När det kommer till validitet i kvalitativa sammanhang menar Christensen et al. (2001) att 
begreppet berör undersökningens trovärdighet samt grad av generaliserbarhet. För att öka en 
kvalitativ undersöknings trovärdighet kan man enligt Johannessen och Tufte (2003) använda sig 
av metodtriangulering. Det sker när undersökaren använder sig av olika typer av 
insamlingstekniker och data för att få en så bred bild av verkligheten som möjligt.  Enligt 
Christensen et al. (2001) är det även viktigt att undersökningen har uppnått en teoretisk och 
empirisk mättnad som kan styrka de påståenden som resultatet och slutsatser visar för att ge 
undersökningen en hög trovärdighet. När det kommer till generaliserbarhet kan man aldrig tala 
om statistik generaliserbarhet, menar Christensen et al. Det beror på att en kvalitativ analys inte 
kan presentera några absoluta sanningar. Istället talar man om kvalitativ generalisering eller 
arbetshypotes, vilket ger den för närvarande bästa bilden man har om ett visst fenomen. För att en 
undersökning ska anses ha god generaliserbarhet menar Christensen et al. att undersökningen 
först och främst måste anses som trovärdig. Senare måste materialet även vara överförbart på 
andra fall. För att fastställa i vilken grad resultatet är överförbart på andra fall kan undersökaren 
göra jämförelser mellan undersökta enheter, där likheter och skillnader identifieras. 

För att ge undersökningen en så hög trovärdighet som möjligt har vi, som Christensen et al. 
(2001) förespråkar, försökt att uppnå en teoretisk såväl som empirisk mättnad. Vi har använt oss 
av relevant teori för att ta fram relevanta frågor och svar till uppsatsens forskningsproblem. 
Samtidigt har vi använt oss av fokusgrupper, där vi efter tre sektioner kände att den empiri som 
samlats in var mättad, då svaren återspeglades under den tredje gruppdiskussionen. Resultatets 
generaliserbarhets har stärkts genom att vi undersökt fem olika gerillakampanjer, i samband med 
fem olika varumärken. Eftersom de valda kampanjerna och varumärkena är så pass olika, har vi 
kunnat ta fram ett bredare resultat som kan tillämpas på flera fall. 
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3 Teoretisk referensram 

I följande kapitel har vi samlat den teori som tar upp den teoretiska kärnan i uppsatsens 
forskningsproblem. Kapitlet inleds med en beskrivning av vad ett varumärke är och mynnar 
senare ut i hur varumärkesattityder skapas och upplevs med hjälp av reklam. Senare presenteras 
de valda undersökningsvariablerna ytterligare, där relevant teori beskriver hur dessa variabler 
kan komma att påverka ett varumärkes image. 

3.1 Från reklamexponering till varumärkesattityd 

Enligt Mollerup (2002) är ett varumärkes främsta uppgift att identifiera en varas identitet, säga 
vad den är och skilja den från andra varor och varumärken. Med hjälp av ett varumärke kan 
företaget bakom det skapa en känsla, så att konsumenterna utvecklar en positiv attityd till 
varumärket och blir lojala till det. Mollerup menar att varumärket är en synlig representant för 
varan, och står även för det system av goodwill, tankar, myter och realiteter som är knutna och 
associerade med den enskilda varan. Då ett starkt varumärke är en oerhört värdefull tillgång för 
ett företag, är det viktigt att på ett målmedvetet sätt bygga upp varumärket så att det skapar ett 
värde för kunden (Melin, 2002). Melin menar att ett varumärke har många funktioner, bland 
annat att fungera som informationsbärare och imageskapare.  

Enligt Melin (2002) har varumärket en symbolisk betydelse, i den mening att den informationen 
som konsumenten tar till sig om varan, kan vara av både rationell och emotionell karaktär. 
Grönroos (2002) menar att ett varumärke kan ses som den image av varumärket som formas i 
konsumenternas tankar. Imagen i sin tur, påverkar hur kunderna upplever företagets 
kommunikation och verksamhet i många avseenden. Ett varumärkes image förmedlar bland annat 
konsumentens förväntningar på produkten och fungerar även som ett filter som påverkar 
upplevelsen av varumärket. Flertalet författare (se t.ex. Hansen & Christensen, 2007; Söderlund, 
2003; Dahlén, 2003) menar att det finns en klar koppling mellan attityder till ett varumärke, samt 
den reklam som det kommunicerar. Söderlund (2003) menar att attityden till varumärket påverkas 
av attityden till reklamen, via mottagarens tidigare föreställningar om varumärket. Genom att 
skapa en positiv attityd till sin reklam, kan alltså företag även erhålla en positiv attityd till hela 
varumärket. 

Hansen och Christensen (2007) menar att en reklammottagares väg från exponering till 
varumärkesattityd, går via två parallella informationsbearbetningsvägar, se Figur 1. Modellen 
inleds med att en mottagare först exponeras för en viss reklam och sedan uppmärksammar den. 
Därefter bearbetas reklamen och informationen i den. Beroende på hur mottagaren bearbetar den 
mängd av eller brist på information, kommer en större tyngd att läggas på en av de två parallella 
vägarna. Tillsammans leder senare de parallella vägarna vidare till en varumärkesattityd, samt till 
det mål som företaget har med kommunikationen, till exempel ett köp eller ett besök på en 
hemsida. 

Hansen och Christensen (2007) menar att den ena av de nämnda vägarna är rationell, alltså 
tankebaserad, och påverkas av varumärkes- och produktrelaterade argument. Här ligger fokus på 
information som ligger till grund för mottagarens attityd till varumärket. Den rationella vägen 
samlar således upp mottagarens tidigare associationer och preferenser till varumärket, vilket 
avspeglar varumärkets image. Den andra vägen, vilken är emotionell, baseras på känslomässiga 
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reaktioner som uppstår hos en mottagare, då denne exponerats för en viss reklam. Här fokuserar 
mottagaren på mer reklamrelaterade attribut, som hur budskapet är utformat samt huruvida 
mottagaren gillar reklamen eller inte. Den emotionella vägen samlar således upp de tankar och 
emotioner som den kommunicerande reklamen skapar i nuet. Dessa känslor bildar sedan 
tillsammans med reklamens varumärkesassociationer senare mottagarens aktuella 
varumärkesattityd. 

  

Dahlén och Lange (2003) menar att för att konsumenten slutligen skall nå målet med 
kommunikationen, via den rationella och emotionella vägen, är det avgörande att konsumenten 
uppfyller delmålet varumärkesattityd. Konsumenten måste alltså först ha, eller skapa sig, en 
positiv attityd till varumärket, tycka om företagets produkt och varumärke och föredra det 
framför konkurrenternas produkter. Varumärkesattityden kan ses som en övergripande 
utvärdering av varumärket, där konsumenten väger in ett antal olika aspekter, såsom 
erbjudandespecifika faktorer, funktioner och upplevelsebaserade nyttor. Men en grundläggande 
faktor för en positiv varumärkesattityd är att konsumenten i grund och botten tycker om 
varumärket, vilket är något som ofta härstammar från att konsumenten tycker om och har en 
positiv attityd till den reklam som företaget kommunicerar ut. 

3.2 Mediets vikt 

Förutom reklamen i sig, är det enligt Dahlén (2003) även viktigt att ta hänsyn till hela mediets 
kontext, i avseende om hur reklamen upplevs och vilka emotioner den ger upphov till. Den totala 
mediekontexten fungerar som en referensram som påverkar hur reklamen bearbetas, och kan anta 
en emotionell påverkan, vilken Dahlén beskriver enligt följande figur:  

Informations 
bearbetning  
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Preferenser  

 

RATIONELL 
 

Produkt-
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Figur 1. Reklammottagarens väg från exponering till kommunikationsmål. (Anpassad efter Hansen & Christensen, 
2007, s. 60) 
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Figur 2. Mediekontexten påverkar attityden. (Anpassad efter Dahlén, 2003, s. 104) 

Den emotionella påverkan handlar enligt Dahlén (2003) om de emotionella reaktioner som 
mediekontexten skapar, vilka senare påverkar attityden till själva varumärket. I figuren är mediet 
således en central faktor när det kommer till hur mottagaren upplever reklamen, vilket senare 
även färgar av sig på varumärket. Mediet där reklamen placeras kan till exempel vara ett TV-
program, ett livsstilsmagasin eller en speciell plats. Dessa medium väcker senare emotioner för 
betraktaren, exempelvis då det rör sig om ett TV-program som betraktaren gillar, eller en viss 
artikel i en tidning som förmedlar en slags känsla. De emotioner som mediet väcker överförs sen 
på själva reklamen. Dahlén menar att reklam som placeras i ett reklamavbrott för en TV-serie 
med ett positivt innehåll, ofta upplevs som mer positiv än reklam som placeras under ett program 
som avspeglar mer negativa emotioner. Därför menar Dahlén att det är viktigt att matcha medium 
och reklam på ett emotionellt plan, så att reklamen ger maximal effekt. Det kan uppnås genom att 
bland annat placera reklamen i ett medium som förmedlar liknande känslor som reklamen, för att 
maximera den emotionella effekten som senare överförs på varumärket. 

Enligt Dahlén (2003) är det även viktigt för företag att förstå att det finns en konkurrens mellan 
mediet och den reklam som kommuniceras. Oftast är det så att mottagaren av reklamen behandlar 
den för mediets skull, och inte för reklamen. Till exempel köper man vanligtvis en tidning för 
artiklarnas skull, eller ser på TV för ett visst programs skull. Reklamens budskap förekommer 
således oftast på mediets villkor. Därför är det enligt Dahlén viktigt att låta mediet tillföra 
information till reklamen och varumärket, istället för att de båda konkurrerar med varandra. Först 
då kan reklamen ge maximal effekt i avseende av uppmärksamhet och hågkomst. Ett sätt att göra 
detta på är att flytta ut budskapet från reklamen och låta mediet självt stå för reklamens 
förmedling av emotioner. Här kan alltså mediet fungera som en budskapsbärare i sig med hjälp 
av ett kreativt medieval, i form av exempelvis gerillamarknadsföring. Marknadsföraren kan med 
ett kreativt medieval kommunicera en emotion som man vill att varumärket ska förmedla. Mediet 
ska således ge en extra betydelse för reklamen som förknippas med till exempel en emotion eller 
en egenskap.  

3.3 Variabler 

För att tydliggöra sambandet mellan en mottagares känslomässiga reaktioner på en reklam och ett 
visst varumärke, kan olika typer av emotioner läggas som en referensram (Söderlund, 2003; 
Hansen & Christensen, 2003). Vilka emotioner som studeras beror enligt Söderlund (2003), på 
undersökningens syfte och vilken typ av marknadsaktivitet som studeras. I denna uppsats 
studeras variablerna uppmärksamhet, intresse, underhållning, irritation, trovärdighet och etik, för 
att undersöka hur dessa känslor till gerillamarknadsföring påverkar olika varumärken. Dessa 
variabler presenteras och beskrivs vidare i nedanstående text. 

3.3.1 Uppmärksamhet 

En av marknadsföringens största uppgifter är att dra uppmärksamhet till varumärket. Flertalet 
författare skriver att uppmärksamhet är en avgörande faktor för hur effektiv reklamen är (Dahlén 

 

Mediekontext  Emotionell  Attityd till  Attityd till 
            reaktion             reklamen          varumärket 
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& Lange, 2003; Richins & Marsha, 1997). Dahlén och Lange (2003) menar att ett företags 
kommunikation utåt handlar om tre frågor: Vilka vill vi nå?, Vad vill vi säga till dem? och Hur 
ska vi säga det? För den sista frågan spelar uppmärksamheten en avgörande roll, då företaget 
måste nå ut till den målgrupp man tidigare valt, med det budskap man vill förmedla. Dahlén 
(2003) menar att just uppmärksamhet är nyckeln till framgång, eftersom konsumenterna först 
måste uppmärksamma reklamen innan de kan bearbeta den, för att så småningom ta ett eventuellt 
köpbeslut. Då det är många som konkurrerar om konsumenternas uppmärksamhet, krävs det att 
marknadsföraren tar till vissa knep för att få konsumentens begränsade uppmärksamhet (Dahlén 
& Lange, 2003).  

Humor och underhållning bidrar till att konsumenten i större utsträckning engagerar sig, 
bearbetar och kommer ihåg reklamen (Grusell, 2008). Söderlund (2003) menar att humor även 
har en förmåga att skapa uppmärksamhet. Då en reklam innehåller ett underhållande inslag, 
lägger konsumenterna lättare märke till den, speciellt om humorn på ett tydligt sätt är kopplat till 
den produkt eller det varumärke som står bakom reklamen. Enligt Dahlén (2003) är det också 
avgörande att mediet är det rätta, för att reklamen skall uppmärksammas. Om företaget lyckas 
placera reklamen i det rätta mediet för målgruppen, kommer reklamen troligtvis att 
uppmärksammas. Genom att konsumenterna uppmärksammar reklamen, kommer varumärket att 
bli mer framträdande och mer påtagligt för dem, vilket i sin tur kan leda till en ökad 
marknadsandel för företaget.  

3.3.2 Intresse 

En målgrupp måste finna reklamen intressant för att de skall vara villiga att ta del av dess 
innehåll, istället för att direkt rata den (Dahlén & Lange, 2003; Alwitt, 2000). Alwitt (2000) 
menar att en nyckelfaktor till en intressant reklam, är att mottagaren av den uppmärksammar den, 
och märker att någonting, till exempel någon information, fattas. Reklamen mister sin effektivitet 
om den blir alltför statisk och lik övrig marknadsföring (Dahlén, 2003). Genom att företaget 
bryter invanda mönster, ökar de intresset för reklamen och den får mer uppmärksamhet. Alwitt 
(2000) menar att på samma sätt bidrar en intressant reklam till att den får mer uppmärksamhet.  

För att behålla uppmärksamheten och således intresset så länge som möjligt, är kreativiteten 
oerhört viktig. Dahlén och Lange (2003) tar exemplet mystik som ett knep för att väcka 
målgruppens intresse och nyfikenhet på reklamen. Genom att mottagaren av reklamen inte direkt 
förstår den eller inte direkt uppfattar att det är reklam det handlar om, behålls uppmärksamheten 
längre och mottagaren söker i vissa fall själva efter ledtrådar och svar. Alwitt (2000) menar att 
genom att mottagaren av reklamen blir osäker på till exempel vilket varumärke som står bakom 
reklamen, vilken produkt reklamen handlar om eller vad som kommer att hända härnäst i din, 
skapas en nyfikenhet och ett intresse att hålla kvar uppmärksamheten, får att få svar på sina 
frågor. Enligt Dahlén och Lange (2003) väcker även oväntade, ovanliga och övriga kreativa 
inslag i reklamen, ett intresse hos mottagaren av den. Menon och Soman (1999, se Alwitt, 2000) 
menar att då nyfikenheten och intresset för en reklam och en produkt ökar, bidrar det även till att 
mottagaren av reklamen blir mer motiverad att aktivt söka information om produkten.  
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3.3.3 Underhållning 

Idag är det tämligen populärt att använda sig av underhållande inslag i företags olika 
marknadsaktiviteter. Underhållande inslag eller helt humorbaserad reklam har dessutom visat sig 
vara väldigt effektivt (Söderlund, 2003). Grusell (2008) menar att en person som utsätts för 
humorbaserad reklam, och finner den underhållande, i större utsträckning engagerar sig, 
bearbetar och kommer ihåg reklamen lättare vid ett senare tillfälle. Underhållande reklam skapar 
enligt Söderlund (2003) en emotionell effekt som påverkar hur varumärket senare upplevs. 
Effekter som underhållning eller humor i reklam är variabler som ofta studeras då forskare vill 
undersöka samband mellan känslor som reklamen framkallar och attityder till ett visst varumärke 
(Aaker, Stayman & Vezina, 1998; Ervelles, 1998; Hansen & Christensen, 2007; Richins, 1997; 
Söderlund, 2003). Ervelles (1998) menar att underhållande ämnen som tas upp i samband med en 
produkt ofta bidrar till mer positiva känslor gentemot produkten. Vidare påpekar Ervelles att 
underhållning i samband med reklam bidrar till att mottagaren minns reklamen bättre, och att 
budskapets effektivitet och varumärkesuppfattning blir starkare, i jämförelse med en mer 
allvarsam reklam. Enligt Söderlund (2003) finns även en koppling mellan underhållning och hur 
mycket konsumenten tycker om varumärket och den utannonserade produkten. 

Enligt Söderlund (2003) uppstår en underhållande effekt huvudsakligen i samband med olika 
slags motsägningar mellan tolkningar av det som anses vara verkligt, vanligt eller normalt; och 
det som anses vara overkligt, ovanligt eller onormalt. Vad Söderlund menar är att det 
underhållande skapas då någonting avviker från det förväntade, alltså det som uppfattas som 
annorlunda. Vad som uppfattas som annorlunda kan enligt Öhlin (2006) beskrivas som en 
delkomponent av vad som uppfattas som kreativt. En annorlunda marknadsföring kan därmed 
uppfattas som underhållande, vilket i sin tur kan påverka huruvida varumärket upplevs som 
kreativt eller inte.  

3.3.4 Irritation 

Vid studier av olika typer av emotioner som mottagare upplever gentemot ett varumärke eller en 
specifik reklam tas ofta irritation upp som en undersökningsvariabel (Batra & Holbrook, 1990; 
Aaker, Stayman & Vezina, 1998; Hansen & Christensen, 2007). Det är ingen tillfällighet att 
variabeln ofta behandlas i dessa undersökningar, eftersom Grusell (2006) menar att 
reklamutbudet under de senaste decennierna i stort sett fördubblats, vilket bidragit till att allt fler 
upplever vissa typer av reklam som irriterande. En undersökning som genomfördes år 2005 
(Grusell, 2006) visar på skillnader mellan olika typer av medier i avseende om mottagare av 
reklam upplever dem som irriterande. Undersökningen visade att majoriteten upplevde reklam 
som annonser, bioreklam och utomhusreklam som mest positivt, medan reklam via e-post och 
SMS i mobiltelefoner upplevdes som mest negativt (Grusell, 2006). 

Enligt Berger (2000) uppfattas olika typer av reklam som irriterande, beroende på hur den 
kommuniceras. Till exempel uppfattas reklam som figurerar i hemmet eller skolan ofta som 
störande, eftersom mottagaren i dessa fall upplever reklamen som ett intrång i privatlivet. 
Dessutom är sådan typ av reklam, samt reklam som figurerar i det offentliga rummet, svårare att 
automatiskt koppla bort än mer traditionell reklam. Dahlén och Edenius (2007) menar att allt fler 
slentrianmässigt undviker traditionell reklam, eftersom mottagare lär sig att identifiera den direkt, 
och därmed direkt avvisar den. Exempelvis genom att zappa mellan olika tv-kanaler när det är 
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reklampaus, eller genom att lära sig vilka sidor i dagspressen som är reklam och därmed bläddra 
vidare. Mer kreativa marknadsföringsmetoder är däremot svårare att ignorera eftersom den 
befinner sig i det offentliga rummet. Dahlén och Edenius menar att om reklamen placeras i en 
kontext där den känns oväntad, är det svårare att direkt identifiera händelsen som reklam, och att 
genom vana koppla bort den. Därmed kan mottagaren i dessa fall själv inte alltid bestämma om 
reklamen ska bearbetas eller inte, vilket kan bidra till att mottagaren av reklamen upplever den 
som irriterande, då den inte automatiskt går att koppla bort. 

3.3.5 Trovärdighet 

Trovärdighet är enligt Hansen och Christensen (2007) en relevant variabel att undersöka vid 
studier av varumärkesattityder som upplevs och skapas i samband med reklam. Dahlén (2003) 
menar att variabeln är viktig i samband med marknadsföring och varumärkesattityder, eftersom 
de flesta människor gör en bedömning om reklamens trovärdighet innan budskapet lagras i 
minnet. Trovärdigheten skapar således ett extra filter som påverkar huruvida reklamen fastnar 
och bearbetas i mottagarens medvetna. Vad som anses som trovärdig reklam eller inte, är enligt 
Grusell (2008) en subjektiv bedömning som varierar från varje mottagare. Det beror på att varje 
enskild individ upplever medier och reklaminnehåll olika, beroende på dess tidigare preferenser 
och erfarenheter. Grusell menar vidare att vad som upplevs som trovärdigt eller inte, har en stark 
koppling till vilken information som efterfrågas från målgruppen, samt vilken mediekontext som 
infinner sig.  

Enligt Dahlén (2003) kan det ibland vara effektivt att låta mediet självt stå för budskapet. Det på 
grund av att ett medium inte utvärderas på samma sätt som reklam när det kommer till 
trovärdighet, vilket gör att det extra filtret som bedömer reklamens trovärdighet kan undvikas. 
Dahlén och Edenius (2007) visar genom en undersökning att trovärdigheten hos en reklam som 
placeras i ett icke-traditionellt medium ofta upplevs som mer trovärdigt än vid ett traditionellt 
medium. De menar dessutom att huruvida mediet upplevs som trovärdigt, påverkar mottagarens 
perceptionsförmåga till att bearbeta reklamen. Till exempel bidrar ett medium som upplevs som 
trovärdigt, till att reklamens budskap och innehåll känns mer trovärdigt och därmed bearbetas 
lättare. 

3.3.6 Etik 

Vid undersökningar som berör mottagares respons och attityder gentemot reklam och varumärke, 
är etiska och moraliska aspekter relevanta undersökningsvariabler, enligt Batra och Holbrook 
(1990). Även Davis (1994) menar att det är viktigt att ta hänsyn till huruvida mottagare av reklam 
upplever den som etisk korrekt eller inte. Det på grund av att ett oetiskt budskap eller en oetisk 
reklam kan påverka ett varumärkes image negativt. I dagsläget är det enligt Grusell (Göteborgs-
Posten, 2008) allt vanligare att företag använder sig av vad som kan anses som oetisk reklam än 
tidigare. Det beror på det enorma mediebrus samt den uppsjö av marknadsförda produkter som 
finns idag, vilket bidragit till att det blivit svårare för företag att nå ut med sina budskap. Därför 
har nya uttrycksformer utvecklats för att företag ska ha en chans att sticka ut och särskilja sig från 
sina konkurrenter. Bland dessa nya uttrycksformer nämns bland annat inbäddad reklam som 
förekommer vid exempelvis produktplaceringar, events, PR-kampanjer och buzz-marketing5. 
                                                 
5 Marknadsföring via ryktesspridning som sker utanför företagets kontroll, exempelvis via medier eller mellan 
konsumenter (Wikipedia, 2009). 
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Grusell menar att målet med dessa typer av marknadsföring är att få mottagaren av reklamen att 
köpa varor och trender, i tron om att det är mottagaren som själv gjort detta val.  

Enligt Marknadsföringslagen (2008:486) är ett företag skyldig att tydligt visa vem avsändaren för 
företagets marknadskommunikation är, för att inte på något sätt vilseleda mottagaren. Vid de nya 
typerna av marknadsföring menar Grusell (2008) att det är svårare för mottagaren att direkt 
identifiera vem avsändaren till budskapet är, eftersom metoderna går ut på att indirekt ta sig 
genom mottagarnas medvetna. Gerillamarknadsföring kan räknas som en av dessa nya metoder 
av marknadsföring, eftersom företag då enligt Rydelius6 ofta använder sig av metoder som 
annorlunda produktplaceringar och buzz-marketing för att lyfta fram sitt budskap och skapa mer 
uppmärksamhet. Vidare menar Grusell (2008) att vi dagligen möts av tusentals olika 
reklambudskap varje dag, och ibland fungerar vi även själva som reklambärare, till exempel då vi 
bär hem kassar från affären eller via de märkesplagg vi bär. Det har bidragit till att 
reklamexploateringen av det offentliga rummet expanderat. Därför har nya 
marknadsföringsmetoder vuxit fram, eftersom allt fler företag konkurrerar om uppmärksamheten 
på den tätnande marknaden, vissa mer etiska än andra. 

                                                 
6 Gustaf Rydelius, Kontorschef Miami Guerilla Agency, Föreläsning på Handelshögskolan i Göteborg 090325. 
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4 Resultat av den empiriska undersökningen 

Följande kapitel sammanfattar det empiriska resultat som samlats in. De fem kampanjer som 
diskuterats inom fokusgrupperna beskrivs löpande tillsammans med sammanfattningar från 
gruppernas diskussioner kring de olika kampanjerna. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
hur respondenterna upplever gerillamarknadsföring rent generellt. Önskas en mer ingående 
läsning av vad som sagts i de olika fokusgrupperna hänvisar vi till uppsatsens bilaga. 

4.1 Mer 

När fruktdrycken Mer skulle ompositioneras på marknaden år 2006, valde ägaren till varumärket, 
Coca Cola, att anlita gerillabyrån Miami för en relanseringskampanj (Miami, 2009). Samtidigt 
som kampanjen pågick genom de vanliga medierna, såsom TV-reklam och annonser, efterfrågade 
Coca Cola lite extra uppmärksamhet genom en gatunära kampanj. Alla pågående kampanjerna 
gick under samma tema: Älska Mer, där syftet var att få ett helhetsgrepp om varumärkets 
marknadskommunikation, vilken handlar om att vara äkta och sprida kärlek i en ytlig värld 
(Resumé, 2006). Inför kampanjen användes ett tjugotal profilerade parkbänkar. Parkbänkarna 
sattes ut på folkrika platser, såsom i parker och alléer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tanken 
bakom parkbänkarna var att de skulle användas av folk, speciellt av kärleksfulla och kelande par. 
Under de veckorna bänkarna stod utplacerade på olika ställen i städerna, väckte de stor 
uppmärksamhet och användes flitigt. Vissa av bänkarna blev till och med så populära att de stals 
– trots kraftiga kedjor – och fick följa med hem. Bänkarna gav även upphov till flertalet artiklar i 
olika tidningar, vilket skapade extra uppmärksamhet och ryktesspridning kring varumärket 
(Miami, 2009).  

 
Figur 3. Miami Guerilla Agency's kampanj för Mer. (Miami 2009) 

4.1.1 Gruppdiskussion Mer 

Samtliga respondenter kände sedan tidigare till varumärket Mer och hade en positiv relation och 
inställning till det. Flera av respondenterna menade att de kom att tänka på barndomen när de 
hörde varumärket Mer, på till exempel skolutflykter och de små tetrapacken med sugrör. Även 
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kampanjen Älska Mer kom på tal i samtliga grupper, samt att varumärket förknippas med 
svenskt, sommar och ungdomlighet. En av respondenterna menar att drycken ofta kan ses som ett 
nyttigare alternativ till läsk, när man inte är så sugen på kolsyra, och en annan menar att de nya 
flaskorna känns mer riktade till ungdomar i 15-20 årsåldern.  

Efter att respondenterna fått kampanjen förklarade för sig och sett ett antal bilder på bänkarna, 
var den första reaktionen enbart positiv. Respondenterna nämner bland annat att de blir glada av 
kampanjen, de reagerade på grund av de starka färgerna och sade att det känns som en kul och 
annorlunda idé. Vidare menar en av respondenterna, med medhåll från flera andra, att bänkarna 
även innehåller en ordlek, som bidrar till att det är lättare att lägga budskapet på minnet och man 
kommer ihåg kampanjen längre. Några av respondenterna tror även att det till en början kan vara 
svårt att förstå att det är reklam det handlar om, och att det därför är viktigt att loggan är där och 
syns tydligt. De menar att lite äldre personer troligen skulle ha svårare att förstå den och tro att 
någon kladdat på bänken och irriteras av den.  

Meningarna skiljer sig sedan åt när det kommer till hur mycket uppmärksamhet bänkarna väcker. 
Majoriteten av respondenterna tycker att bänkarna väcker mer uppmärksamhet än vad till 
exempel en vanlig affisch hade gjort, medan några få inte anser att bänkarna sticker ut tillräckligt 
mycket. Diskussionen fortsätter in på om det känns okej att använda en bänk som reklamplats 
och respondenterna delar uppfattning. Att använda en bänk som reklamplats är okej, så länge det 
inte blir alltför vanligt förekommande och så länge bänken i fråga är placerad i rätt miljö. Några 
av respondenterna skulle heller inte ha några problem med att sitta på en sådan bänk, medan 
andra menar att de troligen skulle välja en vanlig bänk om den möjligheten fanns. De menar att 
de inte vill sitta mitt i en annons och inte associeras till varumärket Mer, då de känner att kulturen 
kring Mer inte applicerbara på dem. Vidare säger nämnda respondenter att detta i och för sig 
beror helt och hållet på vilket varumärke som annonserar på bänken. 

Efter att ha sett Mers gerillakampanj är majoriteten av respondenterna överens om att kampanjen 
i sig väcker positiva känslor, men att deras syn på varumärket inte skulle förändras något vidare. 
En av respondenterna menar att även om han inte dricker Mer idag, så skulle han antagligen ändå 
välja Mer ifall han var i en situation där han skulle välja mellan Mer och till exempel Festis. 
Dock är han inte helt säker på varför han faktiskt skulle välja Mer. Några av de övriga 
respondenterna säger att de skulle tänka mer på varumärket och drycken om man ser den i 
affären, i jämförelse med om de inte hade blivit utsatta för en sådan typ av kampanj. De menar 
även att kampanjen och varumärket skulle lägga sig mer i bakhuvudet än tidigare, och att chansen 
att man väljer Mer ökat efter att de sett kampanjen. 

4.2 Läkare Utan Gränser 

Under hösten 2007 visade hjälporganisationen Läkare Utan Gränser hur gerillamarknadsföring 
även kan användas som opinionsbildning (Östlund, 2007). I samarbete med idébyrån Saatchi & 
Saatchi och eventbyrån United Media Group placerade organisationen ut 1 300 små barnkistor 
runt om i Stockholm. Kistorna placerades ut i syfte att uppmärksamma att över 13 000 barn dör 
varje dag på grund av undernäring, vilket enligt Läkare Utan Gränser (Läkare Utan Gränser, 
2009) kan undvikas med hjälp av rätt medicinsk behandling. Organisationen ville därmed samla 
in pengar från allmänheten till detta syfte, och uppmanade allmänheten att skänka pengar via 
sms, vilket förmedlades genom ett specifikt budskap som placerades på kistorna. Varje sms 
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kostade 50 kr och för varje 135 kronor som organisationen lyckades samla in, plockades en kista 
bort. Kampanjen uppmärksammades i flera olika media, och när kistorna plockats bort, fortsatte 
även kampanjen på Internet. Enligt en artikel i tidningen Resumé (Fagerlind, 2008) lyckades 
organisationen samla in 14 000 sms-gåvor med hjälp av kampanjen. Senare följdes även 
kampanjen upp genom att ett telemarketingbolag ringde upp samtliga som skänkt pengar till 
organisationen, och erbjöd dem att fortsätta donera pengar genom att bli månadsgivare.  

 
Figur 4. Läkare Utan Gränser, Undernäringskampanj – sms:a bort en kista. (Osioco, 2008) 

4.2.1 Gruppdiskussion Läkare Utan Gränser 

Samtliga respondenter utom en kände till organisationen Läkare Utan Gränser (LUG) sedan 
tidigare. När de respondenter som kände till organisationen tillfrågades att uttrycka sina tankar 
och åsikter kring LUG var samtliga överens om att organisationen associerades med positiva 
känslor och tankar. Dock var det färre som visste vad organisationen arbetade med rent konkret, 
men de flesta förknippade LUG med välgörenhetsarbete och att de som arbetade inom 
organisationen var duktiga. Respondenternas första reaktioner på LUGs kampanj var hos 
majoriteten av respondenterna att den väckte starka känslor. En respondent förklarar att det beror 
på att de använder sig av barnkistor, vilket är en väldigt stark symbol hos många. Känslor som 
nämns är bland annat att kampanjen känns obehaglig, skrämmande, äcklig, tragisk eller ledsam. 
Dock upplever några av respondenterna kampanjen som positiv, trots de starka känslor den 
framkallar. De menar att kampanjen behövs, så att folk känner att de vill hjälpa.  

I två av fokusgrupperna nämndes att kampanjen spelar på det dåliga samvetet, att de som 
uppmärksammar kampanjen kan känna sig tvingade att donera pengar på grund av att man känner 
en skuld. Här menar en respondent att det känns hårt att ta, då de spelar på mottagarens dåliga 
samvete istället för dennes moral. Enligt respondenten känns det bättre att veta att man hjälper 
organisationen av moraliska skäl, istället för att man är tvungen. En respondent nämner att 
kampanjen känns för konkretiserad och att den inte ökar den spontana viljan att donera pengar. 
En annan respondent anser att kampanjen känns som en kortsiktig lösning, där mycket pengar 
kan genereras under en kort period. Istället vill respondenten se kampanjer för liknande 
organisationer som spelar på positiva känslor, vilka lyfter fram vad samhället faktiskt kan göra 
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istället för vad vi inte gör. Dock menar en av respondenterna att det faktiskt oftast är det negativa 
som väcker starka känslor, vilket gör att kampanjen kan uppmärksammas mer. Flera respondenter 
menar att kampanjen är lätt att uppmärksamma, och flertalet tror att de skulle donera pengar om 
de blev exponerade för kampanjen i verkligheten. Vidare menar några respondenter att 
kampanjen även skulle skapa ett intresse av organisationen, då de skulle vilja veta mer om LUG. 

Majoriteten av respondenterna anser att varumärket som står för budskapet är en viktig faktor vid 
en kampanj likt LUGs. De menar att om avsändaren hade varit okänd så hade budskapet upplevts 
som mindre trovärdigt. Trots att få respondenter hade kunskap om vad LUGs organisation 
egentligen gör, så menar de att varumärket är så pass välkänt att de upplever dem som en pålitlig 
organisation. Enligt en respondent hade ett okänt varumärke vid en kampanj likt LUGs bidragit 
till mer negativa känslor. Eftersom många känner till LUG och redan har positiva känslor till 
organisationen, menar respondenten gör väldigt mycket för att kampanjen ska fungera. 

4.3 Sveriges Dykbransch 

I mars år 2007 ville Sveriges Dykbransch uppmärksamma allmänheten om att de skulle medverka 
på Vildmarksmässan i Stockholm (Miami, 2009). De önskade fler besökare till sina montrar och 
kontaktade därmed Miami Guerilla Agency som utförde en gerillakampanj för organisationen. 
Gerillakampanjen bestod av två moment, trafikskyltar ute i verkligheten och en hemsida som 
innehöll mer information om mässan och organisationen. 50 specialtillverkade dykskyltar sattes 
upp på olika ställen i närheten av vatten runt om i Stockholm. Skyltarna sattes upp utan tillstånd, 
vilket fick trafikkontoret och olika medier att reagera. Reklamen, i form av de skyltar som 
används, var nämligen snarlika svenska vägmärken, och då speciellt de som upplyser om att en 
badplats finns i närheten. Detta kan benämnas parasitreklam, där man använder sig av andra 
igenkännande element i sin reklam för att få mer uppmärksamhet till sitt eget varumärke7. All 
publicitet som kampanjen för Sveriges Dykbransch framkallade, bidrog till en besöksfrekvens på 
organisationens hemsida som ökade tio gånger om.  

 
Figur 5. Miami Guerilla Agency's kampanj för Sveriges Dykbransch. (Miami, 2009) 

                                                 
7 Gustaf Rydelius, Kontorschef Miami Guerilla Agency, Föreläsning på Handelshögskolan i Göteborg 090325. 
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4.3.1 Gruppdiskussion Sveriges Dykbransch 

Ingen av respondenterna kände sedan tidigare till varumärket eller organisationen Sveriges 
Dykbransch, eller hade någon inställning till det. Moderatorn fick således förklara kort vad 
organisationen arbetade med innan hon förklarade hur gerillakampanjen gick till. Majoriteten av 
respondenterna reagerade på samma sätt, de undrade direkt om sådan sorts reklam verkligen var 
laglig, och ställde sig tveksamma till den. Flera av respondenterna blev upprörda över 
kampanjen, vilket tog sig i uttryck på olika sätt. Reflektionerna fortsatte kring vad som skulle 
hända ifall fler företag anammade den här trafikskyltliknande reklamen, om man då skulle sluta 
titta på riktiga vägmärken och det blir en trafikfara. Några av respondenterna menar å andra sidan 
att de tycker att reklamen är käck, fyndig, rolig och bra placerad, och så länge reklam görs på ett 
ofarligt sätt som inte skadar någon eller som kostar samhället några pengar, så är det okej.  

Respondenterna är också tämligen överens om att skylten inte väcker så jättemycket 
uppmärksamhet, eftersom den är så lik de vanliga trafikskyltarna och således smälter in. Vidare 
menar flertalet respondenter att avsändaren till reklamen är diffus och det är inte helt självklart att 
det faktiskt är en reklam. De menar även att budskapet inte riktigt kommer fram, och att de till en 
början hade trott att det var en myndighet eller liknande som satt upp skyltarna. Precis som med 
till exempel Mer-kampanjen, säger respondenterna att sådan här reklam trots allt kan fungera, 
eftersom att den är annorlunda och finurlig, men att det är viktigt att det inte spårar ur och drar all 
uppmärksamhet ifrån trafikskyltarna. 

Eftersom respondenterna upplevde att avsändaren kändes lite diffus, ställde vi frågan om 
reklamen då väckte något extra intresse för att gå in på den angivna hemsidan och ta reda på mer. 
Svaren skiljde sig åt, men gemensamt för de flesta var att de i dagsläget inte var speciellt 
intresserade av dykning. Några av respondenterna svarade direkt att reklamen ändå väckte en viss 
nyfikenhet och att de antagligen skulle besöka hemsidan om de hade varit intresserade av 
dykning, men annars inte. En av respondenterna menade att reklamen skulle skapa en viss 
medvetenhet kring dykning, och att en tanke lägger sig i bakhuvudet och möjligtvis börjar gro. 
Ett antal respondenter svarade helt spontant att de inte skulle gå in på hemsidan, av olika 
anledningar. Vissa menade att de kanske skulle tänka på det om de såg en sådan skylt, men skulle 
snabbt glömma av det, medan andra sade att de inte var speciellt intresserade av att dyka i 
svenska vatten. 

4.4 Bic 

Bic är ett företag som grundades för över 50 år sedan i Frankrike, och har sedan dess utvecklats 
till ett framgångsrikt multinationellt företag (Bic World, 2003). Företaget säljer 
konsumentprodukter såsom pennor, tändare och rakhyvlar, och varumärket finns i över 160 
länder runt om i världen. Under 2006 genomförde Bic en kampanj i Japan, med en stor 
annonstavla utplacerad mitt på en grön åker i anslutning till en större trafikerad väg (Trendhunter 
Magazine, 2008). Själva annonstavlan bestod av en helt vit bakgrund, med endast företagets 
logotyp placerad längst ner i ena hörnet. Lutad mot affischtavlan står en flera meter hög rakhyvel, 
och mot rakhyveln kan man se en uppklippt väg i gräset som antyder att rakhyveln har rakat sin 
väg till affischtavlan.  
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Figur 6. Bics gerillakampanj för rakhyvlar i Japan. (AisleOne, 2006) 

4.4.1 Gruppdiskussion Bic 

Omkring hälften av respondenterna var bekanta med varumärket Bic när det enbart nämndes vid 
sitt varumärkesnamn. Efter en närmare förklaring av varumärket uppfattade fler vilket varumärke 
vi talade om. Däremot hade få respondenter starka associationer till varumärket, och upplevde det 
svårt att beskriva varumärket, speciellt i emotionella termer. Billigt, bra och smågrejer var 
beskrivningar som kom fram när det diskuterades om hur varumärket upplevdes. De associationer 
som infann sig var således enbart produktrelaterade.  

Respondenternas reaktion på Bics gerillakampanj var splittrad mellan de tre grupperna. 
Majoriteten i två av fokusgrupperna upplevde den som enbart positiv. Känslor som nämns var 
bland annat roligt, fräckt, smart, fantastiskt, innovativt, imponerande och bra. I en annan 
fokusgrupp ansåg istället majoriteten att kampanjen upplevdes som rolig, men inte så mycket 
mer. En respondent i den nämnda gruppen menar istället att kampanjen varken är särskilt rolig 
eller provocerande, och således väcker den inte heller några starka känslor. En respondent i en av 
de mer positivt inställda grupperna är mer imponerad, och menar att varumärket höjs i dennes 
ögon, eftersom det finns en kontrast mellan reklamen som kommuniceras och själva varumärket. 
Respondenten menar att engångsrakhyvlar är en konsumentprodukt som massproduceras, och att 
det inte finns mycket tanke bakom själva produkten. Bakom Bics reklamkampanj ligger det dock 
mycket tanke, vilket respondenten menar skapar en oväntad kontrast. När vi mot slutet av varje 
fokusgruppmöte frågar respondenterna om vilka kampanjer som upplevdes som bäst respektive 
sämst, är meningarna återigen skilda mellan de olika grupperna. Flertalet respondenter i de två 
grupperna som ställde sig positiva till Bics kampanj upplevde den som bäst av de visade, medan 
majoriteten i den tredje gruppen ansåg att den kändes sämst.  

4.5 IKEA 

I april 2008 genomförde IKEA en kreativ reklamkampanj i Kobe, Japan. Kampanjen syftade till 
att marknadsföra och väcka uppmärksamhet kring öppnandet av en ny möbelbutik på Port Island, 
en konstgjord ö som är ansluten till staden med hjälp av en enspårig järnväg (Vanksen Culture 
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Buzz, 2008). IKEA valde att använda tåget, Kobe Portliner Monorail, som en färgglad, rullande 
reklamtavla. Man klädde således in hela tågets exteriör i tyg i företagets senaste tryck och 
mönster (Guerilla Communication, 2008). Den vanliga interiören i vagnarna byttes även ut mot 
IKEAs produkter, såsom soffor och gardiner (Vanksen Culture Buzz, 2008). Eftersom tåget i 
vanliga fall inte är så fullpackat, valde IKEA att låta kampanjen gå under nästan en månad, och 
den skapade mycket uppmärksamhet.  

 

 

Figur 7. IKEAs gerillakampanj inför öppningen av ny butik i Kobe, Japan. (Techotic, 2008) 

4.5.1 Gruppdiskussion IKEA 

Varumärket IKEA var välbekant för samtliga respondenter sedan tidigare. Respondenterna 
ombads att uttrycka vilka tankar och känslor som associerades med varumärket, vilket gav 
mestadels positiva svar. Positiva känslor som förknippades med varumärket var bland annat att 
det var svenskt, kul, tryggt, pålitligt, kreativt, medelmåttigt och enkelt. Knappt några negativa 
åsikter uttalades, förutom att det är jobbigt att sätta ihop deras produkter, eller att åka dit. De 
känslomässiga reaktionerna på själva varumärket var således övervägande positiva. De positiva 
attityderna fortsatte när respondenterna exponerades för IKEAs kampanj. Känslor som 
dominerade bland grupperna var att kampanjen upplevdes som rolig och glad. Flera respondenter 
ansåg även att kampanjen upplevdes som kreativ. En annan sak som var positivt med kampanjen 
var, enligt en respondent att mottagaren av reklamen fick chansen att prova varumärkets 
produkter medan de åkte på tåget. Dock menar två av respondenterna att de blir förvånade över 
att IKEA använder en sådan typ av reklam, eftersom de anser att det upplevs som ett oväntat drag 
från varumärket. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att IKEAs kampanj kändes lätt att uppmärksamma, och att 
det skapar ett intresse och en nyfikenhet för varumärket. En respondent menade att det var en 
fördel att varumärkets logotyp inte syntes på utsidan av tåget, eftersom det gav utrymme för dem 
som exponerades att tänka själva. Mottagaren fick således tänka ett steg längre för att förstå 
reklamen, vilket respondenten menade kunde bidra till att reklamen gav ett större intryck. 
Respondenten förklarar att det därmed skapas en medvetenhet kring varumärket, vilket bidrar till 
att det kan vara lättare att komma ihåg det. Flera respondenter nämner dessutom att IKEAs 
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kampanj skulle få dem att berätta om kampanjen för någon i deras närhet, eftersom den känns så 
pass rolig och kreativ.  

4.6 Generell diskussion kring gerillamarknadsföring  

Efter att respondenterna tagit del av de fem gerillakampanjerna, fördes en mer allmän diskussion 
kring gerillamarknadsföring och hur den upplevs i avseende av bredare termer. Majoriteten av 
respondenterna upplevde gerillamarknadsföring som en positiv sorts marknadsföring, dock med 
vissa begränsningar. Positiva responser som nämndes var bland annat att gerillamarknadsföring 
upplevdes som annorlunda, kreativt och kul. Vidare menade de även att gerillamarknadsföring är 
en väldigt intensiv marknadsföringsmetod, vilket bidrar till att upplevelsen och reaktionerna på 
den upplevs som starkare.  

Flera av respondenterna nämner vikten av att hålla gerillamarknadsföring på en originell nivå. De 
menar att den skulle upplevas som mindre kreativ och rolig om många företag skulle använda sig 
av marknadsföringsmetoden, eller om flera företag skulle kopiera andra företags 
gerillamarknadsföring och använda sig av liknande kampanjer. Om många företag skulle börja 
använda sig av gerillamarknadsföring i det offentliga rummet, menar en respondent att det till slut 
skulle bli irriterande och eventuellt upplevas som klotter. En annan respondent anser att det gäller 
att ha en slags fingertoppskänsla när företag använder sig av gerillamarknadsföring, eftersom det 
kan upplevas som fel av vissa sorters företag att använda sig av sådan sorts marknadsföring. 
Även flera av de övriga respondenterna menar att gerillamarknadsföring lämpar sig bättre för 
vissa företag än för andra. En av respondenterna förklarar det med att gerillamarknadsföring kan 
lämpa sig bättre för företag som inte behöver upplevas som så seriösa, till exempel en bank, 
eftersom deras status därmed skulle upplevas som lägre. Dock anser en av respondenterna att 
gerillamarknadsföring antagligen kan tillämpas på alla typer av företag, bara det görs på rätt sätt. 

Respondenterna menar att det är en oerhört fin balansgång när det kommer till 
gerillamarknadsföring. Risken finns hela tiden att företagen går för långt, och genomför 
kampanjer som provocerar, väcker obehag och irritation hos mottagarna, vilket kan leda till att 
konsumenternas syn på varumärket försämras. Samtidigt menar de att möjligheten att göra ett 
starkare intryck ökar genom att företagen använder sig av gerillamarknadsföring och annorlunda 
metoder som väcker uppmärksamhet och blir ett samtalsämne. En av anledningarna till att det 
upplevs som annorlunda, menar respondenterna är sättet det kommuniceras på, alltså reklamens 
medieplacering. Respondenterna menar även att trovärdigheten för varumärket kan öka genom 
gerillamarknadsföring, så länge det görs på rätt sätt och är anpassat efter situationen. Situationen 
är även väldigt viktig när det kommer till etiska aspekter. Så länge reklam är placerad på en 
allmän plats, så menar respondenterna att själva budskapet är mer viktigt. Men när reklamen 
börjar bryta mot lagar eller ta sig in i det privata, drar respondenterna gränsen för vad de tycker är 
okej. Vidare är det viktigt att tiden för kampanjen är begränsad, menar en respondent, eftersom 
reklamen annars mister sin funktion. Flera respondenter påpekade också att det inte får bli för 
mycket, att det är roligt så länge det är ovanligt och unikt. En fördel med vanlig reklam, såsom 
vanliga annonstavlor, är att de är lättare att koppla bort, menar en respondent. På ett sådant sätt 
kan gerillamarknadsföring upplevas som mer irriterande då den är svårare att koppla bort.  

Respondenterna är i stort överens om att gerillamarknadsföring är en underhållande reklamform, 
mycket på grund av att det känns nytt och annorlunda. En respondent nämner även ordet trendigt. 
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Eftersom reklamen använder så ovanliga metoder, skapar den ett samtalsämne som kan fungera 
som underhållning på ett mer långsiktigt plan. Majoriteten av respondenterna är överens om att 
gerillamarknadsföring väcker ett större intresse än vanlig reklam, då det både skrivs och pratas 
mycket om den. Sedan menar de även att genom att det här intresset skapas, så kommer de även 
att komma ihåg reklamen en längre tid. Respondenterna uttryckte slutligen starkt att 
gerillamarknadsförings största fördel är att den får väldigt mycket uppmärksamhet, genom att 
sticka ut och vara annorlunda.  
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5 Analys 

I kapitlet analyseras insamlad empiri i samband med uppsatsens teoretiska referensram. 
Inledningsvis analyseras respondenternas emotionella reaktioner på gerillamarknadsföring. 
Kapitlet avslutas med en bredare analys av hur emotioner kan avspeglas på kommunicerande 
varumärke. 

5.1 Variabler 

Nedanstående text fokuserar på undersökningens sex emotionella variabler som studerats under 
studiens fokusgrupper. Här belyser vi respondenternas emotionella reaktioner, där studiens 
empiriska resultat tolkas i samband med uppsatsens teoretiska referensram. 

5.1.1 Uppmärksamhet 

Dahlén och Lange (2003) påpekar att en av marknadsföringens främsta uppgifter är att skapa 
uppmärksamhet kring reklamen, vilket i sin tur skall färga av sig på varumärket. Richins och 
Marsha (1997) stämmer in och menar också att uppmärksamhet är en avgörande faktor för hur 
effektiv marknadsföringen är. Respondenterna uttryckte tveklöst att gerillamarknadsföring är en 
marknadsföringsmetod som väcker mycket uppmärksamhet, mer än traditionell marknadsföring. 
En respondent menar att gerillamarknadsföringens största fördel är att den sticker ut och är 
annorlunda, vilket innebär att den drar uppmärksamheten till sig, då människor i allmänhet är 
nyfikna på det som är nytt. Genom att konsumenterna lätt uppmärksammar en reklam, är chansen 
även större att de bearbetar den, och så småningom uppfyller det mål som företaget har med 
kommunikationen (Dahlén, 2003). 

Det framkom ganska tydligt i alla fokusgrupperna att alla individer är olika och lägger märke till 
olika saker. En respondent menade att hon väldigt lätt uppmärksammade Mers reklam på grund 
av att de använde sig av starka färger, vilket bidrog till att bänkarna stack ut i den miljön de var 
placerade i. En annan respondent menade att till exempel IKEAs gerillakampanj är omöjligt att 
inte uppmärksamma om man befinner sig i närheten av den, då den är så otroligt framträdande 
och annorlunda. Dahlén och Lange (2003) menar att det är nödvändigt för företag att använda sig 
av vissa knep för att få den uppmärksamhet de vill ha. Precis som respondenterna säger, använder 
sig gerillakampanjer av ovanliga och oväntade inslag, som gör att mottagaren av 
gerillamarknadsföring reagerar och uppmärksammar dem.  

Grusell (2008) och Söderlund (2003) menar att humor och underhållning i en reklam kan leda till 
att mottagaren lättare uppmärksammar reklamen, och således bearbetar och kommer ihåg den i en 
större utsträckning. En respondent anser att till exempel Bics gerillakampanj fick dennes 
uppmärksamhet, just eftersom den var rolig och annorlunda, på ett sätt som kändes oväntat. 
Vidare menar Dahlén (2003) att mediet även spelar roll då det kommer till hur mycket 
uppmärksamhet reklamen får. Respondenterna har tidigare uttryckt att just gerillamarknadsföring 
kräver väldigt mycket anpassning till situationen. De menar således att gerillakampanjer måste 
placeras i en kontext där de först och främst sticker ut och de får absolut inte smälta in, eftersom 
de då mister sin effekt. Slutligen påpekade även några av respondenterna att 
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gerillamarknadsföring heller inte får placeras i en alltför oväntad miljö, eftersom den då istället 
kan väcka en irritation och således skapa en sorts negativ uppmärksamhet. 

5.1.2 Intresse 

Dahlén och Lange (2003) menar att en konsument först måste uppmärksamma en reklam, för att 
sedan kunna ta del av den. De menar vidare att chansen är större att konsumenten tar del av 
reklamens innehåll och tar det till sig, om denne finner den intressant. Respondenterna i våra 
fokusgrupper var överens om att gerillamarknadsföring är en marknadsföringsmetod som väcker 
mycket uppmärksamhet på grund av att metoden sticker ut och är annorlunda, och således gör ett 
starkare intryck på mottagaren. Genom att det är lättare att uppmärksamma en gerillakampanj, 
menar de även att den överlag väcker ett större intresse hos dem än vanlig reklam. De menar 
också att en bieffekt av det här intresset, är att de kommer att komma ihåg reklamen i längden. 
De olika kampanjerna som vi använde oss av i undersökningen väckte uppmärksamhet, 
nyfikenhet och intresse på olika sätt, menar respondenterna. Flera av kampanjerna uppfattades 
som kreativa och annorlunda, och respondenterna menar att sådana här kampanjer kräver en viss 
originalitet. Dahlén (2003) menar att intresset för en reklam ökar då den är kreativ och bryter 
invanda mönster. Det här bekräftas av respondenterna, då de säger att det är det som är 
annorlunda och sticker ut som drar uppmärksamheten och intresset till sig.   

Vissa gerillakampanjer har som syfte att skapa uppmärksamhet och få konsumenterna att till 
exempel besöka en hemsida, där konsumenten kan läsa mer om företaget och dess varumärke8. 
Kampanjen som Sveriges Dykbransch genomförde är ett exempel på en sådan kampanj. Menon 
och Soman (1999, se Alwitt, 2000) förklarar att om en konsument får ett intresse för en viss 
reklam, kan det även bidra till att konsumenten aktivt väljer att söka upp information om 
företaget och varumärket, och själv ta reda på saker. Enligt respondenterna är det dock inte riktigt 
så enkelt. Vissa av dem menar att kampanjen för Sveriges Dykbransch väckte ett visst intresse 
och en nyfikenhet hos dem, men att just dykning inte var en aktivitet som tilltalade dem i nuläget. 
Hade en sådan reklam å andra sidan gjorts för ett företag eller en produkt som de sedan tidigare 
hade ett intresse för, menar de att chansen för att de skulle besöka hemsidan ökar. Slutligen 
menade en respondent att även om han inte uppfyller reklamkampanjens mål, till exempel att 
köpa en viss produkt, så menar han att det ändå kan skapas ett intresse för företaget eller 
organisationen. Intresset kan bidra till att han vid ett senare tillfälle söker efter information om 
företaget eller köper företagets produkter.  

Det finns idag många olika metoder för företag att skapa det här intresset för en speciell 
reklamkampanj. En av respondenterna menade att gerillakampanjen för fruktdrycken Mer 
innehåller en ordlek, vilken får mottagaren att tänka till lite, och således lyckas reklamen hålla 
kvar uppmärksamheten längre. Alwitt (2000) menar att mottagaren av en sådan reklam kan bli 
osäker och nyfiken på exempelvis vilket varumärke som står bakom reklamen eller vilken 
produkt reklamen handlar om. Det bidrar, precis som respondenten menade, till att reklamen 
lyckas behålla intresset lite längre, för att mottagaren av reklamen skall få svar på sina frågor. 
Dahlén och Lange (2003) nämner även att företag kan använda sig av mystik för att väcka 
målgruppens intresse. Respondenterna menar att gerillamarknadsföring har en fördel jämfört med 
andra marknadsföringsmetoder, då den lättare kan skapa en sorts mystik kring kampanjerna, 

                                                 
8 Gustaf Rydelius, Kontorschef Miami Guerilla Agency, Föreläsning på Handelshögskolan i Göteborg 090325. 
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främst för att de alla är olika och således någonting nytt. En av respondenterna nämner att IKEA 
lyckades skapa en större nyfikenhet för sin kampanj just för att de inte placerade logotypen på 
utsidan av tåget, utan mottagarna blev tvungna att tänka ett steg längre eller vänta tills de kunde 
stiga på tåget för att se vilket varumärke som låg bakom det. Respondenterna menar att 
gerillamarknadsföring således kan bidra till att en medvetenhet skapas kring varumärket, genom 
att mottagarna av reklamen tvingas tänka till och ibland själva söka efter ledtrådar och svar.  

5.1.3 Underhållning 

En samlad bild som gavs under den empiriska studien var att respondenterna upplevde 
gerillamarknadsföring som en positiv form av marknadsföring, där känslor som kul och 
annorlunda var övervägande. Flera respondenter menar att det faktum att marknadsföringen 
upplevs som annorlunda och nytänkande, även är det som gör att den senare upplevs som kul. 
Enligt Söderlund (2003) uppstår en underhållande effekt då något avviker från det förväntade, 
vilket kan vara en förklaring till varför gerillamarknadsföring upplevs som underhållande. 
Respondenterna menar att gerillamarknadsföringen upplevs som rolig, just eftersom den avviker 
från övriga former av reklam. Enligt Öhlin (2006) är vad som upplevs som annorlunda en 
delkomponent av vad som uppfattas som kreativt, och majoriteten av respondenterna är överens 
om att gerillamarknadsföring i dagsläget uppfattas som en kreativ form av marknadsföring. 
Senare menar de dock att om allt fler företag skulle använda sig av gerillamarknadsföring och 
marknadsföringsmetoden skulle tätna, skulle det inte kännas lika underhållande längre.  

Även ett annorlunda reklaminnehåll eller budskap kan enligt Söderlund (2003) upplevas som 
underhållande. Flera av respondenterna menar exempelvis att Bics gerillakampanj upplevs som 
underhållande, just eftersom det känns som en oväntad reklamform för en vardaglig 
konsumentprodukt. Den reaktionen skapade en positiv respons hos flertalet respondenter, och en 
menade dessutom att varumärket Bic därmed upplevdes som starkare. Enligt Grusell (2008) och 
Ervelles (1998) bidrar ett underhållningsvärde i reklamen till att den blir mer effektiv, på grund 
av att mottagaren i större utsträckning bearbetar budskapet, engagerar sig och därmed minns den 
lättare. Påståendet bekräftas av undersökningens empiriska material, då några av respondenterna 
menar att gerillamarknadsföring upplevs som kul, vilket gör att de skulle komma ihåg reklamen 
lättare. Respondenterna menar att huruvida varumärket upplevs som kul och nyskapande, kan 
bidra till att de blir mer medvetna om varumärket, exempelvis då de står inför en köpsituation. 

Ett av gerillamarknadsföringens syften är enligt Rydelius9 att skapa ett samtalsämne mellan folk, 
och få reklamen att spridas vidare med hjälp av ryktesspridning. En genomgående effekt som 
syntes tydligt i insamlat empiriskt material var att majoriteten av respondenterna upplevde att 
gerillamarknadsföring faktiskt skapar intentioner att berätta om de olika kampanjerna för någon i 
dess närhet. När vi frågade vad som skapade dessa ryktesintentioner var svaret enstämmigt, det 
var nämligen till största del gerillamarknadsföringens underhållande faktorer som bidrog till att 
de gärna skulle berätta vidare om vad de exponerats för. En respondent menade även att det 
faktum att gerillamarknadsföring upplevs som annorlunda skapar större intentioner för 
ryktesspridning till omgivningen. 

                                                 
9 Gustaf Rydelius, Kontorschef Miami Guerilla Agency, Föreläsning på Handelshögskolan i Göteborg 090325. 
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5.1.4 Irritation 

Respondenterna anser att de gerillakampanjer som visades för dem i samband med 
undersökningen, inte på något sätt upplevdes som irriterande. Men de menar vidare att det finns 
en balansgång just inom en sådan marknadsföringsmetod. Om företaget tippar åt ena hållet finns 
risken att de går för långt, vilket kan väcka stor irritation hos mottagarna. Om de å andra sidan 
håller tillbaka, finns risken att reklamen inte sticker ut tillräckligt mycket för att dra 
uppmärksamheten till sig. Grusell (2006) menar att irritation kring reklam är någonting som ökar, 
vilket beror på att reklamutbudet ökar från år till år. Eftersom gerillamarknadsföring går ut på att 
vara annorlunda och sticka ut, tror respondenterna att den skulle mista mestadels av sin effekt om 
fler och fler företag skulle börja använda sig av marknadsföringsmetoden. Respondenterna menar 
att det troligen skulle vara väldigt jobbigt och irriterande om marknadsföring av den här sorten 
blev allt vanligare och tog över det offentliga rummet. Som nämnts tidigare var respondenterna 
även överens om att det är viktigt att hålla gerillamarknadsföring på en originell nivå. De menar 
att så länge sådan marknadsföring är ovanlig och unik, så är det fortfarande roligt.  

Grusell (2006) menar att visa typer av reklam kan upplevas som mer irriterande och att det skiljer 
sig även mellan olika medier. En respondent kan sägas hålla med Grusell här, då han menar att 
gerillamarknadsföring inte blir lika irriterande om den är placerad i ett sammanhang med andra 
sorters reklam. Om gerillamarknadsföring istället skulle placeras i en kontext där den känns som 
mer oväntad och kanske till och med opassande, menar respondenten att den troligen skulle 
uppfattas som mer irriterande. Dahlén och Edenius (2007) förklarar att då reklamen placeras i en 
oväntad kontext, blir det svårare för mottagaren av den att direkt identifiera händelsen som 
reklam. Det bidrar i sin tur till att det blir svårare att koppla bort den, och mottagare kan uppleva 
den som irriterande. En av respondenterna påpekade att en fördel med vanlig reklam är att den är 
lätt att koppla bort, just eftersom de är så vana vid den och kan snabbt identifiera den som 
reklam. De menar, precis som Dahlén och Edenius säger, att på grund av att 
gerillamarknadsföring ofta använder sig av annorlunda kanaler för sina kampanjer, kan den 
upplevas som mer irriterande då den är svårare att direkt koppla bort.  

5.1.5 Trovärdighet 

Under den empiriska studien bads respondenterna uttrycka hur de upplever att 
gerillamarknadsföring påverkar reklamens och varumärkets trovärdighet. Enligt Dahlén (2003) är 
variabeln viktig att undersöka i samband med reklam, eftersom trovärdighet fungerar som ett 
filter, vilket avgör om reklamen bearbetas överhuvudtaget. Trovärdighetsaspekten diskuterades 
intensivt i samtliga grupper efter att kampanjen för Läkare Utan Gränser presenterats. 
Respondenterna menar att trovärdighet är väldigt viktigt just i samband med en kampanj där 
mottagare av reklamen uppmanas att skänka pengar till välgörenhet. De menar att det viktigaste 
vid en sådan kampanj är att just varumärket upplevs som trovärdigt, för att budskapet ska vara 
effektivt. Flera respondenter nämnde att de skulle donera pengar till Läkare Utan Gränser om de 
blev exponerade för kampanjen, men de skulle inte donera pengar om organisationen ifråga var 
okänd. I detta fall var det således varumärkets trovärdighet som fungerade som ett filter, vilket 
påverkade huruvida reklamen bearbetades eller inte. 

Dahlén (2003) menar att det kan vara effektivt att låta mediet självt stå för budskapet, eftersom 
ett medium inte utvärderas på samma sätt som reklam när det kommer till trovärdighet. Det 
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bidrar således till att det extra filtret som bedömer reklamens trovärdighet kan undvikas. En 
respondent menade dock under diskussionen att själva budskapet spelade större roll än mediet, 
när det kom till huruvida reklamen och varumärket upplevdes som trovärdigt. Respondenterna 
menade vidare att mediet ändå var en viktig faktor, eftersom det i större utsträckning bidrog till 
att reklamen uppmärksammades, hellre än att det ökade dess trovärdighet. 

Däremot menar respondenterna att ett varumärkes trovärdighet faktiskt kan öka med hjälp av 
gerillamarknadsföring, så länge det utförs på rätt sätt. Enligt Dahlén och Edenius (2007) upplevs 
ofta reklam som placeras i ett icke-traditionellt medium som mer trovärdigt än i ett traditionellt 
medium. Teorin bekräftas således till viss del av respondenterna, dock menar några respondenter 
att det gäller att företag har en slags fingertoppskänsla när det kommer till gerillamarknadsföring. 
De menar att det som upplevs som annorlunda och kul lätt kan tippa över till att upplevas som fel 
för vissa företag. En respondent förklarar påståendet med att företag som behöver upplevas som 
mer seriösa lämpar sig mindre bra att använda sig av gerillamarknadsföring, eftersom företagets 
status då skulle upplevas som lägre. 

5.1.6 Etik 

Under studiens tre fokusgrupper bad vi respondenterna uttrycka sig om vad de kände för det 
faktum att gerillamarknadsföring många gånger använder sig av det offentliga rummet som 
reklamplats, istället för de platser där man traditionellt sett finner reklam. Grusell (2008) menar 
nämligen att exploateringen av det offentliga rummet expanderat, där vissa 
marknadsföringsmetoder upplevs som mindre etiska än andra, eftersom de nya metoderna går ut 
på att nå fram till mottagaren undermedvetet. Respondenterna som deltagit i undersökningen för 
uppsatsen menar dock att det känns som ett naturligt steg för marknadsföringen att ta, eftersom 
det blir svårare för företag att nå folk i dagens mediebrus, och att nya metoder krävs. Att 
reklamen figurerar på andra ställen än traditionella mediekanaler menar de känns väntat, eftersom 
de redan förstår när de går utanför dörren att de kommer att exponeras för ett antal 
reklambudskap. Så länge reklamen är placerad på en allmän plats och inte bryter mot lagar eller 
tar sig in i det privata, så menar flertalet respondenter att det är okej. Hur företagen sedan går 
tillväga för att nå ut med sitt budskap spelar mindre roll. En respondent menar istället att det är 
själva budskapet som avgör huruvida reklamen känns etisk korrekt eller inte. Flertalet 
respondenter ansåg exempelvis att det kändes etiskt fel vid Läkare Utan Gränsers gerillakampanj, 
då budskapet spelade på mottagarens dåliga samvete istället för dennes moral.  

På grund av att dagens reklamutbud utökats till det enorma, menar Grusell (2008) att företag 
hittat nya former att uttrycka sin reklam genom. Bland annat har nya marknadsföringsmetoder 
växt fram, vilka Grusell menar gör det svårare för mottagare att förstå att det är reklam som 
exponeras, samt att avsändaren blir allt mer diffus. Vid majoriteten av de gerillakampanjer som vi 
visat under fokusgrupperna, menade respondenterna att de flesta direkt kunde identifieras som 
reklam. Dock var det några kampanjer som respondenterna reagerade på att det var dels svårt att 
direkt förstå att det var reklam, samt att avsändaren upplevdes som oklar. Detta var åsikter som 
speciellt uttrycktes vid kampanjen för Sveriges Dykbransch. Anledningar till varför det var svårt 
att förstå att det var reklam det handlade om, var på grund av att reklamen utformats på en skylt 
som stämde väl överens med svenska vägmärken, vilket några respondenter menade upplevdes 
som förvirrande. Avsändaren kändes även den otydlig, även fast en webbadress tydligt 
exponerades under skylten. De flesta av respondenterna ställde sig negativa till Sveriges 
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Dykbransch kampanj, då de dels inte förstod att det var reklam som det rörde sig om, samt att de 
upplevde reklamen som olaglig. Det faktum att kampanjen upplevdes som diffus, menade 
respondenterna även påverkade kampanjen trovärdighet. Däremot reagerade flera respondenter 
positivt på IKEAs gerillakampanj, där ett tåg iklätt varumärkets textilier fungerade som 
mediekanal. Att logotypen inte synligt exponerades på tåget uppfattade några av respondenterna 
enbart som positivt, då det skapade en nyfikenhet om att ta reda på mer.  

5.2 Mediekontextens påverkan på emotioner 

Enligt Dahlén (2003) ger den mediekontext som reklamen befinner sig i upphov till emotioner 
som senare påverkar attityden till reklamen samt attityden till det kommunicerande varumärket. 
De emotioner som vi undersökt närmare i samband med uppsatsens empiriska undersökning kan 
kategoriseras under de sex valda variablerna uppmärksamhet, intresse, underhållning, irritation, 
trovärdighet och etik. Flera respondenter menar att det ibland är själva mediet som skapar dessa 
emotioner när det kommer till gerillamarknadsföring. Enligt respondenterna beror det på att 
mediet utgör en central del när det kommer till gerillamarknadsföring, eftersom det ofta är mediet 
som kommunicerar reklamens budskap.  

Majoriteten av respondenterna menar att gerillamarknadsföring skapar möjligheter för 
varumärken att använda sig av annorlunda medier, vilka senare påverkar hur reklamen och 
varumärket upplevs. Enligt respondenterna är det vid gerillamarknadsföring framförallt mediet 
som väcker uppmärksamhet för reklamen, eftersom mediet upplevs som annorlunda. Att 
reklamen upplevs som annorlunda bidrar enligt respondenterna till att attityden till reklamen 
påverkas. Dahlén (2003) menar att för att ge reklamen maximal effekt, när det kommer till 
uppmärksamhet och hågkomst, kan ett företag låta mediet tillföra information till reklamen och 
varumärket. Det kan ske genom att flytta ut budskapet från reklamen, och låta mediet självt stå 
för reklamens emotionsbärande faktorer. Vid gerillamarknadsföring tillämpas ofta en sådan 
metod, eftersom budskapet i många fall förmedlas genom mediet som bär reklamen, vilket 
illustreras i de kampanjer som undersökts. 

Enligt Dahlén (2003) finns en konkurrens mellan mediet och reklamen som kommuniceras, där 
reklamen oftast får ge vika. Det beror på att mottagaren vanligen behandlar mediet för mediets 
skull och inte för reklamens. Därför menar Dahlén att det är viktigt att låta mediet tillföra 
information till reklamen och varumärket, så att de tillsammans lyfter varandra, istället för att 
konkurrera. När det kommer till gerillamarknadsföring menar respondenterna att mediet är en 
viktig faktor, eftersom det gör att reklamen uppmärksammas mer än vid traditionell reklam. Det 
beror på att mediet uppenbarar sig i annorlunda former, vilket respondenterna menar gör det 
svårare att koppla bort reklamen. Mottagaren av reklamen tar således inte ett aktivt val att 
exponeras för reklamen, vilket gör att mediet stärker reklamen och dess budskap. 

Vilken attityd som formas till reklam och varumärke utefter reklamens mediekontext, menar 
respondenterna beror på hur väl mediet stämmer överens med budskap och kommunicerat 
varumärke. Dahlén (2003) talar om vikten att matcha medium och budskap i hur de båda upplevs 
rent emotionellt för att ge reklamen maximal effekt. Även respondenterna är inne på samma spår, 
då de menar att företag måste ha en slags fingertoppskänsla för hur gerillamarknadsföring 
placeras eftersom fel mediekontext kan skapa fel slags varumärkesassociationer. Respondenterna 
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menar att gerillamarknadsföring måste placeras i en kontext där den sticker ut för att fungera, 
men samtidigt får den inte sticka ut för mycket eftersom reklamen då istället ger motsatt effekt. 
De menar även att reklamformen måste anpassas efter varumärke, för att reklamen ska upplevas 
på rätt sätt. Således menar respondenterna att det är viktigt att anpassa medium efter situation, för 
att skapa rätt associationer som kan överföras på varumärket. 

5.3 Från exponering till varumärkesattityd 

Hansen och Christensen (2007) menar att vägen till en stark varumärkesattityd är lång och 
komplicerad. Mottagaren av en reklamkampanj måste gå igenom ett antal olika steg och 
processer för att så småningom nå fram till en varumärkesattityd och det mål som företaget har 
med kommunikationen. Vägen är sedan tidigare snitslad via två parallella processer – en rationell 
och en emotionell – och för respondenterna i fokusgrupperna, liksom för övriga konsumenter, 
sker processen på ett omedvetet plan.  

Vägen mot varumärkesattityd och kommunikationsmål inleds med att konsumenten exponeras 
för en reklam och således uppmärksammar den (Hansen & Christensen, 2007). Som vi kunde läsa 
under föregående rubrik, spelar mediet en stor och viktig roll i de inledande stegen. Genom 
undersökningen har vi förstått att gerillamarknadsföring är en marknadsföringsmetod som väcker 
mycket uppmärksamhet, och således ger ett starkare intryck. Efter att reklamen har 
uppmärksammats, bearbetar mottagaren reklamen och dess informationsinnehåll (Hansen & 
Christensen, 2007). Reklamen bearbetas parallellt genom de rationella och emotionella 
processerna. Eftersom vi har undersökt vilka emotionella reaktioner gerillamarknadsföring 
skapar, har vi således valt att lägga ett större fokus på den emotionella vägen. 

Den rationella processen är enligt Hansen och Christensen (2007) tankebaserad och fokuserar på 
mottagarens tidigare och nuvarande relationer till produkten och varumärket. När det kommer till 
tidigare varumärkesassociationer menar respondenterna att de ställer sig mer skeptiska till en 
gerillakampanj om den genomförs av ett varumärke som är okänt för dem. De menar att de lättare 
tar till sig budskapet om de sedan tidigare känner till varumärket och har en positiv inställning till 
det. Dessa tankar om varumärket påverkar senare varumärkets image (Hansen & Christensen, 
2007). Respondenterna menar att när ett varumärke marknadsför sig med hjälp av en 
gerillakampanj, upplevs den olika sätt av olika individer, dels på grund av att de sedan tidigare 
har olika uppfattningar och erfarenheter av varumärket. Hansen och Christensen menar likväl att 
tidigare erfarenheter och upplevelser av varumärket spelar en viss roll när den aktuella 
varumärkesattityden skapas.  

Den emotionella informationsbearbetingsprocessen består enligt Hansen och Christensen (2007) 
av de känslomässiga reaktioner som mottagaren av reklamen upplever, samt den attityd till 
reklamen som skapas hos densamme. Respondenterna i vår undersökning upplevde ett flertal 
olika känslomässiga reaktioner i samband med de gerillakampanjer vi visade för dem. De menar 
att just gerillamarknadsföring kan ge upphov till starkare känslomässiga reaktioner än traditionell 
marknadsföring, då metoden är ny och spännande. De menar att en anledning till att reaktionerna 
är starkare genom gerillamarknadsföring är att den upplevs som väldigt intensiv, under en kortare 
tidsperiod.  
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Parallellt med mottagarens känslomässiga reaktioner skapas en attityd till reklamen (Hansen & 
Christensen, 2007). Vilken attityd mottagaren utvecklar till en viss reklam är individuellt och har 
enligt respondenterna flera orsaker. Det beror dels på vad det är för slags reklam, en mottagare 
utvecklar olika attityder till reklam som spelar på till exempel det dåliga samvetet jämfört med på 
humor. De menar även att det beror på vilken attityd de haft till tidigare reklamer för varumärket. 
En respondent uttryckte att det ofta är lätt att skapa sig en positiv attityd till 
gerillamarknadsföring, då metoden är ny och ofta spelar på humor samt oväntade inslag. De 
känslomässiga reaktionerna tillsammans med attityden till reklamen påverkar senare huruvida 
mottagaren gillar reklamen eller inte (Hansen & Christensen, 2007).  

Hansen och Christensen (2007) menar nu att den rationella och den emotionella vägen sluter 
samman och tillsammans bildar mottagarens varumärkesattityd. Respondenterna menar likväl att 
en attityd gentemot ett visst varumärke grundar sig på ett antal olika bakomliggande faktorer, 
såsom tidigare erfarenheter av varumärket och ifall de tycker om reklamen eller inte. Dahlén och 
Lange (2003) menar att varumärkesattityd är ett nödvändigt steg för att mottagaren av 
marknadsföringen skall kunna nå slutmålet, nämligen det kommunikationsmål som företaget har 
satt upp.  
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6 Slutsatser 

Kapitlet lyfter fram de slutsatser som dragits efter uppsatsens analys. Slutsatserna avser att 
besvara uppsatsen två problemformuleringar, vilka besvaras var för sig i följande text.  

6.1 Emotionella attityder i samband med gerillamark nadsföring 

Efter att ha analyserat studiens sex emotionella variabler i samband med uppsatsens insamlade 
empiri och teori, har vi kommit fram till att gerillamarknadsföring påverkar alla dessa variabler i 
någon grad. I allmänhet visade analysen att gerillamarknadsföring upplevs som en intensivare 
marknadsföringsmetod än traditionell marknadsföring, och ger även upphov till starka samt 
positiva reaktioner. Den mest framträdande positiva reaktionen som gerillamarknadsföring skapar 
hos dess mottagare är att metoden upplevs som underhållande, just på grund av att den känns mer 
annorlunda än traditionell marknadsföring. Enligt Rydelius10 är ett av gerillamarknadsföringens 
syften att skapa ett samtalsämne bland folk och media, där information kring kampanjen sprids 
med hjälp av mottagare. Från undersökningens resultat kan vi se att gerillamarknadsföring i stor 
grad skapar intentioner till ryktesspridning, vilket beror på att metoden upplevs som 
underhållande. Således ser vi ett potentiellt samband där gerillamarknadsföring upplevs som 
annorlunda, vilket i sin tur skapar underhållande emotioner, vilket senare kan resultera i 
ryktesspridning.  

Det faktum att gerillamarknadsföring upplevs som förhållandevis nytt och inte tillämpas av 
många företag, bidrar till att det upplevs som just annorlunda och kreativt. Att 
gerillamarknadsföring känns annorlunda har även visat sig vara en anledning till varför den 
skapar stor grad av uppmärksamhet samt intresse hos dess mottagare. Den uppmärksamhet och 
det intresse som gerillamarknadsföring skapar, bidrar senare till en större medvetenhet kring det 
kommunicerande varumärket. Det beror på att dessa emotioner påverkar mottagarens hågkomst 
av reklamen. 

Vidare har undersökningen visat att gerillamarknadsföring i många fall upplevs som en trovärdig 
sorts marknadsföring, så länge den utförs på ett sätt som stämmer överens med det 
kommunicerade varumärkets image. Två avgörande faktorer när det kommer till hur trovärdig 
gerillamarknadsföringen upplevs som, är mottagarens tidigare varumärkesassociationer och 
marknadsföringens budskap. Dessa faktorer måste stämma överens för att kampanjen ska 
upplevas som trovärdig. Varumärket spelar således en avgörande roll för 
gerillamarknadsföringens trovärdighet, och fungerar som ett filter som påverkar huruvida 
reklamen bearbetas ytterligare. En gerillakampanjs trovärdighet påverkas även av kampanjens 
etiska aspekter. När det kommer till gerillamarknadsföringens etiska aspekter har vi förstått att 
metodens roll i det offentliga rummet inte är något som i stor utsträckning påverkar en mottagares 
etiska emotioner. Istället är det budskapet som avgör om gerillamarknadsföringen upplevs som 
etiskt korrekt eller inte. Ett budskap som upplevs som etiskt inkorrekt sänker en kampanjs 
trovärdighet medan ett budskap som upplevs etiskt korrekt istället stärker dess trovärdighet. 

Genom den empiriska studien har vi således kommit fram till att gerillamarknadsföring till största 
del skapar positiva emotioner, där flera av dessa är en verkan av att metoden upplevs som 

                                                 
10 Gustaf Rydelius, Kontorschef Miami Guerilla Agency, Föreläsning på Handelshögskolan i Göteborg 090325. 
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annorlunda. Det kräver alltså att gerillamarknadsföringen ständigt förnyar sig och hittar nya 
vägar. Om metoden skulle förlora sin unikhet skulle de positiva emotionerna istället slå över till 
att bli negativa. Bland annat skulle metoden mista sin effekt om allt för många företag skulle 
tillämpa den. Ett ökat brus av gerillamarknadsföring skulle således sänka dess 
uppmärksamhetsvärde och metoden skulle upplevas som negativ snarare än positiv. En negativ 
emotion som visat sig vara påtaglig om gerillamarknadsföringen skulle tätna, är irritation. 
Irritation skapas i detta fall eftersom gerillamarknadsföring upplevs som svår att koppla bort, 
vilket gör att ett för stort utbud av metoden övergår till att upplevas som irriterande. Kontentan 
blir därmed att om gerillamarknadsföringen mister sin unikhet, skulle det även mista sitt 
underhållningsvärde, och därmed går även mottagarnas intentioner till ryktesspridning förlorade.  

6.2 Gerillamarknadsföringens påverkan på varumärkes attityden 

Huruvida den aktuella varumärkesattityden påverkas av de sex variabler vi har undersökt, beror 
på ett antal bakomliggande faktorer. Till att börja med menar vi att mottagarens attityd till själva 
reklamen spelar en viss roll. Attityden till reklamen påverkas starkt av den mediekontext som 
reklamen befinner sig i. Som tidigare nämnt drar gerillamarknadsföring mycket upp 
uppmärksamhet till sig, och mediet spelar en stor roll i det. Genom att gerillamarknadsföring 
använder mediet på ett nytt och annorlunda sätt, blir det svårare för mottagaren att koppla bort 
den på samma sätt som med traditionell marknadsföring. Det bidrar således till att 
gerillamarknadsföringens uppmärksamhetsgrad ökar. Vidare har undersökningen visat att det i 
många fall av gerillamarknadsföring är mediet som fungerar som själva reklamen samt skapar de 
emotioner som mottagarna upplever, eftersom det ofta är mediet som kommunicerar reklamens 
budskap. Genom att använda mediet för att förmedla känslor, når företaget ut på ett effektivt sätt 
med sitt budskap till målgruppen.  

Eftersom mediet spelar en avgörande roll när mottagaren exponeras för och uppmärksammar 
gerillamarknadsföring, är det viktigt att mediet stämmer överens med reklamens budskap och det 
kommunicerade varumärket. Mediet måste anpassas efter situationen och varumärket som står 
bakom kampanjen, för att gerillamarknadsföringen skall skapa rätt associationer och emotioner 
som sedan kan överföras på varumärket. Genom att mediet i samband med gerillamarknadsföring 
skapar rätt emotioner, kan företaget påverka på vilket sätt reklamen kommer att bearbetas av 
mottagaren och även öka varumärkets trovärdighet i längden.  

Vidare spelar även de ovanstående emotionella attityderna en avgörande roll för konsumentens 
syn på varumärket. Genom att en mottagare upplever olika känslomässiga reaktioner i samband 
med att denne exponerats för en gerillakampanj, kommer mottagaren att utveckla en positiv eller 
negativ attityd mot reklamen i dess helhet. Det är många faktorer som påverkar ifall mottagaren 
gillar eller ogillar reklamen, det kan till exempel bero på hur denne upplever de sex variabler som 
vi har diskuterat genom uppsatsen. Mottagarens tidigare erfarenheter av varumärket, attityden till 
reklamen och de känslomässiga reaktionerna, bildar tillsammans den aktuella 
varumärkesattityden. Mottagarens varumärkesattityd är således ett resultat av 
gerillamarknadsföringens förmåga att skapa emotionella attityder. Slutligen har vi genom 
undersökningen erfarit att alla upplevelser av gerillamarknadsföring och emotionella reaktioner i 
samband med den, är individuella. Olika individer upplever alltså gerillamarknadsföring på olika 
sätt, vilket till exempel beror på tidigare erfarenheter av varumärket och personliga egenskaper. 
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7 Avslutande diskussion 

I uppsatsens avslutande kapitel reflekterar vi över de slutsatser som vi har kommit fram till 
genom undersökningen. Slutligen presenteras ett antal förslag till vidare forskning inom 
ämnesområdet. 

7.1 Egna reflektioner 

På grund av dagens tätnande mediebrus och svårigheten för företag att nå fram till sin målgrupp, 
har vi under uppsatsens gång insett att gerillamarknadsföring är en mycket effektiv metod, 
eftersom den lätt skapar uppmärksamhet för både reklam och varumärke. Därmed kan företag 
komma en bra bit mot det mål de har med kommunikationen, genom att använda sig av 
gerillamarknadsföring, eftersom chansen blir större att reklamen bearbetas ytterligare då den har 
uppmärksammats. Ett annat effektivt sätt att sticka ut bland dagens mediebrus är att ladda 
varumärke och reklam med hjälp av olika emotioner. Eftersom gerillamarknadsföring på ett 
effektivt sätt skapar uppmärksamhet, bearbetas reklamen lättare och ökar dessutom möjligheten 
till att positiva emotioner kan återspeglas i reklam och varumärke. 

Uppsatsen har visat att gerillamarknadsföring mestadels skapar positiva emotioner, så länge 
metoden utförs på rätt sätt för rätt varumärke. Konsumentens egna varumärkesassociationer som 
inte stämmer överens med de associationer som gerillakampanjen skapar, stjälper hellre än 
hjälper ett varumärke. Det måste således finnas en kongruens mellan varumärke och reklam, för 
att metoden ska vara effektiv. Vidare menar vi att gerillamarknadsföring upplevs som en kul och 
kreativ form av reklam, just på grund av att den upplevs som annorlunda. 
Gerillamarknadsföringens unikhet är således det som skapar positiva emotioner, vilket gör att 
den behöver stanna på sin unika nivå för att inte förlora sin effektivitet. Om metoden skulle tätna, 
menar vi att den skulle förlora sitt uppmärksamhetsvärde samt upplevas som negativ hellre än 
positiv. 

Gerillamarknadsföring är en effekt av dagens ökade mediebrus och företags behov av att sticka 
ut. Metoden är mycket effektiv idag, till stor del på grund av att gerillamarknadsföring än så 
länge är relativt nytt och inte används av många företag. Om allt fler skulle använda sig av 
metoden skulle antagligen gerillamarknadsföringen därmed tappa sitt största syfte, nämligen att 
skapa uppmärksamhet. Därmed ställer vi oss frågan, vad kommer sen? Hur mycket är ett företag 
villiga att riskera för att skapa uppmärksamhet i en värld där uppmärksamhet har förvandlats till 
en bristvara? 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Med vår uppsats har vi enbart belyst en liten del av fenomenet gerillamarknadsföring. Det finns 
många andra aspekter av metoden som har blivit förbisedda i uppsatsen, då vi enbart har 
fokuserat på den gerillamarknadsföring som sker utomhus, till exempel på gator och torg. Vi 
anser att det därför skulle kunna vara intressant att undersöka hur de variabler som vi har använt 
oss av påverkas i samband med andra sorters gerillamarknadsföring, till exempel på Internet eller 
olagliga former. 
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Vi valde att fokusera vårt uppsatsarbete på sex olika emotionella variabler, och självklart finns 
det fler att undersöka. För en framtida uppsats hade det varit intressant att undersöka andra 
variabler för att se hur de påverkas av gerillamarknadsföring. Ett förslag är även att utgå ifrån de 
sex variabler som vi har arbetat efter för att se hur det skiljer sig mellan gerillamarknadsföring 
och traditionell marknadsföring, eventuellt hur det skiljer sig mellan olika samhällsgrupper, till 
exempel mellan åldersgrupper. Ytterligare en intressant infallsvinkel hade varit att koncentrera 
undersökningen på en eller två variabler, för att således få en ännu djupare undersökning än den 
vi har genomfört. 

Vi använde oss av tidigare utförda kampanjer undersökningen, som förklarades och 
demonstrerades med hjälp av bilder för våra respondenter. Det går givetvis inte att jämställa med 
hur respondenterna hade upplevt kampanjerna i verkligheten. Därför anser vi att det kunde vara 
intressant att följa en verklig, pågående kampanj och undersöka den med hjälp av en kvantitativ 
metod, till exempel med en enkätundersökning. Det skulle troligen generera intressanta resultat, 
då man fångar respondenterna med kampanjen färskt i minnet. 
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Bilagor – Transkribering från fokusgrupper 

Fokusgrupp 1 – 090505 

Mer 

Moderator:   Känner ni till varumärket Mer? 

Alla: Ja! 

Moderator:  Vad har ni för allmänna känslor kring varumärket Mer? 

Respondent 1:  Älska Mer. 

Respondent 4: Jag tänker på de gamla reklamfilmerna där de säger att de inte kolsyrar Mer. Jag vet knappt 
hur det smakar, jag dricker inte Mer. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att de 
reklamerna var roliga. 

Respondent 5: Jag tänker på när man var liten, då drack man ofta Mer på skolutflykter. Det är det första 
jag refererar på när jag tänker på Mer. 

Respondent 3:  Jag tänker på de små tetrapacken med sugrör. 

Respondent 1:  Jag med. 

Moderator:  Men hur upplever ni just varumärket Mer, om man skulle beskriva det med tre ord? Hur 
det känns? 

Respondent 5:  Billigare, lättare och ett alternativ. 

Respondent 1:  Till barn. 

Respondent 2:  Jag känner också att det fungerar mer som ett alternativ, det fungerar inte som någon 
standarddryck, utan mer som något som man tar istället för något annat som inte finns. 

Respondent 1:  Det känns mer nyttigt än läsk. 

Moderator:  Brukar ni köpa Mer? 

Alla:  Nej 

Moderatorn beskriver gerillakampanjen som Mer gjorde år 2006. 

Moderator:  Vad är er spontana reaktion på den här kampanjen? 

Respondent 1:  Man blir inte ledsen, man blir glad. 

Respondent 5:  Det är starka färger, man reagerar 

Respondent 2:  Ja, och sen är det lite ordlek, man kommer att lägga budskapet på minnet. Tack vare 
ordleken skulle man komma ihåg den lättare än om det bara stått mer. 

Respondent 5:  Med ordleken kan man även fundera över hur den upplevs på ett sexistiskt plan. 

Moderator:  Tycker ni att det är en rolig typ av reklam, då de kompletterar sin TV-reklam och 
annonser med dessa bänkar? 

Respondent 4:  Jag skulle märkt dessa mycket lättare än om det exempelvis hade varit en affisch. Då hade 
jag nog inte ens sett det. 



 

- 51 - 
 

Moderator:  Skulle ni bli mer intresserade av varumärket eller drycken Mer om ni såg en sådan 
kampanj? 

Respondent 5: Mer intresserad vet jag inte, men undermedvetet det skulle nog lägga sig mer i bakhuvudet 
än tidigare. 

Respondent 2:  Man skulle nog tänka mer på drycken om man såg den i butiken i jämförelse med om man 
inte hade blivit utsatt för en sådan typ av kampanj. Så jag tror också att det finns en större 
chans att man skulle välja den drycken i affären, och kanske testa den igen. 

Respondent 1:  Det tror jag med. 

Moderator:  Har ni något mer som ni vill tillägga om den här kampanjen eller om Mer? 

Respondent 4:  Ja, jag tycker mest Mer:s reklam upplevs som positiv, både tidigare reklam och den här 
kampanjen. Även om jag inte dricker Mer, men står jag i ett läge där jag ska välja mellan 
Mer och Festis, så kanske jag väljer Mer då. Utan att egentligen veta varför. 

Respondent 5:  De upplevs som lite mer barnsliga. Jag förknippar också dem med barndomen, och med 
de där färgerna. Lite sprudlande och glädjefyllt. 

 

Läkare Utan Gränser 

Moderator:  Vad har ni för relation till den organisationen, och känner ni till den? 

Respondent 2:  Jag gick med i organisationen för tre veckor sedan. 

Respondent 5:  Det känns positivt associerat till folk som vill ägna sin tid till att hjälpa andra. Så jag 
känner bara positivt egentligen, när jag här namnet. 

Respondent 2: Det känns som starka människor, som hjälper fattiga. Läkare och välutbildade som hellre 
åker och hjälper fattiga, än jobbar på ett sjukhus och tjänar bra. 

Moderator:  Så då har ni bara positiva associationer till organisationen? 

Respondent 4:  Det har jag nog, fast jag vet egentligen inget om vad de gör. 

Moderatorn berättar om kampanjen. 

Moderator:  Vad tycker ni om den här kampanjen? Vad är den första reaktionen som väcks? 

Respondent 4:  Bara att det är en barnkista tycker jag är en väldigt stark symbol som de valt för det här. 
Frågan är vad man ska ta till nästa gång man ska köra med något sådant här. Man kan inte 
ta till kistor varje gång. Hur många barn sa du att det var? 

Moderator:  13 000 barn varje dag. 

Respondent 4:  Siffror, man hör så mycket och det är så lätt att glömma bort det. Det här skulle jag ju 
uppmärksammat om det var i Borås, det skulle jag lagt märke till. 

Moderator:  Skulle du uppmärksamma och ta till dig budskapet lättare, än om du kanske skulle läsa 
om det i en annons i tidningen? 

Respondent 4:  Ja, som engångsgrej så, men kör de det varje vecka, så blir det samma sak som när man 
hör om det annars. Det är en sådan sak som man känner till om väldigt mycket, men som 
man kanske ändå inte gör något åt. Kanske för första gången i mitt liv skulle jag donera 
pengar. 
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Moderator:  Vad är er andras första spontana reaktioner? 

Respondent 5:  Det är ju väldigt starkt, det blir mycket närmare konkretiserat, att barn lider och dör när 
man ser en faktisk kista. Frågan är då om man känner sig tvingad att ge. Om de spelar på 
ens dåliga samvete, att man faktiskt måste ge pengar. Eller om det ökar den spontana 
viljan att donera pengar, och det tror inte jag. Det spelar på samvetet. 

Respondent 2:  Ja, man känner en skuld skulle jag tro. Man tänker på att så många faktiskt dör, och här 
går jag och äter en glass för 40 spänn liksom.  

Moderator:  Men är det just kistorna som spelar på samvetet, eller är det själva budskapet? 

Respondent 2:  Det är nog mer kistorna. Man får så mycket information hela tiden om att så många dör, 
men man hinner aldrig stanna och reflektera över hur det faktiskt är. 

Respondent 4:  Äckligt, och tragiskt. Det skulle lika gärna kunna ligga en unge där i. 

Sekreterare:  Om ni tänker på den här reklamen ur en etisk synpunkt, tycker ni att det känns rätt att 
använda sig av sådana kampanjer? 

Respondent 1:  Sådär känns det. 

Respondent 4:  Dom kanske räddar livet på 2000 barn, men det funkar nog bara en gång. 

Moderator:  Upplevs budskapet som trovärdigt när de kommunicerar det på detta sätt? 

Respondent 4:  För min del beror det mycket på vilka som står bakom kampanjen. LUS, nu vet jag inte så 
mycket om dem, men jag känner ju till dem och så. Om man nu vill dela med sig av sina 
pengar och det känns tryggt att de går dit. Men budskapet upplevs som trovärdigt, det är 
ändå en så pass känd organisation, så det tycker jag. 

Respondent 5:  Kanske trovärdigt, men frågan är om det är för magstarkt för mottagaren av budskapet. 

Moderator:  Men om det hade varit en organisation som ni inte kände till. Hade ni tagit budskapet på 
ett annat sätt då? 

Respondent 4:  Ja, jag tror det. 

Respondent 2:  Jo, fast grejen med de här organisationerna, Läkare utan gränser, Rädda Barnen och 
kanske Amnesty, man vet nästan ingenting om dem, men ändå litar man på dem pga de 
funnits så pass länge. En organisation som är mindre känd känns mindre trovärdig, 
eftersom man inte har någon koll på hur det man donerar hanteras. Men man vet ju ändå 
inte mycket om de här organisationerna så upplever man dem bara som positivt. 

Moderator:  Om ni skulle stöta på den här kampanjen på stan i Borås, hur skulle ni reagera då, skulle 
det påverka er syn på LUG? 

Respondent 5:  Jag tänker när jag ser kampanjen, att varför har de valt att göra såhär. Är det så att de 
känner att de måste göra någonting, att det finns så mycket vilja bakom. Det påverkar nog 
varken positivt eller negativt för min del. 

Respondent 4:  Jag tycker att det är en bra idé och så men… 

Respondent 3:  För mig känns det verkligen positivt, det framkallar starka känslor. Men samtidigt vet jag 
väldigt lite om själva organisationen. 

Respondent 2:  Men just att spela det här med skuld känns mycket hårdare att ta än att de spelar på ens 
moral. Det känns ju bättre att veta att man hjälper dem av moraliska skäl, istället för att 
man känns tvungen, som det känns när man ser det här. 
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Respondent 5:  Jag ställer mig ganska tveksam till den här kampanjen. I grunden är tanken med den bra, 
för att få upp folks ögon för vad som händer. Men sättet man utför det på måste man tänka 
till lite. 

Respondent 2:  Där instämmer jag helt. 

Respondent 4:  Den är extrem, frågan är vad som är nästa grej, om det är riktiga lik. 

 

Sveriges Dykbransch 

Moderator:  Känner ni till varumärket sedan tidigare? 

Alla:  Nej 

Moderatorn berättar om varumärket och kampanjen 

Moderator:  Hur reagerar ni när ni ser den här reklamkampanjen? 

Respondent 4:  Det borde fan vara olagligt tycker jag. Om alla företag börjar göra trafikskyltliknande 
reklam, så skulle man ju sluta titta på riktiga vägmärken efter ett tag. 

Respondent 2:  På så sätt känns det lite tveksamt faktiskt. 

Respondent 4:  Jag skulle reagera på skylten, och sen skulle jag tänka att f*n så kan de ju inte göra, 
idioter. 

Moderator:  Skulle ni ändå förstå att det var reklam som det handlade om? 

Alla: Ja 

Respondent 5:  Jag tycker ändå att det är lite rolig reklam, finurlig, den är lite snyggt gjord faktiskt. Även 
om jag kan hålla med om att man inte ska dra uppmärksamhet från de vanliga 
trafikskyltarna. 

Respondent 4:  Det kan ju urarta till slut. Men det funkar ju verkligen, eftersom man skulle ju verkligen 
titta på den. 

Respondent 5:  Men de har ju inte satt upp dem på de ställen som är övergångsställen, så hade de satt ut 
dem på gatorna hade det varit en annan sak. 

Moderator:  Men ni tyckte alltså att reklamen kändes upprörande? 

Respondent 5:  För mig gjorde det inte så mycket, jag tyckte mest att det var en rolig kampanj. 

Respondent 3:  Om jag skulle se den på stan, jag skulle mer se den som en kul grej. 

Respondent 1:  Var det någon som hoppade i vattnet? 

Moderator:  Känns det trovärdigt med en sådan här reklam? 

Respondent 5:  Jag tycker att det är en ganska bra reklam. Om man är intresserad av att dyka och så, så 
känns den ju väldigt bra. 

Sekreterare:  Så den väcker något slags intresse? 

Respondent 5:  Absolut. 

Respondent 3:  Men då måste man ju också ha ett intresse för dykning också. 
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Respondent 2:  Jag tror mest att man flinar till lite, sen går man vidare om man inte har något intresse av 
att dyka. Man läser ju gärna texten som står under skylten, www.börjadyka.nu. Men jag 
tror inte att man går in på sidan om man inte har något intresse för dykning. 

Respondent 5:  Men det skapar ändå en medvetenhet. Det är lite som det med Mer också, om man har 
tänkt en tanke innan så lägger det sig närmre. Om man går omkring och tänker att man ska 
börja dyka, så kan det ju väcka tankar. 

Moderatorn berättar om att det blev stor uppmärksamhet av reklamen i media. 

Moderator:  Hur känner ni inför att man använder sig av sådana metoder, i sin reklam, bara för att 
man vill att folk ska skriva om det i tidningar, oavsett om det är olagligt, bara för att 
skapa ett buzz, då folk blir upprörda? 

Respondent 5:  Om man gör det på ett ofarligt sätt, som inte skadar någon eller som kostar samhället 
några pengar så tycker jag att det är helt okej. 

Respondent 2:  Ja, då tycker jag att det är ett smart drag. Det är ju skillnad om någon går o skriver med 
graffiti över hela staden. 

 

Bic 

Moderator:  Känner ni varumärket Bic? 

Respondent 4:  Pennor va? 

Moderator:  Dom tillverkar olika typer av konsumentprodukter. 

Respondent 1:  Ja, typ pennor och tändare va? 

Moderator:  Finns det något som ni tänker på i samband med varumärket Bic, ni som känner till det? 

Respondent 2:  Att det har funnits väldigt länge. Det känns som ett riktigt gammalt varumärke. 

Respondent 4:  Och lite billigt med, kanske inte jättebra kvalitet. 

Respondent 1:  Som Gekås, storpack. 

Moderatorn förklarar Bics gerillareklam. 

Moderator:  Hur känner ni inför en sådan här reklam? 

Respondent 4:  Man undrar vad som står där, och sen, ja, lite kul. 

Respondent 1:  Ja lite kul, men jaha. Inte så mycket mer. 

Respondent 2:  Det väcker ganska lite känslor. Inte speciellt rolig, och inte speciellt provocerande. Man 
förundras lite över den, men den väcker inga stora känslor. 

Respondent 5:  Det är en häftig grej, men det väcker inte så mycket känslor nej. 

Moderator:  Känns det mer som vanlig reklam, i jämförelse med vad vi visat tidigare? 

Respondent 5:  Det är väl mest att de gjort en grej mycket större. Det känns ju inte som något nytt. Eller 
som något nytt reklamknep. 

Respondent 2:  Nej, det känns ju inte så annorlunda. Det känns som en ganska vanlig reklam. 



 

- 55 - 
 

Sekreterare:  Tror ni att det skulle gett samma effekt som rakhyveln hade varit ett foto på bilden 
istället? 

Respondent 2:  Nja, den väcker ju ändå lite mer uppmärksamhet, det gör den. 

Respondent 4:  Ja, lite mer. 

Respondent 1:  Men den är lite trist. 

Respondent 4:  Jag visste inte ens att de gjorde reklam för något, ändå vet jag vilka det är. 

Moderator:  Men ni skulle uppmärksamma den? 

Respondent 4:  Ja, en eller två gånger om man åker förbi, sen skulle jag inte se den mer. 

Moderator:  Skulle den kännas störande? 

Alla:  Nej, det är inget man blir upprörd över, om det inte är ens egen gräsmatta. 

Moderator:  Känns det bättre att använda sig av sådan här typ av reklam för företag som säljer 
produkter som man behöver engagera sig mer för? 

Respondent 5:  Det är vardagsprodukter som man behöver jämt, men ingen av dem är ju speciellt roliga i 
sig. 

Respondent 4:  Det finns ju företag som försöker göra de roliga, typ Gillette eller så. 

Respondent 4:  På så vis passar det ju för deras produkt, den är ju inte så rolig heller, det är ju bara en stor 
rakhyvel. 

 

IKEA 

Moderator:  Hur upplever ni varumärket IKEA? 

Respondent 1:  Det känns svenskt, det känns hemma. Tryggt, jag tycker om IKEA. Köttbullar. 

Respondent 5:  Bra, billigt. 

Respondent 4:  Det är ett projekt att ta sig dit. 

Respondent 5:  Ganska bra kvalitet till betydligt lägre priser. 

Moderator:  Hur känns varumärket, i avseende vem det riktar sig till? 

Respondent 2:  Till en vanlig Svensson, vanliga människor. 

Respondent 5:  Precis, vanliga människor. Praktiska prylar till bra priser. Jag tycker att de är ganska 
kreativa till sin design och sin affärsmodell. Många roliga lösningar. 

Moderatorn beskriver IKEA:s kampanj 

Moderator:  Hur upplever den här reklamen? 

Respondent 2:  Den är ganska kreativ. 

Respondent 5:  Jag tycker också att det är kreativt, roligt och lite glatt sådär. 

Respondent 2:  Ja precis, folk blir glada. 
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Respondent 5:  I alla fall kommer de att fråga sig vad det är för tåg, sen får det reda på att det är IKEA, 
och då blir de medvetna om den här affären. Okej, det är de som gjort det där galna och 
häftiga tåget. 

Respondent 1:  Mycket uppmärksamhet lär de ju få i alla fall. 

Respondent 5:  Ser man ett sådant tåg, så frågar man ju sig varför det här ser annorlunda ut jämfört med 
andra tåg, så det tror jag att det skapar en medvetenhet. 

Respondent 5:  Jag tyckte att det var en bra reklam. 

Respondent 4:  Ja, det väcker ju nyfikenhet. 

 

Avslutande diskussion 

Moderator:  Vilken av dessa kampanjer gav starkast intryck? 

Respondent 1:  Känslomässigt var det kistorna från LUS, de väckte mest känslor. 

Alla:  Håller med. 

Respondent 5:  Men kanske inte mest positiva känslor. 

Respondent 1:  Starka känslor. 

Moderator:  Var det någon som väckte mer positiva känslor? 

Respondent 1:  Mer, det kändes bra, deras budskap Älska Mer. 

Respondent 5:  Jag tyckte nog också Mer faktiskt. Men IKEAs var kändes också positiv, det kändes kul 
att de inrett ett helt tåg faktiskt. 

Moderator:  Vilken tyckte ni var sämst, som ni minst skulle uppmärksamma och ta till er? 

Respondent 5:  Bic. 

Respondent 2:  Bic. 

Respondent 4:  Ja, jag funderade på vilken var det nu igen. Den fastnade inte direkt. 

Respondent 1:  Nej, den hade man nästan glömt bort. 

Respondent 5:  Bic var den minst kreativa av lösningarna. Den sa ju ingenting. 

 

Moderator:  Om ni skulle utsättas för en gerillareklam, skulle ni i större utsträckning känna att ni vill 
berätta om reklamen för någon i er närhet? 

Respondent 2:  Ja det tror jag, speciellt om det är nytänkande. Det är ju inte direkt som att man berättar 
för sina kompisar om den nya Billboarden man såg på stan för Tele2 liksom. 

Respondent 1:  Precis, att man såg ett tåg i tyg, det skulle man ju ha berättat för alla. 

 

Moderator:  När man använder sig av gerillareklam, såg ni kanske att många av dessa figurerar i det 
offentliga rummet. I vissa fall även på ställen där man kanske inte förväntar sig att 
utsättas för reklam. Hur känns det att företag använder sig av reklam på sådana sätt, där 
det är svårare att koppla bort reklamen? 

Respondent 4:  Det tycker jag inte är så farligt. Det är värre när de ringer hem till en. 
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Respondent 2:  Nu förväntar man ju sig när man går utomhus att man kommer att stöta på reklam, det är 
inte direkt så att man blir chockad. 

Respondent 1:  Man tänker ju ofta inte på att man exponeras för reklam heller, den bara är där. 

Respondent 4:  Gerillareklam sticker ju ut lite mer, men det gör ju ingenting. 

Respondent 5:  Det är ingenting som stör, om det inte blir för mycket. Det är ju roligare när det blir lite 
mer konkret än bara en massa affischer. 

 

Moderator:  Tycker ni att vissa företag lämpar sig bättre till att använda sig av gerillareklam än 
andra? 

Respondent 2:  Det känns mest som att det är produkter som har en smal marknad som behöver sådan här 
reklam. Det är bättre när man vet vilka man ska fokusera på. 

 

Moderator:  Är det något företag som lämpar sig mindre att använda sig av gerillareklam? 

Respondent 2:  Typ ICA. 

Respondent 5:  Det tänkte jag med, det har varit jobbigt. 

Respondent 4:  Vad hade det varit för dåligt med det? 

Respondent 2:  Jobbigt att stå ut med sådan reklam varje vecka liksom. 

Respondent 4:  Det går säkert att vara kreativa för alla företag, alla kan säkert hitta någon bra form att 
använda sig av. 

 

Sekreterare:  Till exempel banker eller försäkringsbolag? 

Respondent 4:  Det är svårt att föreställa sig vad det skulle vara, men det går säkert. 

Respondent 5:  Nödvändiga produkter kanske inte riktigt lämpar sig för samma marknad. Sådana saker 
som är lite utöver det här mänskliga behovet, banker och försäkringsbolag kan ju också 
vara en sådan typ av företag, och dessa tror jag lämpar sig mindre. Snarare att man skulle 
tänka att, jaha, har de också flummat ut nu? 

Moderator:  Skulle vissa företag upplevas som mer oseriösa om de skulle använda sig av 
gerillareklam? 

Respondent 5:  Det finns nog en risk. 

Respondent 4:  Ja, det finns nog en risk för vissa företag. Begravningsbyråer till exempel. 

 

Genomgång av variabler 

Trovärdighet 

Sekreterare:  Hur känner ni rent spontant vid gerillakampanjer, får ni en större eller sämre 
trovärdighet hos företaget som ligger bakom? 

Respondent 4:  Det kan ju finnas en risk att man går för långt. Till exempel för dessa med kistorna. Men 
samtidigt finns det även en möjlighet att göra större intryck på folk. 
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Respondent 5:  Ja, till exempel den här kistreklamen, då de spelade på folks dåliga samveten. Man skulle 
kanske känna att man inte vill ge dit igen. 

Underhållning 

Moderator:  Känns gerillareklam som underhållande? Vilken av dessa kampanjer som vi tagit upp 
känns mest respektive minst underhållande? 

Respondent 5:  En som absolut inte är underhållande (LUG), och en som mest är intetsägande (Bic). Sen 
var det ju några som var roliga, och det var IKEA och dykcentret. 

Alla:  Håller med. 

Intresse 

Sekreterare:  Väcker gerillareklam mer intresse för varumärket än vanlig reklam? 

Respondent 5:  Ja det tycker jag. 

Respondent 4:  Tja. 

Moderator:  Blir man mer intresserad? 

Respondent 5:  Det behövs ju lite extra för att sticka ut då det finns så mycket reklam som är på 
marknaden, och det är klart att om de lyckas bra och lyckas få det där lilla extra så är det 
en bra reklamgrej. 

Etik 

Moderator:  Känns det etiskt korrekt att använda sig av gerillareklam, då den ofta finns på ställen där 
man kanske inte väntar sig att bli utsatt för reklam? 

Respondent 5:  Det beror på vad det är för typ av reklam. 

Respondent 2:  Det känns mer som att det är budskapet som ska vara etiskt än platsen. Det etiska känns 
mer viktigt hos budskapet, sen spelar platsen mindre roll för mig. 

Respondent 4:  Så länge det inte är ens egna trapphus eller trädgård eller så, där tycker jag att gränsen går. 

Irritation 

Moderator:  Upplevs gerillareklam som mer irriterande än vanlig reklam? 

Respondent 4:  Nej, jag tycker att det kan vara irriterande med samma gamla vanliga skit som man ser 
överallt. 

Respondent 2:  Det är ju lite svårare att koppla bort än vanlig reklam, och på så vis kan det ju vara jobbigt 
om budskapet är irriterande. Om det till exempel är något som man själv upplever som 
provocerande, så kan det ju vara det. 

Respondent 4:  Ja, om man till exempel hatar IKEAs design, så är det ju skitjobbigt att åka med deras tåg 
varje morgon. 

Respondent 2:  Ja, om en vanlig reklam känns provocerande så är det ju lättare att bara koppla bort den. 

Uppmärksamhet 

Moderator:  Uppmärksammas gerillareklam mer än vanlig reklam? 

Respondent 5:  Absolut 

Respondent 4:  Ja, det gör man. Men sen hur det påverkar en, det vet man inte, det kan nog vara olika. 
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Fokusgrupp 2 – 090507  

Mer 

Moderator: Känner ni till varumärket Mer? 

Alla:  Ja 

Moderator:  Vad har ni för relation till varumärket Mer? 

Respondent 1:  Dom kör kärlek i sina kampanjer. 

Respondent 4:  Jag tycker att Mer känns ungdomligt, förut kändes det mer som för barn, men nu riktar 
dom sig till kanske 15-20 år. Lite fartfylld kultur sådär. Det är väl så som jag ser på Mer. 

Respondent 1:  Ihop med kärlek tänker jag, ihop med känslor och såna grejer. 

Respondent 2:  Med tetrapacken tänker jag på barn, men den nya förpackningen tänker jag på såna som 
vill ha en dricka på vägen eller så. Kanske en lite äldre målgrupp. 

Moderatorn beskriver gerillakampanjen som Mer gjorde år 2006. 

Respondent 4:  Spontant känns det ganska smart, man kan ju sitta på den och gulla med sin flickvän 
liksom. 

Respondent 1:  Det är verkligen konsekvent också. Med de här bänkarna och pojke-flicka reklamen… 

Respondent 3:  Ja, och det är där ungdomar finns, i parkerna. 

Respondent 2:  Dom är ju ljusa och syns bra. 

Sekreterare:  Känns det okej att placera ut sådan reklam på gator och i parker? 

Respondent 4:  Det är nog från situation till situation tror jag, man måste ha fingertoppskänsla. 

Respondent 2:  Park känns bättre, det är ju en mysig miljö, och det är nog viktigt. 

Sekreterare: Känns det okej med reklam på en bänk då? 

Respondent 4:  Om det baseras på att det inte blir för ofta. Om du en dag går till parken och det bara är 
varumärken överallt, då blir det ju för mycket. Så det här är ju okej, men jag tror inte det 
om alla börjar använda det. 

Respondent 1: Undrar om man hade en vanlig bänk och Mer:s bänk att välja på, jag vet inte om jag vill 
sitta i knäet på Mer på det sättet ändå, då blir man som i en annons känns det som. Om 
man stöter på den bänken så är det tveksamt om man väljer att sätta sig där faktiskt. 

Respondent 4:  Ja, har man två att välja på så tar man nog den andra. 

Sekreterare:  Varför vill man inte sitta på just en reklambänk? 

Respondent 4:  Jag vill inte känna att jag sitter i en annons. 

Respondent 4:  Jag vill inte ha associationer till Mer kanske. 

Respondent 2: Det blir ju så att dom som går förbi tittar på bänken kanske, den väcker ju 
uppmärksamhet. Och då om man sitter där så kanske man inte vill väcka uppmärksamhet 
själv kanske. 

Respondent 4:  Och samtidigt om jag hade sett en sån här bänk så hade jag nog berättat om den för någon 
hemma. Så på så sätt får den ju också mer uppmärksamhet. 
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Sekreterare (till Respondent 4): Du sa tidigare att du inte ville bli associerad med Mer, varför inte då? 

Respondent 4:  Nej, jag tycker inte att den kulturen är applicerbar på mig. Den passar inte till min egen 
bild av mig själv. Det är lite som om man dricker en viss ölsort, vilken grupp man helst 
vill tillhöra liksom. 

Moderator:  Så det hänger alltså lite på vilket varumärke som gör reklamen? 

Respondent 4:  Det tror jag, absolut. Mer passar ju för vissa, men absolut inte alla. 

Respondent 2:  Jag tycker inte Mer är så, det finns ju varumärken där det är mer viktigt beroende på vilket 
man väljer. Det känns inte riktigt så med just Mer. Det är nog lite mer med öl som du 
säger ändå. Det är nog mer efter personligheten. Men med Mer så tänker jag inte på nån 
speciell personlighet så, då tänker jag nog mer på en viss typ av ålder. 

Respondent 4: Personligen så attraheras inte jag av varumärken som är särskilt färgglada, jag attraheras 
mer av stilrena och nedtonade märken. Inte lika laddade och färgglada, Ramlösas bänk 
hade jag gillat bättre. 

Moderator:  Tänk er att ni ser en sådan bänk på stan, skulle den förändra er syn på varumärket Mer? 

Respondent 1:  Det tror jag inte, inte för mig. 

Respondent 4:  Den förändrar ju inte synen på varumärket för mig heller. Det är bara att jag kommer att 
tänka på det, det ger ju en association. 

Respondent 2:  Med tanke på att det stämmer väl överens med deras andra reklamkampanjer så tycker 
inte jag att det gör någon skillnad. 

Respondent 1:  Sen blir man ju inte så förvånad heller, i och med att man märker att reklamen tar mer och 
mer kreativa vägar. Man blir inte så förvånad att det helt plötsligt är på bänkar. 

 

Läkare Utan Gränser 

Moderator:  Känner alla till organisationen Läkare Utan Gränser? 

Respondent 1, 2, 4: Ja 

Respondent 3:  Nej, vad är det? 

Moderator:  Det är då en hjälporganisation, ni som känner till varumärket kanske kan berätta lite om 
det för Respondent 3? 

Respondent 4:  Min bild av LUG är att det är en hjälporganisation för läkare som åker runt, främst till u-
länder, eller till exempel vi krissituationer, då de hjälper till att bygga upp medicinska 
ställen och så vidare. För min del är det en väldigt prestigefylld organisation, många som 
vill vara med i LUG. 

Sekreterare: Vad har ni för uppfattning kring varumärket, hur känns det? 

Respondent 4:  För mig är det väldigt starkt varumärke, verkligen. Ett sånt som ger väldigt positiva 
känslor hos mig. Nåt som jag uppfattar som många som har mycket pengar och sånt gärna 
gör, för att hjälpa resten av Världen. 

Respondent 1:  När jag tänker på LUG, i och med att alla välgörenhetsorganisationer ser ganska lika ut, 
varumärkena är inte så säregna i sin kommunikation, det är mycket ledsna afrikanska 
barn, det är ganska liknande. Jag tycker inte att de är så starka för mig. 

Respondent 4:  Det är väldigt ofta de figurerar i filmer. 
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Respondent 2:  Det är ju bra när man får in det på sådana vis. 

Moderatorn berättar om kampanjen. 

Respondent 1:  Makabert. 

Respondent 2:  Jag tycker att det är en rätt skrämmande kampanj. Det påverkar ju väldigt mycket. När det 
är människor, man känner ju att man blir ledsen, så det ger nog mer pengar. Nån som inte 
vet om kampanjen undrar ju vad det är. 

Respondent 3:  Det är ju det som är poängen. 

Respondent 2:  Jo, men de kanske undrar vad det är och inte förknippar det med den här kampanjen. 

Respondent 3:  Men då frågar du. Jag tycker att det är jättebra, på så sätt, när det väcker starka känslor 
kanske man tar inte det på bättre sätt. Då kanske man förstår bättre vad det handlar om, 
och känner att man vill hjälpa. 

Respondent 2:  Det kan jag hålla med om. 

Respondent 4:  Starka känslor kan ju också vara kontraproduktivt, att det ger en tvärtom-effekt. Det blir 
för magstarkt. 

Respondent 1:  Jag känner lite grann att, vad har de för rättigheter att göra såhär? Man vill gärna veta hur 
god den här organisationen är. Man känner lite att man vill ha en garanti för att mina 
pengar räddar ett liv. Jag ställer mig lite kritisk. De gör anspråk på väldigt mycket. Det 
känns lite sådär. 

Respondent 2:  Man har ju hört alla de här namnen. Man vet ju på ett ungefär, men det kanske de borde 
informera mer om. För att det ska vara så effektivt som möjligt så behöver de nog bli 
granskade på något sätt. 

Moderator:  Men den här kampanjen, väcker den ett intresse för att ta reda på mer om själva 
organisationen? 

Respondent 1, 2, 3: Ja, absolut. 

Respondent 2:  Men på ett obehagligt sätt ändå, men det är ju så. Reklam för en sån här organisation kan 
ju inte vara positiv. Hade alla hjälporganisationer haft sån här typ av kampanjer, så hade 
man ju inte mått så bra.  

Respondent 4: Jag tror att det här kan generera pengar till kampanjen, men inte att den är 
varumärkesstärkande. 

Respondent 1:  Ja, det kanske inte är så långsiktigt. 

Moderatorn berättar att LUG följt upp kampanjen med säljare som ringde upp varje som skänkt pengar 
och erbjudit dem att bli månadsgivare. 

Respondent 1:  Jag hade nog hellre velat ha ett litet fint brev, ett tackbrev. 

Respondent 4:  Ja, då kan man ta ställning istället för att bli påhoppad. 

Moderator:  Tror ni att ni skulle skänka pengar till LUG om ni såg den här kampanjen på stan? 

Respondent 2:  Jag hade nog gjort det. 

Respondent 1:  Jag hade nog gått in och läst om företaget först, sen skulle jag ta ställning. 



 

- 62 - 
 

Respondent 4:  Precis, jag med. 

Respondent 3:  Jag skulle nog göra det, utan att kolla. Men sen om de skulle ringa och be om att fortsätta, 
då skulle jag kolla upp det. 

Respondent 2:  Ja, den väcker ju så starka känslor, så jag hade nog skänkt av den anledningen, att jag 
hade fått dåligt samvete egentligen. 

Respondent 4:  Kampanjen spelar ju just på det, det dåliga samvetet. 

Respondent 1:  Jag vet inte om det känns som rätt väg. Att de spelar på kistorna och så, att det inte räcker 
med de ledsna barnen i Afrika. Det känns inte etiskt riktigt, att det går längre hela tiden. 
Vad kommer härnäst? Kanske ska de hitta en ny väg istället för att spela på rädsla? Jag 
tror att man kan komma längre med att spela på positiva känslor istället. 

Respondent 4:  Precis, de spelar ju nästan alltid på negativt, när det går lika bra att lyfta fram vad man 
faktiskt kan göra. 

Respondent 2:  Men det är ju så, att det som väcker starka känslor ofta är det negativa. 

Respondent 4:  Ja, till en viss gräns, sen blir det fel. Jag tror att positiva känslor är bättre, långsiktigt. 

Respondent 3:  Men är det inte så att det är så pass många såna företag som hjälper barn. De måste vara 
lite drastiska för att få uppmärksamhet, det finns ju så många. 

Respondent 2:  Ja, precis. 

Respondent 1:  Samtidigt tror jag att det kan vara mer kreativt och effektivt om man istället går en annan 
väg, och spelar på det positiva, istället för de här tycka synd om knapparna. 

Respondent 3:  Men just nu handlar det om döden, hur kan man ta det positivt? 

Respondent 2:  Man kan ju visa bilder på glada barn istället. 

Respondent 3:  Men jag tror att de ville betona att det är så många barn som dör varje dag. 

Respondent 2:  Ja, 50 kronor det har ju alla råd att skänka. Men att skänka varje månad, det kanske inte 
alla kan eller vill. 

Sekreterare:  Det här var ju ett varumärke som de flesta av er kände till. Om det hade varit ett okänt 
varumärke, hade ni kunna tänkt er att donera då? 

Respondent 1:  Det hade varit skillnad. 

Respondent 4:  Det hade varit en väldig skillnad, då hade jag nog inte skänkt pengar. Just att LUS är så 
pass starkt för mig, det är det som väger upp. 

Respondent 2:  Kampanjen väcker väl samma känslor, men LUS vet man ju ungefär vart det står. Jag 
hade nog tagit reda på mer om företaget. 

Respondent 3:  För mig skulle det räcka med att fråga min kompis vad det var, och sen skulle jag skänka. 

Respondent 1:  Ja, men jag tycker att det känns lite obehagligt, som en liten fingervisning om vart vi är på 
väg, jag vet inte, lite oetiskt. 

Respondent 4:  Att spela på döden och barn som dör, som företag, det är inte okej. 

Respondent 1:  Till exempel om Coca Cola skulle använda sig av det här, ditt dåliga samvete tänk, att om 
du köper en cola så skänker de pengar till rädda barnen. Att du då köper cola istället för 
pepsi liksom. Det skulle kännas tveksamt. 

Respondent 4:  Precis, men just för att det är en hjälporganisation, så kommer de undan med mer saker. 
Man drar inte parallellen att det är ett vinstföretag, och då kan man spela med sådana kort. 
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Respondent 1:  Det får ju inte kosta för mycket att göra de här kistorna heller. 

 

Sveriges Dykbransch 

Moderator:  Känner ni till organisationen Sveriges Dykbransch? 

Alla:  Nej 

Moderatorn berättar om varumärket och kampanjen 

Moderator:  Vad är er första reaktion? 

Respondent 2:  Om det är lagligt. 

Respondent 4:  Det var min reaktion också faktiskt. 

Respondent 1:  Jag tyckte att det var käckt, fyndigt. Roligt. 

Respondent 3:  Bra placering. 

Respondent 4:  Jag tänker att om man får upp många såna här, att det kan innebära skador för trafiken. En 
sån här, det är okej, men fler det kan ju bli farligt. Då kollar man ju inte på vägmärken 
längre. 

Respondent 2:  Jag tycker inte att det är okej. Fast ja, jag tycker inte att man skulle reagera så mycket, den 
smälter liksom in så bra bland alla andra vägmärken. Men det måste ju vara skyddat, 
vägmärken, att man inte får göra vad som helst som liknar det. 

Respondent 3:  Ja, det kanske smälter in, de som bor i närheten kanske reagerar, men inte de som bara går 
förbi. 

Respondent 1:  Jag kan tänka mig att avsändaren känns ganska diffus, att man känner att det är vägverket 
som försöker säga mig något. Att det är dem som står för hemsidan 

Moderator:  Skulle ni gå in på hemsidan och kolla på vad det är? 

Respondent 1:  Om jag var dykintresserad så kanske, men inte annars. 

Respondent 2:  Nej, det tror jag inte att jag skulle. 

Respondent 4:  Spontant nej. 

Respondent 2:  Och jag tycker inte att det är så tydligt att det är reklam. Det är ju väldigt likt 
vägskyltarna, om man bortser från texten. 

Respondent 4:  Den spelar ju lite på vad som är etiskt korrekt, det framgår ju inte att det är reklam. 

Moderatorn berättar om att reklamen sattes upp utan tillstånd, vilket skapade stor uppmärksamhet i olika 
media. 

Respondent 4:  Det är ju smart på så sätt. 

Respondent 2:  Precis, det ger ju mer uppmärksamhet. Men just att bara se på skylten så fattar man inte 
med reklam. 

Respondent 4:  Jag tycker inte att det känns riktigt okej, etiskt. 

Respondent 3:  Jag är dykintresserad, men skulle nog inte gå in på hemsidan och kolla. 
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Respondent 1:  Nej, och runt Stockholm, där känns det inte så lockande att dyka. Kanske på Bali. 

Moderator:  Om det hade varit något annat varumärke då? 

Respondent 3:  Inte med skyltarna. 

Respondent 2:  Nej, det känns inte rätt. Vägmärken och skyltar har ju utformats för att man ska se dom. 
Det får inte bli så man blandar ihop det, för då hade ju vägmärkena helt tappat sin 
funktion och syfte. 

Respondent 4:  Nej, det får inte komma för ofta. Om fler gör det, då blir det ju fel. 

Respondent 1:  Ja, det gäller ju att det är rätt företag också, det gäller att ha fingertoppskänsla. För vissa 
företag kan det bli helt fel, om man använder sig av sån här typ av reklam. Det gäller för 
alla kampanjer som ni visat. 

 

Bic 

Moderator:  Känner ni till varumärket Bic? 

Respondent 1: Är det pennor och kontorsprodukter? 

Respondent 2:  Pennor va? 

Moderator:  Har ni några tankar kring det varumärket? 

Respondent 3:  Billigt och bra. 

Respondent 4:  Inga associationer alls, eller skolan kanske. 

Respondent 2:  Kvaliteten är ganska bra, för det priset. 

Respondent 3:  Dåliga rakhyvlar. 

Respondent 2:  Ja, hemska. 

Moderatorn förklarar mer om varumärket och om Bics gerillareklam. 

Respondent 3:  Smart. 

Respondent 1:  Fantastiskt. 

Respondent 4:  Den skulle imponera på mig. 

Respondent 1:  Ja, mycket, jätteroligt. 

Respondent 4:  Loggan är dock lite liten. Jag tänker direkt på Gillette, eller motsvarande eftersom de är 
mycket större. 

Respondent 1: Varumärket höjs i mina ögon, eftersom för mig är det engångshyvlar som massproduceras 
i Asien någonstans, det är billigt och inte så mycket tanke bakom. Men den här kampanjen 
är det mycket tanke bakom, vilket gör att varumärket höjs. 

Respondent 4: Precis, men det måste framgå mycket tydligare att det är Bic som är avsändare. 

Respondent 3:  Man ser ju också att det är Bic då rakhyveln är lite enklare. Gillette har lite mer design. 

Respondent 1:  Det känns inte som ett etiskt dilemma direkt den här kampanjen. 

Respondent 2:  Nej precis, det känns inte som att de förstör, vilket företag kan göra ibland om de placerar 
reklam på en åker, den smälter bra in. 
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Respondent 4:  Den känns bäst hittills i mina ögon, av de kampanjerna som ni visat. Innovativ och 
träffande. 

Respondent 1:  Precis, utan att provocera, och det är en konst tror jag. 

Respondent 4:  Mm, det är det som är viktigt tror jag. 

 

IKEA 

Moderator:  Känner ni till varumärket IKEA? 

Alla:  Ja. 

Moderator:  Vad har ni för tankar kring varumärket IKEA? 

Respondent 3:  Stort. 

Respondent 2:  Ja, stort och att det är billiga möbler men till bra kvalitet. 

Respondent 4:  Jag tänker på bokhyllan Billy, och gult och blått sådär. 

Sekreterare:  Om ni tänker på varumärket i känslotermer då? 

Respondent 2:  Jag tycker att det är kul att gå på IKEA. 

Respondent 1:  Det känns tryggt och pålitligt. 

Respondent 4:  Absolut, det känns medelmåttigt, svenskt. Lagom! 

Respondent 1:  Man har inte så höga krav heller. Funkar det inte så är det så, och är det bättre än man 
tänkt, så överträffar som sig själva. 

Respondent 4:  IKEA för mig är lite som McDonalds, de ligger kvar på samma nivå. 

Respondent 1:  Jag skulle mer likna dem vid HM, tar in gästdesigners och så. 

Respondent 2:  I Sverige så vet ju alla vad IKEA står för, det är enkelt och billigt och sådär. 

Respondent 4:  Ja, men det känns ju billigt och enkelt. Men ändå innovativt med roliga lösningar och så. 

Respondent 3:  Roliga lösningar på tråkiga saker. 

Moderatorn beskriver IKEAs kampanj. 

Respondent 2:  Fräckt. 

Respondent 3:  Roligt. 

Respondent 2:  Men det tilltalar ju kanske inte alla, med de här färgerna. 

Respondent 4:  Det är väldigt kreativt och smart. Det passar ju bra för alla dem som vill handla på IKEA. 

Respondent 1:  Ett så starkt varumärke kan komma undan med att inte visa avsändaren så tydligt. Om 
man tänker på utsidan av vagnen och så. Man skulle nog höra att det var IKEA som hade 
den här kampanjen sen ändå. 

Respondent 2:  Även fast man inte kanske förknippar det med IKEA direkt, så tänker man väl kanske att 
oj vad är det här för tåg, och det är väl då man kommer i kontakt med, vad det är för 
företag. Jag hade nog inte förknippat det direkt med IKEA, om jag inte kände igen 
mönstret från affären. 
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Respondent 3:  Jag tycker att det är en fantastisk idé att sätta det på ett tåg, det blir ju många som ser det. 

Respondent 2:  Även att det inte står IKEA stort, det är ett plus faktiskt. Även fast det inte varit ett så stort 
företag. Jag hade i alla fall frågat någon vad är det här. Det hade nog även funkat för ett 
mindre företag, att inte använda sin logotyp. 

Respondent 1:  Och just det att man får gå en liten väg innan man kopplar, och fattar, det gör att det sätter 
sig. Man kommer nog ihåg det längre, eftersom man får tänka en gång till vad det är för 
företag. 

Respondent 2:  Man blir lite mer intresserad av det. Man fattar inte riktigt allt direkt. Det är smart. 

Respondent 4:  Det handlar nog lite om hur nyfiken man är också, från person till person. Jag skulle nog 
tänka vilket fult tåg, sen kanske jag skulle glömma det. 

Respondent 2:  Men då kanske du hör om det på TV sen, och då kopplar du ju ändå till det du sett. 

Respondent 3:  Skulle inte du tycka att det var konstigt om ett tåg såg ut såhär? 

Respondent 4:  Ja, men jag vet inte om jag skulle bli jättenyfiken. Många av de här kampanjerna kräver ju 
stora doser av nyfikenhet. Och det är lite olika hur man är som person. 

 

Avslutande diskussion 

Moderator:  Vilken av kampanjerna som vi visat gav störst intryck? 

Respondent 1:  Rakhyveln. 

Respondent 4:  Rakhyveln tycker jag också. 

Respondent 2:  Kistorna, och även IKEA. 

Respondent 3:  Kistorna. 

Moderator:  Varför just rakhyveln eller kistorna? 

Respondent 1:  Den kändes originell och kreativ. Jag tyckte inte kistorna var så originella. 

Respondent 4:  Den kampanjen med tåget stack inte ut så mycket, så de smälter ganska bra in. Den är inte 
snygg, men smälter bra in i sammanhanget. Rakhyveln sticker ändå ut, men smälter också 
in på ett bra sätt. Jag kan inte riktigt förklara. Men den är betydligt bättre på att göra båda. 

Respondent 3:  Jag tycker kistorna för mig, för jag har aldrig sett något sådant. Jag har sett en kampanj 
förut där det var något stort som stod bredvid nånting, men jag har redan glömt vad det 
var. Så det har inte gett så mycket intryck. Men kistorna i stan, små kistor, då förknippar 
jag det med bebisar, vilket väcker mycket starka känslor. 

Moderator:  Vilken kampanjen gillar ni bäst? 

Respondent 3:  Rakhyveln. 

Respondent 4:  Jag med. 

Respondent 2:  Rakhyveln och tåget. 

Moderator:  Vilken kampanj kändes sämst? 

Respondent 2:  Skylten med dykgrejen, för budskapet framkom inte, eller att det var reklam. 

Respondent 3:  Den hade jag redan glömt. 

Respondent 4:  Jag hade också glömt den. 
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Respondent 2:  Även fast jag tycker att kistorna är etiskt korrekt, så hade jag nog inte själv velat vara 
ansvarig för den reklamen. Men IKEA:s reklam tilltalar mig mest. 

Respondent 3:  Men det är svårt att jämföra mellan kistorna och IKEA, det är svårt att säga att man gillar 
något riktigt. 

Respondent 4:  Ja, sämst var dykargrejen. Och Mer var lite småtråkig. 

Respondent 2:  Nej, Mer minns jag knappt. 

Respondent 3: Inte jag heller. 

 

Genomgång av variabler 

Trovärdighet  

Moderator:  Känns gerillareklam som ett trovärdigt sätt att marknadsföra sig på? 

Respondent 4:  Det tycker jag, om det görs på rätt sätt. 

Respondent 1:  Ja, det är nog väldigt situationsanpassat. 

Underhållning  

Moderator:  Känns gerillareklam som en underhållande typ av reklam? 

Respondent 1:  Underhållning krävs ju att man engagerar sig, och det kan ju även en skräckfilm göra. 
Men då tycker jag nästan att kistorna underhåller, eftersom det väcker någonting. Alltså 
inte roligt. 

Moderator:  Men om ni ser underhållning som roligt? 

Respondent 3:  Jag tror att tåget är bäst då, för vid underhållning så tänker jag långsiktigt. På tåget kan 
man sitta och snacka och det är svårt att missa reklamen. 

Intresse  

Moderator:  Kan gerillareklam väcka ett intresse, en nyfikenhet för varumärket? 

Respondent 2:  Ja, det tycker jag. 

Respondent 4:  Absolut. 

Respondent 3:  Ja. 

Sekreterare:  På vilket sätt? 

Respondent 4:  Man kan ju gå från att vara ute på stan till att plötsligt springa på en kista, snacka om att 
väcka intresse fort ändå. 

Respondent 1:  Jättebra komplement, och att hänvisa till något annat liksom. 

Etik  

Moderator:  Känns gerillareklam etiskt korrekt? 

Respondent 4:  Kanske tåget och rakhyveln känns etiska, och Mer-reklamen, men det är svårare med 
skylten och kistorna. 

Respondent 1:  Hade Mer-bänken stått i en fin miljö, kanske vid Selma Lagerlöfs Mårbacka, så vid rätt 
situation känns det rätt. 
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Respondent 4:  Precis, det är mycket fingertoppskänsla. 

Irritation  

Moderator:  Känns det irriterande med gerillareklam, med tanke på att man då ofta stöter på reklam i 
det offentliga rummet? 

Respondent 2:  Det får inte blir för mycket. Är det bara en engångsgrej så är det kul. För mycket är 
störande. 

Respondent 1:  Tidsperioden är också viktig, att det är begränsat. 

Moderator:  Hur skulle det kännas om väldigt många företag skulle använda sig av gerillareklam? 

Respondent 4:  Då försvinner poängen. Det måste vara unikt, ju mer det blir, desto sämre blir det. Det tar 
bort sig självt i så fall. 

Respondent 2:  Jag tycker att det är roligt, men det kan bli irriterande om det blir för mycket. 

Uppmärksamhet  

Moderator:  Är gerillareklam ett bra sätt för att väcka uppmärksamhet kring sitt varumärke? 

Respondent 4:  Ja. 

Respondent 2:  Det tycker jag. 

Respondent 1:  Absolut. 

Respondent 2:  Man måste ju sticka ut idag, för att kunna nå ut. 

Respondent 4:  Men det bygger även lite på vad för slags företag som man är, vilka det passar för. 

Respondent 1:  Precis, men det är även lite kul att till exempel Bic gör en sån kanonkampanj, det känns 
lite oväntat. 

 

Sekreterare:  Hur upplevs målgruppen för gerillareklam? 

Respondent 2:  De flesta av de kampanjer som ni visat riktar in sig till en yngre målgrupp. Alltså inte till 
pensionärer i alla fall. 

Respondent 4:  Jag tror också att pensionärer har svårt för att skilja på vad som är reklam och inte. Att det 
därför inte är rätt att göra gerillareklam som riktar sig till äldre. Det är som att göra reklam 
mot barn, du får inte använda gerillareklam i det sambandet. Det är inte okej. Företag som 
riktar sig mot barn, pensionärer eller sjuka får inte använda sig av gerillareklam tycker 
jag. 

 

Moderator:  Skiljer det sig något mellan hög- och lågengagemangsprodukter (förklarar vad det 
betyder)? 

Respondent 2:  Det kan vara bra vid lågt engagemang, eftersom om jag ska köpa till exempel ketchup och 
jag står i affären och det finns typ fem olika sorter. Då kanske jag tar Felix, om jag sett en 
kul kampanj med dem i veckan. Sånt man engagerar sig mer i, då kanske inte reklamen 
spelar lika stor roll, eftersom man måste tänka efter mer. 

Respondent 4:  Banker och så, där förväntar man sig att dom ska vara seriösa. Men man kan säkert få mer 
ungdomar att byta bank kanske med nån sån här kampanj. 
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Fokusgrupp 3 – 090511 

Mer 

Moderator:  Känner ni till varumärket Mer? 

Alla:  Ja! 

Moderator:  Vad har ni för allmänna känslor kring varumärket Mer? 

Respondent 4: Älska mer. 

Respondent 3: Precis. 

Respondent 1: Det känns väldigt svenskt på något sätt. 

Respondent 3: Lite somrigt. 

Respondent 5: Precis, det tänkte jag också på.  

Moderator:  Brukar ni köpa Mer? 

Respondent 3: Ja, ibland. 

Respondent 5: Det är väldigt sällan faktiskt. 

Respondent 4: Ibland, om man inte vill ha kolsyra. 

Moderatorn beskriver gerillakampanjen som Mer gjorde år 2006. 

Moderator:  Vad är er spontana reaktion på den här kampanjen? 

Respondent 2: Den är ju jättegullig tycker jag. 

Respondent 3: En kul idé ändå. 

Respondent 4: Ja, det känns annorlunda. 

Respondent 5: Jag tycker de var skithäftiga de bänkarna. 

Moderator: Vad ger den för slags känslomässiga reaktioner? 

Respondent 4: Jag skulle nog bli glad. 

Respondent 3: Ja, glad. Det är roligt. 

Respondent 2:  Men jag tänka mig att det är massa gamlingar som kan tycka att den är lite irriterande. 
Eftersom det står älska mer, de kanske tycker att det uppmanar till en massa dumheter. 

Respondent 3: Jag tror att vissa kan tycka att det är för mycket färg, och att det är nån som har varit på 
bänkarna och kladdat. Kanske att vissa inte skulle förstå att det var reklam. 

Respondent 1: Jag tycker inte att den sticker ut så mycket ändå, visst den gula färgen, men loggan är 
ganska liten, och jag vet inte om den skulle ge så mycket uppmärksamhet ändå. 

Moderator: Förstår man att det är reklam som det handlar om? 

Respondent 3: Kanske inte till en början, men det beror på om man ser fler. 

Respondent 1: Man kanske inte hade förstått det om loggan inte var där. 

Moderator: Hur känns det då man använder en bänk som reklamplats? 

Respondent 5: Det blir väl lite mer uppseendeväckande kan jag tänka mig. 
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Respondent 3: Nåt annorlunda. Jag tror att man tar till sig reklamen lite mer, istället för om det till 
exempel är affischer. 

Respondent 4: Precis, då blir det ju en i mängden. Det sticker ut. 

Moderator: Känner ni några problem med att använda en bänk med reklam på? 

Respondent 3: Nej, om man vill sitta så spelar det ingen roll. 

Respondent 5: Nej, det gör ingenting. 

Moderator:  Har ni något mer som ni vill tillägga om den här kampanjen eller om Mer? 

 

Läkare Utan Gränser 

Moderator:  Känner ni till organisationen Läkare Utan Gränser? 

Alla: Ja. 

Moderator: Vad tänker ni på när ni hör deras namn? 

Respondent 3: Jag tänker på välgörenhet och Afrika. 

Respondent 2: Jag tänker på att de är grymt duktiga. Folk som kan vara här och tjäna pengar, men istället 
åker till andra länder och hjälper till. Duktiga, goda. 

Respondent 5: Till organisationen har jag bara positiva associationer 

Moderatorn berättar om kampanjen. 

Moderator:  Vad är eran första spontana reaktion när hör om den här kampanjen? 

Respondent 1: Det känns ju hemskt såklart, med tanke på att det är så många som svälter och så. 

Respondent 3: Det känns lite obehagligt. 

Respondent 5: Jag tycker också att den ger lite obehagskänslor. 

Respondent 3: Det skulle jag inte tycka om, om det står en kista utplacerad. Det känns konstigt med en 
barnkista utplacerad sådär. 

Respondent 1: Det skapar ju mycket egna associationer till döda personer från ens eget liv, som kommer 
upp i tankarna. 

Moderator: Tycker ni då att det känns fel att spela på de här känslorna? 

Respondent 2: Jag tycker inte det, för det behövs ju uppenbarligen. Folk går ju bara förbi de vanliga 
annonserna oftast. Men jag förstår att många kan känna att det är osmakligt. 

Respondent 1: Det är nog väldigt viktigt att syftet framgår tydligt i kampanjen. 

Moderator: Skulle ni själva kunna tänka er att stödja organisationen om ni såg en sån här kampanj? 

Respondent 3: Jag tror inte att det skulle påverka mig att skänka mer. Det känns lite fel sätt att nå ut på, i 
alla fall till mig, det känns lite obehagligt på nåt sätt. 

Respondent 2: Jag är ju månadsgivare till just dem, då var det bara någon som stoppade mig på gatan. Så 
det här skulle nog kunna få mig att donera pengar. 

Respondent 5: Jag tror också det faktiskt. Bara som en sån engångsgrej, mer då än om man går förbi en 
affisch så. 
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Respondent 3: Men det känns inte riktigt rätt att spela på just kistor, det blir obehagligt. 

Moderator: Skulle det påverka er syn på LUG? 

Respondent 3: Inte för mig, det känns lika som tidigt. Man förstår ju ändå syftet, även fast jag inte gillar 
kampanjen. 

Respondent 5: Nej, det förändrar faktiskt inte så mycket. 

Moderator:  Men om det hade varit en organisation som ni inte kände till. Hade ni tagit budskapet på 
ett annat sätt då? 

Respondent 1: Den hade nog känts mer negativt kopplad då. LUS känner man ju ändå till, och associerar 
med positiva saker. Det gör nog ganska mycket. 

Respondent 3: Precis, man har ändå ganska mycket kunskap om vad de gör. 

 

Sveriges Dykbransch 

Moderator:  Känner ni till varumärket sedan tidigare? 

Alla:  Nej. 

Moderatorn berättar om varumärket och kampanjen. 

Moderator: Hur upplever ni en sån här reklam? 

Respondent 1:  Jag känner direkt att, får man göra så? 

Respondent 3: Precis, det tänker jag med. Det känns lite fult. 

Respondent 1: Man lurar ju lite på att det ser ut som en riktig skylt. Det blir för missvisande. Det är för 
otydligt att det är reklam. 

Respondent 3: Det ser ju ut som att man får dyka där. 

Moderator: Förstår ni vem det är som gör reklam då? 

Respondent 1: Inte egentligen, jag hade nog trott att det var en myndighet eller någonting. 

Moderator: Skulle ni blivit nyfikna och gå in på hemsidan? 

Respondent 1: Nej, kanske om man var dykintresserad. 

Respondent 2: Jag är dykintresserad, men skulle nog inte besöka hemsidan. Men det kanske har nåt att 
göra med att jag inte är så intresserad av att dyka i svenska vatten. 

Moderator: Känns det okej att använda sig av sådana här skyltar vid reklam? 

Respondent 3: Ja, jag tycker det.  

Moderatorn berättar om att det blev stor uppmärksamhet av reklamen i media. 

Moderator: Hur känns det att man använder sig av dessa tekniker för att skapa uppmärksamhet i olika 
media? 

Respondent 3: Det känns ju som att det är många som gör det redan, så det är ju inte så nytt. 

Respondent 1: Det känns ju lite ohederligt. 
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Bic 

Moderator:  Känner ni varumärket Bic? 

Respondent 3: Jag tror det, gult, typ rakhyvlar va? 

Respondent 5: Ja, pennor och sådant va? 

Moderatorn berättar lite mer om varumärket. 

Moderator:  Finns det något som ni tänker på i samband med varumärket Bic, ni som känner till det? 

Respondent 5: Inga alls egentligen, det är ju smågrejer. 

Respondent 1: Jag tänker på den där blå standardpennan. 

Moderatorn förklarar Bics gerillareklam. 

Moderator:  Hur känner ni inför en sådan här reklam? 

Respondent 3: Den är rolig, något man skulle prata om och komma ihåg. Jag skulle nog berätta för någon 
att jag såg en jätterolig reklam. Eller annorlunda. 

Respondent 5: Man skulle nog komma ihåg den. 

Respondent 3: Det är ju ett ganska lågprofilmärke, så det känns lite oväntat. 

Respondent 2: Jag tycker att det är bra reklam. Den är så ovanlig, man uppmärksammar den. 

Respondent 3: Det är liv i den. 

 

IKEA 

Moderator: Känner alla till varumärket IKEA? 

Alla: Ja 

Moderator:  Vad har ni för känslomässig reaktion till varumärket? 

Respondent 5: Jag tänker på mardrömmen där man ska bygga ihop deras grejer. Men annars är det ju bra 
grejer. 

Respondent 3: Ja, man har ju en positiv bild av den. Man får bra grejer till ett bra pris. Lite nya och så. 

Respondent 2: Man är ju också lite stolt över att det är ett så stort varumärke som är svenskt. 

Respondent 5: Det är ganska prisvärt. 

Respondent 1: Jag tänker på Billybokhylla. Och deras lager. 

Respondent 3: Jag tänker stort också. 

Moderatorn beskriver IKEAs kampanj. 

Moderator:  Vad tycker ni om den här reklamen? 
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Respondent 3: Kul idé. Roligt. 

Respondent 2: Ja, jättekul reklam. 

Respondent 5: Bara positivt. 

Respondent 4: Man skulle bli glad om man såg en sådan reklam. 

Respondent 5: Jag skulle undra vad det var för reklam om jag bara såg utsidan på tåget. Man skulle undra 
vilka som låg bakom. Man skulle undra vad det var för speciellt med den där, och bli 
nyfiken och ta reda på mer antagligen. 

Moderator: Skulle ni berätta om tåget för någon i er närhet? 

Respondent 3: Ja, absolut 

Respondent 5: Definitivt 

Moderator: Känns det som en typisk reklam för IKEA att använda sig av? 

Respondent 2: Nej, det är väl alltid typiskt dem att vilja göra något annorlunda. Men man hade ju inte 
förväntat sig något sådant här. 

 

Avslutande diskussion 

Moderator:  Vilken av kampanjerna gav starkast intryck? 

Respondent 5: Jag tycker den med kistorna, men det är bara för att den spelar på sådana känslor som är 
väldigt starka. 

Respondent 3: Jag känner samma sak. Jag gillar inte det där med kistor, just döden är ett känsligt ämne. 

Respondent 1: Ja, kistorna. 

Moderator: Känns det inte okej att spela på dessa känslor tycker ni? 

Respondent 1: Nej, men de kan komma undan med det faktiskt. 

Respondent 4: Nej, men inte vem som helst. 

Respondent 2: Jag tycker att det känns okej. 

Respondent 5: Ja, jag tycker att det känns okej, när det är en sådan här organisation i alla fall. 

 

Moderator: Vilken av kampanjerna kände ni att ni gillade bäst? 

Respondent 1: Rakhyveln tycker jag. Det blir en sådan stor grej av det. 

Respondent 5: Jag får nog säga tåget faktiskt. Det kändes nytt och så. 

Respondent 3: Tåget är jag också inne på, man kan bli delaktig i det. 

Respondent 2: Precis, man får prova produkterna också, inte bara se. 

 

Moderator: Var det någon som ni gillade mindre? 

Respondent 4: Den där dykgrejen, den tilltalade inte mig alls. 

Respondent 3: Nej, det kändes som att den kunde luras lite. 

Sekreterare: Om det hade varit någon organisation som hade berört något intresse som ni har då? 
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Respondent 4: Ja, då hade man kanske stannat upp och kollat på det lite mer. 

Respondent 5: Ja, man sänker nog toleransen lite när det är något som man brinner för. 

 

Moderator: Hur känns det att när man vid gerillareklam väljer att använda sig av annorlunda 
kanaler, vilka ofta befinner sig inom det offentliga rummet? 

Respondent 3: Det är väl lite roligare. Om man tänker på parkbänken, den skulle ju ändå stå där så då kan 
man ju lika gärna använda den. Men det får inte bli för mycket, om alla skulle använda sig 
av det här och ha reklam överallt skulle det bli jobbigt. 

Respondent 4: Nej, det får inte bli för mycket. 

Respondent 1: Ja, då skulle det kännas nästan som klotter om alla skulle ha reklam överallt. 

Respondent 2: Ja, då skulle man nog bli irriterad tror jag. 

 

Moderator: Känns det mer lämpligt för vissa företag att använda sig av gerillareklam? 

Respondent 3: Ja, det behöver ju passa in på företaget och vad det står för. Att det ändå fyller sin 
funktion. 

Respondent 1: Det passar nog bättre för företag som inte behöver upplevas som så seriösa. Till exempel 
en advokatbyrå, skulle nog kunna bli lite fel med. Statusen skulle sjunka. Det skulle 
kännas oseriöst. 

Respondent 5: Ja, det finns nog en risk för en oseriös känsla. 

 

Moderator: Tror ni att gerillareklam lämpar sig bäst för en viss typ av målgrupp. 

Respondent 3: Yngre kanske. 

Respondent 4: Ja, det kanske inte lämpar sig så bra på äldre, då de ofta är kvar i sina gamla tankar och 
mönster. Allt annat och nytt går liksom bort. 

 

Moderator: Men känns det alltså mer annorlunda och kreativt att använda sig av gerillareklam? 

Respondent 3: Ja, det gör det. 

Respondent 5: Definitivt. 

 

Genomgång av variabler 

Trovärdighet 

Moderator:  Känns det trovärdigt för ett varumärke att använda sig av sådan här typ av reklam? 

Respondent 4: Ja, om den används på rätt sätt. 

Respondent 3: Ja, passar det branschen och det man sysslar med så blir det ju trovärdigt. 

Underhållning 

Moderator:  Känns ett varumärke som använder sig av gerillareklam som underhållande? 
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Respondent 5: Ja, det tycker jag. 

Respondent 1: Det känns ju lite trendigare. Det är ju lite okonventionellt, och inte det gamla tråkiga. Det 
känns nytt. 

Intresse 

Sekreterare:  Väcker gerillareklam mer intresse för varumärket än vanlig reklam? 

Respondent 5: Det tror jag absolut, det är något som man kommer ihåg och så. 

Respondent 4: Ja det tycker jag, som vid IKEA, då får man ju testa soffan på tåget, och så kanske man 
letar upp den sen i butiken. 

Respondent 3: Man blir ju säkert mer öppen om man ska köpa saker, man kanske tänker mer på 
varumärket än tidigare. 

Respondent 4: Och om man ska köpa en dricka och står och väljer mellan en Mer och en Festis, så 
kanske man har gått förbi den där Merbänken, så då kanske man väljer den, hellre än en 
Festis. Man blev kanske glad när man såg bänken, och vill då kanske hellre köpa en Mer. 

Etik 

Moderator:  Känns det etiskt korrekt att använda sig av gerillareklam, då den ofta befinner sig inom 
det offentliga rummet? 

Respondent 3: Det är ju roligare, vanlig reklam kan ju också störa det etiska, fast det finns på mer 
väntade ställen. Men som sagt så får det ju inte bli för mycket. 

Respondent 5: Så länge man håller sig till lagen så känns det okej. 

Respondent 1: Mm, jag håller med om lagaspekten. Och det får inte komma in i mitt hem, på det privata. 
Är jag på allmän plats så vet jag ändå att jag kommer att utsättas för reklam någonstans. 

Respondent 2: Men jag tror också att det är som du (Respondent 3) säger, att det inte får gå för långt. För 
om man går till parken och det hänger massa reklam på alla träden, och sen vid fontänen 
och överallt, då har det någonstans gått överstyr. Att det inte ska vara i det offentliga 
rummet. Men nu så tycker man ju att det är kul, när det inte är så mycket. 

Irritation 

Moderator:  Upplevs gerillareklam som mer irriterande än vanlig reklam? 

Respondent 3: Nej, det är ju som det som vi pratade om. 

Respondent 1: Jag kan tänka mig att det inte är så störande på ställen där det ofta finns reklam, men sen 
så kanske om man är ute i skogen och springer så blir det nog konstigt. Men det är nog 
också en vanegrej, att man blir mer och mer tolerant. 

Uppmärksamhet 

Moderator:  Uppmärksammas gerillareklam och varumärket mer än vanlig reklam? 

Respondent 5: Definitivt. 

Respondent 3: Ja, det gör man. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) 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. 
 
 
 
 
 

 
 

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 
TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.IDA@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/IDA  


