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Sammanfattning  

 

I genomsnitt utsätts vi för 3000 reklambudskap under en dag, men bara cirka 14 % av 

de okonventionella kampanjerna har någon effekt. Vi har blivit för medvetna om hur 

reklam påverkar oss och för kritiska mot media för att köpa dessa budskap.  

Jay Conrad Levinsons grundade för cirka 30 år sedan begreppet gerilla marknadsföring. 

Den här kreativa marknadsföringsmetoden var till en början tänkt för de företag som 

hade begränsade resurser. Metoden kan vara väldigt kostnadseffektiv och används idag 

flitigt bland både stora som små företag.  

Vi har valt att i vår uppsats lägga fokus på konsumenterna och hur de ser på traditionell 

marknadsföring jämfört mot mer kreativa medieval. En viktig faktor och den del som 

hela begreppet gerillamarknadsföring bygger på är word-of-mouth. Detta är ett fenomen 

som går ut på att folk som utsätts för en viss kampanj pratar vidare om detta och på så 

sätt sprider budskapet vidare.  

Vi bygger vår empiri på en enkätundersökning där 80 personer besvarade frågor hur de 

upplever traditionell marknadsföring samt vad de får för uppfattning av fyra olika 

exempel på gerillakampanjer. Resultatet bekräftar den teori som vi har angående att 

denna form av marknadsföring skulle skapa ett större intresse samt tendera att öka 

folks benägenhet till word-of-mouth.   

  

Nyckelord: Konventionella och okonventionella marknadsföringsmetoder, gerilla, 

konsument, brus, utbudsöverskott, subkulturer 
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1. Inledning                                                                                                                          
 

Första kapitlet i denna uppsats ska ge läsaren en kännedom om ämnesområdet och de 

problem som finns kring detta. Vi börjar därför med att beskriva problembakgrunden som 

ligger till grund för hela vår frågeställning och som sedan leder oss vidare in på 

problemdiskussionen. Detta kapitel kommer sedan även att innehålla definitioner av olika 

begrepp, problemavgränsning, syfte, nyckelord och definitioner samt uppsatsens 

disposition.  

 

1.1 Problembakgrund 

Från att du vaknar på morgonen och klockradion går i gång tills dess att du går och 

lägger dig på kvällen blir du utsatt för en mängd olika reklambudskap. Genom 

tidningsartiklar, reklampelare, tv, radio, Internet, etcetera för företagen ut sitt budskap 

om olika produkter och tjänster. Bruset som all reklam berörs av är otroligt stort och det 

kan vara väldigt svårt för enstaka företag tränga igenom detta, det krävs en unik 

marknadsföring som får folk att reagera och uppmärksamma just det aktuella företaget.  

Marknaden karaktäriseras idag av ett stort utbud av produkter och tjänster, det finns 

mer än vad som efterfrågas vilket leder till utbudsöverskott. Det stora utbudet bidrar 

även till en intensiv konkurrenssituation. Företag måste hitta ett sätt att synas och på så 

sätt fånga människors uppmärksamhet vilket sedan förhoppningsvis leder till att 

konsumenterna väljer just deras produkter eller tjänster. Då företagen på grund av den 

stora konkurrensen tvingas att ständigt komma med nya produkter på marknaden för 

att inte förlora marknadsandelar, bidrar detta till att produktlivscyklerna tenderar att 

bli allt kortare.  

Den marknadsföring som företagen använder för att nå ut till konsumenterna måste 

vara flexibel och anpassas till svängningarna på marknaden. Företagen måste i förväg 

förstå vad som händer på marknaden och agera därefter. Olika typer av strategier och 

marknadsföring måste ständigt utvärderas och anpassas till nya situationer och 

utvecklingar.1  

Att marknadsföra en produkt kan vara väldigt kostsamt, för att företaget ska få 

konsumenterna uppmärksammade måste de antingen synas precis överallt där rätt 

målgrupp rör sig eller så måste de göra något som skiljer sig från mängden. Därför är det 

till stor fördel för stora företag som har resurserna att marknadsföra med större 

                                                           
1
 Muntlig källa: Vigo Peterzon, lärare inom marknadsföring vid högskolan i Borås .  



6 
 

genomslagskraft. Enligt institutet för reklam och mediestatistik spenderade företagen ca 

58 miljarder kronor under år 2009 på den totala marknadskommunikationen.2 

Det kan därför vara svårt för små företag att slå sig fram på en konkurrenskraftig 

marknad, att synas och ta sig igenom det brus som finns i samhället kan vara väldigt 

kostsamt och vissa fall näst intill omöjligt.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Dagens konsumenter utsätts för en massiv påverkan från stora företag som har en 

kostsam marknadsföring, vilket leder till att mindre företag och organisationer har 

svårare att nå ut på marknaden. Automatiskt väljer kanske konsumenterna att utföra 

sina köp hos de stora kedjor som syns mest.  

Vi ställer oss då frågan hur når man på ett effektivt sätt kan nå ut om man inte har dessa 

förutsättningar, alltså vad kan de små företagen göra med knappa resurser för att synas 

bredvid marknadens stora reklamjättar? Om man inte har råd att marknadsföra sig 

överallt bör man då istället kanske satsa på att använda sig av okonventionella metoder 

för att sprida sitt budskap?  

Jay Conrad Levinson, en känd amerikansk marknadsförare uppmärksammade under 

1980-talet begreppet Guerilla marketing då han gav ut en bok inom ämnet. Men 

begreppet som sådant är betydligt äldre än så. År 1972 på kallade Alfred Hitchcock folks 

uppmärksamhet inför premiären av hans film ”Frenzy”, genom att låta en vaxdocka 

föreställande honom själv flyta längs floden Themsen i London.3  

Ett exempel på en okonventionell marknadsföringsmetod är gerillamarknadsföring. Hela 

begreppet bygger på att företaget använder sig av en speciell metod för att attackera ett 

tilltänkt mål och på detta sätt nå stor framgång med väldigt små medel.  Företagen slår 

till på marknaden och fångar folks uppmärksamhet för att sedan snabbt dra sig tillbaka 

och se om de får den önskade responsen. Gerilla marknadsföring har därför blivit än 

metod som fler och fler mindre företag använder sig av för att lyckas positionera sig hos 

konsumenterna.4  

Det är dock inte bara de små företagen som måste se sig om efter nya 

marknadsföringsmetoder. Idag sker ofta bland annats stora nedskärningar på större 

företag och många företag decentraliseras. Vilket leder till att de då måsta hitta nya 

vägar för att på ett mer ekonomiskt sätt marknadsföra sina produkter för att på så sätt 

                                                           
2
 http://www.irm-media.se/tabell_reklamstatistik2005.aspx 

3
 http://www.insightmagazine.se/artikel_sok.php?term=alfred+hitchcock 

4
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Gerillamarknadsf%C3%B6ring 
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behålla sin plats på marknaden. Vilket innebär att gerillakampanjer idag är något som 

även de större företagen sett en fördel med och flitigt använder sig av.  

Dagens konsumenter är idag även mycket kunniga, medvetna och snabba på att 

informera sig om aktuella åsikter rörande produkter och tjänster. Den nya informations 

teknologi så som bloggar, sociala media etcetera ger stora möjligheter att söka 

information vilket leder till att det är svårare för alla företag att påverka konsumenterna 

till köp med traditionella marknadsföringsmetoder.   

Den här uppsatsen kommer att behandla ämnet gerillamarknadsföring ur ett 

konsumentperspektiv. Vi ska försöka ge svar på frågan hur människor uppfattar och 

påverkas av gerillamarknadsföring och hur denna metod skiljer sig från de vanliga 

konventionella marknadsföringsmetoderna.  

 

1.3 Problemformulering  

1:3:1 Huvudproblem 

Vilka viktiga delar ingår i kommunikationsprocessen för gerillamarknadsföring för att 

åstadkomma en positiv respons? 

1:3:2 Delproblem  

Varför bör företagen i större utsträckning använda sig av okonventionella metoder i sin 

marknadsföring med hänsyn till dagens marknadssituation? 

 

1.4 Problemavgränsningar  

Vår uppsats kommer att fokusera kring frågor hur konsumenterna påverkas av gerilla 

marknadsföring . Vi kommer att presentera olika former av gerilla marknadsföring som 

redan utövats på marknaden. 

   

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och analysera vilka delar som ingår 

i kommunikationsprocessen för att åstadkomma en positiv respons. Sedan ska vi även 

undersöka och beskriva hur människor påverkas av gerillamarknadsföring och även 

göra en jämförelse mellan de konventionella metoderna och de okonventionella. 

Undersöka varför företagen bör använda sig av det senare alternativet.  
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1.6 Nyckelord och definitioner 

Konventionella marknadsföringsmetoder:  

Traditionell, inte nyskapande5, i detta fall traditionell reklam så som annonser, affischer, 

tv reklam, radioreklam internet banners etcetera. 

Okonventionella marknadsföringsmetoder:  

Nyskapande, icke traditionell6, i detta fall det som inte räknas in i traditionell 

marknadsföring, ett exempel på detta är gerillamarknadsföring.  

Gerilla:  

”Icke-reguljära militära trupper som arbetar i små enheter, ofta i det fördolda mot 

förtryckande regim.”7 

 

Konsument:  

”Som ekonomisk term slutlig användare av varor och tjänster. I första hand avses 

enskilda individer eller hushåll i egenskap av köpare på marknader”.8 

 

Brus: 

”Brus är normalt ett oönskat fenomen, som maskerar eller förvränger en 

informationsbärande signal.”9 

 

Utbudsöverskott: 

”Utbudsöverskott är det på en marknad där priset är högre än jämviktspriset. Om en 

marknad är prisreglerad kan utbudsöverskott uppstå. Ett utbudsöverskott innebär att 

säljarna vill sälja större kvantiteter än vad köparna är beredda att köpa vid det gällande 

priset. Ett utbudsöverskott kan innebära ett slöseri med resurser och att marknaden 

inte fungerar effektivt.”10 

 

Subkulturer:  

”Idé- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig 

enhet”11 

 

                                                           
5
 http://www.ne.se/sok/konventionell?type=ENC 

6
 http://www.ne.se/sok/okonventionell?type=ENC 

7
 http://www.ne.se/kort/gerilla 

8
 http://www.ne.se/lang/konsument/229348 

9
 http://www.ne.se/lang/brus 

10
 http://www.aktiesite.se/Makroteori/utbudsoverskott.htm 

11
 http://www.ne.se/lang/subkultur 



9 
 

1.7 Disposition 

Kapitel 1: Inledning 

Det inledande kapitlet av rapporten består av problembakgrund, problemdiskussion, 
problemformulering med huvudproblem, delproblem 1 och delproblem 2, syfte, 
problemavgränsningar samt definitioner och nyckelbegrepp.  

Kapitel 2: Metoddiskussion 

Metoddelen består av undersökningens syfte, metoddiskussion, undersökningsmetod, 
val av undersökningsmetod, urvalsmetod, Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval, 
ram och bortfallsfel, val av urvalsmetod, datainsamlingsmetod, val av data, 
Datainsamlingstekniker, marknadsundersökning och undersökningens tillförlitlighet.  

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Vi har här valt att huvudsakligen använda oss av Kotlers kommunikationsmodell. 
Detta är en modell som beskriver sändarens och mottagarens uppfattning av ett 
erbjudande. Andra modeller som vi kopplar till vårt ämnesområde är maslows 
behovshierarki och modell över upplevd servicekvalitet.  

Kapitel 4: Empiriskt undersökningsområde 

Här kommer vi att beskriva den information som vår undersökning kommer utbringa. 

Denna del innehåller även analys av empirin.  

 

Kapitel 5: Analys.  

I detta kapitel kopplar vi samman det resultat som vi fått fram av vår empiriska 
undersökning med de teoretiska modellerna.   
 
Kapitel 6: Slutsatser.  

Här kopplar vi samman vårt resultat med de frågeställningar som vi har.  

Kapitel 7: Avslutande diskussion.  

Våra egna tankar och reflektioner kring studien. 
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2. Metoddiskussion  

I kapitlet beskriver vi hur vi har gått till väga när vi kommit fram till vårt resultat, vi 

redogör kort för de olika val vi har gjort när det gäller metodens syfte, urval, och 

undersökningsmetod.   

2.1 Undersökningens syfte 

Vårt syfte är att undersöka huruvida gerillamarknadsföring verkligen fungerar och vad 

det har för effekter. Vi tycker det är intressant hur människor omedvetet påverkas när 

de utsätts för olika sorters marknadsföring. 

Det finns tre olika alternativ att välja mellan när man ska välja ett undersökningssyfte. 

Förklarande, explorativt eller beskrivande. 12 

2.1.1 Explorativt syfte 

”När det finns begränsat med om unersökningsproblemet, bör undersökningen ha ett 

explorativt syfte. Det innebär att undersökningen får en utforskande karaktär. 

Undersökningen ämnar således skapa en övergripande bild av 

undersökningensproblemet. Denna typ av undersökning ger sällan konkreta svar. 

Explorativa undersökningar brukar förknippas med ”vad” frågor.” 13  

2.1.2 Beskrivande syfte 

”När det finns god kännedom om undersökningsproblemet kommer undersökningen 

förmodligen att ha en beskrivande eller deskriptiv karaktär. Det innebär att 

undersökningens syfte är att beskriva ”hur” ett fenomen ser ut. Det kan röra 

omständigheter som är rådande eller som har ägt rum. Syftet är att ge en klar bild av det 

undersökta fenomenet.” 14 

2.1.3 Val av syfte 

Vi har till en början använt oss av ett explorativt syfte där syftet är av utforskande 

karaktär, detta eftersom vi inte hade någon tidigare erfarenhet i ämnet. Under arbetets 

gång övergår vi till att använda oss av ett beskrivande syfte, vi har nu fått en inblick i 

vårt ämnesområde och beskriver här med detta ingående för att läsaren ska få en större 

förståelse för vår problemställning.  

                                                           
12

 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund, Marknadsundersökning – en handbok 2:a uppl. s.54 
13

 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund, Marknadsundersökning – en handbok 2:a uppl. s.55 
14

 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund, Marknadsundersökning – en handbok 2:a uppl. s.56 
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2.2 Undersökningsmetod 

Det finns två former av undersökningsmetoder, antingen kan man använda sig av en 

kvalitativ metod eller en kvantitativ metod.  

2.2.1 Kvalitativ metod 

I en kvalitativ metod så är helhetsförståelsen och sammanhanget viktigare än delarna. I 

undersökningen fokuserar man på innebörden och den består främst av ord, text, 

symboler och handlingar. Metoden går ut på att beskriva och förklara men även att 

bygga teorier och att göra en tolkande analys. Här har du som undersökare möjligheten 

att påverka. 15 

2.2.2. Kvantitativ metod 

I denna metod ligger främsta anledningen i att upptäcka, fastställa och mäta samband 

mellan olika variabler. Denna metod registreras framförallt i siffror och man väljer att 

fokusera på mängd, antal och frekvensen av variabler som kan analyseras och sedan 

bearbetas statistiskt. För att denna metod ska få bäst effekt bör undersökaren redan 

besitta en hel del kunskap om ämnet som ska undersökas.16  

2.2.3 Val av undersökningsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod för att få fram den information vi 

behöver till vår studie. I denna metod ligger främsta anledningen i att upptäcka, 

fastställa och mäta samband mellan olika variabler. Denna metod registreras framförallt 

i siffror och man väljer att fokusera på mängd, antal och frekvensen av variabler som 

kan analyseras och sedan bearbetas statistiskt.17 Genom vår enkätundersökning vill vi få 

fram hur folk ser på traditionella marknadsföringsmetoder samt hur de skulle ha 

påverkats om de utsattes för olika typer av gerillakampanjer.  

2.3 Urval 

Det finns flera olika urvalsmetoder, längre ner kommer vi att förklara dessa mer 

ingående samt även motivera vilka metoder vi väljer att använda oss av. Urval är en 

grupp människor som valts ur från en större grupp för att man ska hitta rätt antal 

personer med rätt profil till en viss undersökning.18 

2.3.1 Sannolikhet- och icke sannolikhetsurval 

”Det finns två olika typer av urval, sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Ett 

sannolikhetsurval innebär att varje respondent eller enhet väljs slumpmässigt och har 

                                                           
15

 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund, Marknadsundersökning – en handbok 2:a uppl. s.222 
16

 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund, Marknadsundersökning – en handbok 2:a uppl. s.222 
17

 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund, Marknadsundersökning – en handbok 2:a uppl. s.222 
18

 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund, Marknadsundersökning – en handbok 2:a uppl. S.109 
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en känd chans att komma med i urvalet. Ett icke sannolikhetsurval innebär att chansen 

att respondenterna blir utvalda inte kan förutses, samt att de inte väljs slumpmässigt.”19 

2.3.2 Ram och bortfallsfel 

Ett ramfel innebär att urvalet inte stämmer överens med den tänka målgruppen, vilket i 

sin tur då leder till att man inte får ett korrekt resultat för undersökningen. Ramfel kan 

uppstå till exempel när frågeformuläret är otydligt, man har en tillräcklig intervju teknik 

eller vid bortfall.20 Det sistnämnda bör undersökas för att se så att inte resultatet blivit 

påverkat. Man måste dokumentera information om till exempel ålder och kön på både 

de som svarar och de som faller bort för att inte få en felaktig bild. I annat fall kan inte 

undersökningen utföras.21  

När en undersökning görs får man räkna med att bortfall kan ske. Bortfall kan ske på två 

sätt, då respondenterna väljer att inte besvara alla frågor i enkäten eller att 

respondenterna väljer att inte alls svara på enkäten. Dessa två kallas för internt 

respektive externt bortfall. Vid vår enkätundersökning uppstod inget internt bortfall, 

varken då vi personligen intervjuade eller från de enkäter som svarades på via mail och 

facebook. Däremot har vi råkat ut för ett antal externa bortfall då några respondenter 

valt att inte delta i vår undersökning. Detta har dock inte påverkat undersökningens 

resultat eller validitet då vi har kunnat ersätta dem med nya deltagare utan några som 

helst svårigheter.  

2.3.3 Val av urvalsmetod 

Vi har använt oss av icke sannolikhets urval i våra undersökningar. Vi har inte valt att 

fokusera på en viss typ av människor utan i våra undersökningar är alla lika relevanta. 

Vi kategoriserade de utfrågade i vår enkät efter ålder och kön för att få en bra 

representativitet i vår undersökning. I fråga om ålder har de delats in i fyra olika 

kategorier: 20 år och under, 21-30, 31-40 och över 40. Det sammanlagda intervju antalet 

blev 80 personer, vi försökte sprida det så mycket som möjligt för att få ungefär lika 

många under varje ålderskategori. Detta för att få så bra validitet som möjligt, vi ville 

kunna mäta om det skiljer sig något av hur man påverkas av reklam i de olika åldrarna.  

Antalet skiljer sig dock en aning mellan de olika åldrarna men vi anser inte att detta 

påverkar validiteten allt för mycket då vi ändå har lyckats sprida ut det ganska väl, de 

flesta mellan 20-30 och nästan lika många över 40. Vi fick ihop 15 personer under 20, 30 

mellan 21-30, 10 mellan 31-40 och 25 över 40. Vi valde sedan för att underlätta 

sammanställningen av enkäten genom att dela upp dessa personer efter de som är under 

30 och de som är över 30 för att presentera detta i vår empiri. Cirka 50 procent av de 

som svarade på enkäten var män och resterande 50 procent kvinnor. Vi valde att utföra 

                                                           
19

 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund, Marknadsundersökning – en handbok 2:a uppl. S.114 
20

 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund, Marknadsundersökning – en handbok 2:a uppl. s.110 
21

 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund, Marknadsundersökning – en handbok 2:a uppl. s.111 
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undersökningen i Jönköping, Borås och Göteborgområdet, detta leder då till att den 

brister något i sin representativitet på grund av den geografiska begränsningen.  

2.4 Undersökningens tillförlitlighet 

En undersöknings tillförlitlighet bestäms av reliabilitet och/eller validitet. Reliabilitet 

står för pålitlighet, hur pålitlig informationen som man hittar är. Validitet innebär 

giltighet, man måste se om källan är relevant inom det område som man har valt att 

undersöka. Vi kommer naturligtvis att undersöka våra källor noga, hittar vi information 

på en sida kommer vi leta på andra sidor för att se om informationen stämmer överrens. 

I fråga om våra intervjuer och den enkät undersökning som vi kommer att utföra 

kommer vår reliabilitet eventuellt att bli något lägre då vi inte har några andra resultat 

att jämföra med.  

Vi kände att det var väldigt viktigt att skapa en enkät med bra och tydliga frågor, samt 

frågor som inte var ledande på något vis, därför lades en del tid på att testa frågorna på 

ett antal personer så att otydliga frågeställningar kunde undvikas. Då detta gjordes insåg 

vi att två frågor i vår enkät var väldigt lika varandra och därför bestämde vi oss för att 

sammanfläta dessa två till en och samma fråga. När väl detta var klart utförde vi en 

testrunda på tio personer för att se om det krävdes några slutgiltiga justeringar. Under 

två veckor i maj månad gjordes undersökningen. Tillvägagångssättet var sådant att vi 

skickade ut enkäten på Community sajten facebook, via mail och dessutom gick vi runt 

och frågade slumpvis valda personer runt om i dessa tre städer.  
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3. Gerillamarknadsföring i teorin  

I detta avsnitt kommer vi beskriva begreppet gerillamarknadsföring, när det kan vara till 

fördel att använda metoden samt när man kanske rent av bör undvika denna metod. 

Begreppet är ganska brett och vi beskriver olika definitioner av metoden så som stealth-

marketing och buzz-marketing. Vi kommer även ge olika exempel där denna metod 

tidigare har utövats och koppla samman detta begrepp med olika 

marknadsföringsmodeller.  

 

3.1  Teoretisk referensram 

I vårt försök att förklara gerillamarknadsföring har vi tagit hjälp av olika teoretiska 

modeller som kommunikationsmodellen och en modell för upplevd service kvalité. För 

att få en bättre förståelse över denna okonventionella marknadsförings metod har vi 

kombinerat våra modeller med beskrivningar över termen gerillamarknadsföring. Våra 

två modeller är tagna från boken ”Principles of Marketing” av Philip Kotler.  

3.1.1 Kommunikationsmodellen 

  

 

 

                                                                               

Media 
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Sender´s field of experience                                Reciever´s field of experience 

Figur 3:1 Ursprungsmodell från Kotler 2005 
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Sender/Sändare:     

Den person som överför budskapet till en annan person, exempelvis förhållandet mellan 

säljare och köpare.  

Encoding/Kodning:  

Processen att omvandla det tänka budskapet eller informationen till en form som är 

lättare för mottagaren att förstå.  

Message/Meddelande:  

Den kombination av ord, bilder eller symboler som sändaren överför.  

Media/Media:  

Kanalen som meddelandet transporteras i. 

Decoding/Avkodning:  

Processen där mottagaren tolkar meddelandet som skickas från sändaren.  

Reciever/Mottagaren:  

Den som tar emot meddelandet. 

Response/Respons:  

Den reaktion som mottagaren har då den tar emot meddelandet.  

Noise/Brus:  

Störningar under processen som leder till att mottagaren får annorlunda meddelande än 

vad sändaren skickade. Till exempel: reklam, TV, Internet.  

Feedback/Gensvar:  

Mottagarens gensvar på meddelandet. 

Sender´s field of experience:   

Sändarens synsätt 

Reciver´s field of experience:   

Mottagarens synsätt22 

                                                           
22 Kotler Phil med flera, Principles os marketing Fourth european edition, sid. 699 (2005) 
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3.1.2 Modell över viktiga faktorer för upplevd service kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:2 Omarbetad modell från Kotler 2005 
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ut med. Om den upplevda servicen går över den förväntade blir kunderna nöjda och 

kommer till stor chans att återkomma som kund eller prata väl om produkten och 

företaget. Återkommande kunder är det bästa sättet ett företag att mäta upplevd 

service- och produktkvalitet. Målet alla företag eftersträvar är att inte ha några 

missnöjda kunder. 

De kvalitetsmått man kan mäta för upplevd kvalitet av en utförd 

gerillamarknadsföringskampanj är hur specifik den är, hur unik marknadsföringen är, 

hur slagkraftig den är samt hur kostnadseffektiv den är.   
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3.2 Word-of-mouth – när man får budskapet att spridas mun till mun 

Jesper går på gymnasiet. Han är en populär kille med en stor kompis krets. Det är lunch 

och i matsalen serveras det köttfärslimpa. Jesper slänger plötsligt fram choklad kakor på 

bordet framför honom. Han förklarar för sina kompisar att han har fått dem gratis av ett 

företag som vill att han ska testa för att sedan berätta vad han tyckte om chokladen. 

Kompisar börjar sakta men säkert äta av chokladen och så småningom har allt fler 

kompisar börjat få upp intresset för vad som pågår runt bordet och därmed är 

budskapet spritt!23 

Ett nytt fenomen inom marknadsföring växer sig allt starkare här i Sverige, 

marknadsförings metod har fått namnet Word-of-mouth marketing eller Mun-till-mun 

marknadsföring som det heter på svenska. Måndagen den 26 Mars 2007 skrev BBC en 

artikel om word of mouth där de beskrev metoden som den senaste inom 

marknadsföring.  I genomsnitt utsätts vi för 3000 reklambudskap under en dag, men 

bara ca 14 % av de okonventionella kampanjerna har effekt. Vi har helt enkelt blivit för 

medvetna om hur reklam påverkar oss och för kritiska mot media för att köpa dessa 

budskap på samma sätt som man gjorde förr. Det är därför ännu svårare för företagen 

att tränga igenom det brus som finns. Däremot är det väldigt naturligt för oss att prata 

om saker i det vardagliga livet, allt från tvättmedel till tekniska apparater pratas med 

vänner och bekanta. Får man höra om något via en vän så ses detta mer trovärdigt än 

om man skulle bli utsatt för ett reklambudskap. Detta utnyttjar företagen för att på ett 

effektivt sätt få sina produkter att hamna i folks medvetande, lyckas de få folk att prata 

så lyckas de ta sig igenom bruset och nå konsumenterna.24 På samma sett som Jesper 

spred budskapet om chokladen till sina kompisar vill de som använder sig av 

gerillamarknadsföring att konsumenterna ska prata om just deras marknadsföring och 

på så sett sprida budskapet vidare.  

Det finns en hel vetenskap bakom word-of-mouth men vi går i denna uppsats bara in på 

grunden och beskriver begreppet då detta inte är något huvudproblem utan bara en del 

av det som ingår i kommunikationsprocessen vid användandet av 

gerillamarknadsföring.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article390676.ab 
24

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/6478889.stm 
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3.3 Begreppet gerillamarknadsföring 

Ordet gerilla betyder litet krig och innebär en liten grupp som attackerar taktiskt, utan 

regler för att på ett effektivt sätt nå sin fiende. Likväl som en gerillaarmé attackerar sin 

fiende för att sedan snabbt dra sig tillbaka fungerar gerillamarknadsföring så att 

företagen utför en annorlunda kampanj för att sedan dra sig tillbaka och mäta 

responsen. Där av används namnet gerilla för denna typ av marknadsföringsmetod.  

Jay Conrad Levinsons definition av gerillamarknadsföring: ” I'm referring to the soul and 

essence of guerrilla marketing which remain as always -- achieving conventional goals, 

such as profits and joy, with unconventional methods, such as investing energy instead 

of money. ”25 Levinson menar att med hjälp av okonventionella metoder, genom att 

lägga ner mycket energi istället för pengar i en kampanj kan man uppnå konventionella 

mål så som vinst och glädje.  

Reklamens nya svåra uppgift är att tala till alla enbart genom att vända sig ett en liten 

grupp människor. Detta är något man gör när man använder sig av 

gerillamarknadsföring. Kampanjerna är väldigt begränsade och budskapet sprids sedan 

vidare via word of mouth.26  

Gerillamarknadsföring är något man måste lägga ner sin själ i, det kräver oftast inte 

något stort kapital men desto större engagemang. En vanlig reklamkampanj kan 

produceras effektivt under en kort period och sedan tryckas upp och spridas i stort 

omfång medan gerillamarknadsföringen kräver mod, konsekvens, framförhållning och 

uthållighet.27  

Genom denna metod utnyttjar man i många fall samhällets olika subkulturer och 

placerar sig i konsumenternas medvetande med coola säljargument. Det som 

reklambyråerna arbetar med är att granska subkulturerna för att sedan inrikta sig på 

den målgrupp som är den starkaste trendsättaren inom det speciella område som man 

ska marknadsföra.  

Den grupp människor som man har sett påverkas mest av denna marknadsförings 

metod är ungdomarna. Hos de unga människorna är denna metod även betydligt mer 

effektiv än vad traditionella metoder är. De som är unga idag har vuxit upp under en tid 

då vi har utsatts för otroliga mängder reklam av olika slag. Detta innebär att de generellt 

är mer trendkänsliga och kritiska till reklam överlag än vad äldre människor är. Enligt 

Lotta Pfeiler som är kommunikationsstrateg på mediebyrån Carat är det därför då extra 

viktigt att sprida sitt budskap på ett mer kreativt nytänkande sätt då det handlar om att 

                                                           
25

 http://www.gmarketing.com/articles/read/177/What_Is_Guerrilla_Marketing?.html 
26

 Subkulturernas hjältar ger reklamen ny medvind, en artikel i dagens industri som publicerade 2006-02-09 
27

 http://capdesign.idg.se/2.990/1.112865 
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påverka de unga konsumenterna. Ungdomar är som mest påverkbara i sin vardag, då är 

de avslappnade och förväntar sig inte att bli utsatta för diverse reklamkampanjer. Detta 

är därför det bästa tillfället för företagen att ta tillfället i akt och nå ut med sitt buskap. I 

vardagssituationer är de ungas naturliga kritiska tänkande mot reklam inta på samma 

sätt påslaget vilket leder till att de då är som mest mottagliga.28    

 

3.4 Skillnaden mellan event-marknadsföring och gerillamarknadsföring 

Vad är det egentligen för skillnad på event-marknadsföring och gerillamarknadsföring?  

Event är på samma sätt som gerillamarknadsföring en metod som syftar till att sprida ett 

budskap utan att det direkt är tänkt att uppfattas som reklam i mottagarens ögon. Båda 

metoderna kräver mycket planering och kan om det lyckas få väldigt stora positiva 

effekter för företaget, framförallt i form av word-of-mouth.29  

Event-marknadsföring kallas det när företag använder sig av ett evenemang för att 

marknadsföra sina produkter, det handlar om att bygga upp kundrelationer genom att 

möta och umgås med sina potentiella kunder.30 Många företag, stora som små, har en 

speciell avdelning på företaget som ansvarar för denna typ av marknadsföring.31  

Enligt Tommy Brotte som leder en kurs i event management på Berghs School of 

Communication kan ett exempel på event vara att man placerar en kör, klädda som 

vanliga resenärer på en tunnelbana. Helt plötsligt börjar kören sjunga och dela ut juice. 

Tommy säger att det ger effekt på dem som är där och att det sedan sprids vidare via 

andra kanaler, det vill säga att budskapet sprids via word-of-mouth.32 Detta exempel 

skulle vi kalla för gerillamarknadsföring därför skulle man kunna säga att 

gerillamarknadsföring är en form av event. Dock behöver inte event marketing innebära 

att företaget utför en gerillakampanj.  

Vid en gerillakampanj slår man till på marknaden och överraskar folk med sin 

kreativitet för att sedan dra sig tillbaka och hoppas att kampanjen fick den effekt som 

man önskade. När man marknadsför sig med ett event så brukar man oftast annonsera 

detta på ett annat sätt. Ett event är något som folk kan delta i tillskillnad från 

gerillamarknadsföring där förbipasserande oftast enbart blir utsatta för kampanjen utan 

att de själva på något sätt deltar. Event kan vara allt från sportevenemang och konserter 

till vipkvällar för en enskild butik dit folk blir inbjudna, antingen rent allmänt eller för 

                                                           
28

 Subkulturernas hjältar ger reklamen ny medvind, en artikel i dagens industri som publicerade 2006-02-09 
29

 http://www.berghs.se/4394 
30

 www.eventmarknadsföring.se  
31

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Event-marknadsföring 
32

 http://www.berghs.se/4394 
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att de är medlemmar. Oftast måste man även på något sätt anmäla sig till dessa typer av 

event, man kan definiera det som ett möte där ett man samlar en målgrupp och ett 

budskap kommuniceras samtidigt som man skapar en upplevelse.33  

      

 

3.5 Fördelar och nackdelar med gerillamarknadsföring 

Det finns både för och nackdelar med denna marknadsföringsmetod.  Denna typ av 

marknadsföring kommer alltid som ett överraskningsmoment för konsumenterna, det 

är oftast något de inte är vana att se eller i alla fall inte förväntar sig se, detta är till stor 

fördel då konsumenterna inte alltid uppfattar det som reklam. Vilket innebär att när 

företaget har gjort sin insatts kan de vänta in att budskapet ska börja spridas från mun 

till mun och på så sätt nå fler och fler konsumenter.  Detta då med stor fördel eftersom 

buskapet blir mer trovärdigt då det kommer från en nära vän istället för från traditionell 

reklam som man är så van att utsättas för.  

Den största fördelen med gerillamarknadsföring är att det kan vara väldigt 

kostnadseffektivt, när vanliga kampanjer kräver otroligt mycket ekonomiska tillgångar 

så kan man mycket mindre resurser skapa minst lika mycket uppmärksamhet med en 

gerillakampanj.  En nackdel däremot är att det kräver mycket mer framförhållning än 

vanlig marknadsföring. En vanlig kampanj kan du relativt snabbt arbeta ihop och sprida 

medan gerillakampanjer innebär betydligt mer jobb än så, en bra kampanj kräver ett 

stort engagemang och tid från företaget.  

Det kan vara en fördel att använda denna metod då man som litet företag har tänkt att 

slå sig fram på en marknad och mot större företag. Det är svårt att nå ut och knäcka de 

större företagen med vanliga marknadsföringsmetoder då de stora företagen oftast har 

en betydligt större budget att marknadsföra sig med och på det sätt har mycket större 

chans att synas.  De stora företagen är oftast mer intresserade av att bevaka sin position 

som marknadsledare och därmed ger detta de mindre företagen chansen att med 

kreativa metoder skapa sig stor uppmärksamhet och på så sätt vinna en plats i 

konsumenternas medvetande.  

Enligt Miami Guerilla Agency så passar metoden väldigt bra inom business to business 

på grund av att marknadsföringen där ofta är väldigt traditionell och denna sortens 

marknadsföring skulle på så sätt få dig att sticka ut. Inom business to business är 

målgrupperna ofta även ganska specificerade. Har man en specifik målgrupp så är denna 

metod till stor fördel, man kan välja att utföra kampanjen i de samband där den specifika 

målgruppen befinner sig och utnyttja att de med stor sannolikhet reagerar och pratar 

vidare med folk inom samma målgrupp.  
                                                           
33

 http://www.partyevent.se/Eventmarketing.htm 
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Du bör dock kanske inte använda dig av denna metod då du har tänkt att marknadsföra 

en helt ny produkt på marknaden. Metoden når inte så brett och du tvingas förlita dig på 

att folk pratar vidare om kampanjen. Det kanske inte alls får den effekt som man önskar 

om folk inte uppfattar vilken produkt det handlar och därför inte heller kan sprida ditt 

budskap vidare. Det kan även få stora negativa konsekvenser för företagen om folk 

skulle missuppfatta budskapet och på så sätt sprida helt fel budskap vidare.   

 

3.6 Tidigare gerillakampanjer  

För att förtydliga vad gerillamarknadsföring innebär vill vi presentera några olika typer 

av tidigare utförda gerillakampanjer.  

3.6.1 Gerillakampanj för Weber  

I Göteborg på Kungstorget utanför hörnet av Pocket Shop ställde grillföretaget Webster 

ut ett isblock. Förbi passerade tyckte detta var underligt då det varken stod något på 

isblocket eller bredvid det. Isblocket drog till sig allt fler personer och allt efter som 

isblocket började smälta såg man något som döljde sig under det. Tillslut så kunde man 

se att föremålet var en stor grill från företaget Webster. Kampanjen var sådan att nu 

börjar isen smälta och att det är dags att ta fram grillen!34 

3.6.2 SVT:s Gerillakampanj  

År 2009 utförde SVT en gerillakampanj mot datajätten Apples. Målet var att få företaget 

att säga ja till att SVT:s kunder ska kunna få tillgång att titta på tv-program via sin 

Iphone. När denna kampanj utfördes hade man möjligheten att titta på tv-program via 

internet och någorlunda moderna mobiltelefoner men ej via Iphone. Därför ställde sig 

ett antal människor under en veckas tid iförda svensk folkdräkt utanför Apples 

huvudkontor i San Fransisco och vädjade till Apples verkställande direktör Steve Jobs. 

Målet med gerilla kampanjen var att få Steve Jobs att svara ja samt att han skulle filma 

detta och lägga upp det på kampanjens hemsida som var dearstevejobs.com. Kampanjen 

spred sig även till nätet och på Facebook sidan där en facebook grupp skapades med 

namnet ”Dear Steve Jobs please say JA to the SVT Play app”. Både hemsidan och gruppen 

fick ett stort genomslag och många besökare runt om i världen visade sitt stöd för SVT 

genom att gå med i gruppen men även ladda upp sin egen video för att inspirera Steve 

Jobs till att svara ja. Gerilla kampanjen var mycket lyckad och Steve Jobs godkände 

                                                           
34 http://wearedtrt.wordpress.com/2010/04/16/underlig-syn-pa-kungstorget-fortackt-gerilla-kampanj-

for-weber/ 
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Iphone applikationen. På hemsidan kan man se att Steve Jobs accepterat men dock har 

han inte spelat in när han säger JA. 35 

3.6.3 Gerillakampanj Shield Security  

Det holländska säkerhetsföretaget Shield Security ville sticka ut med deras reklam i 

sökandet efter ny personal så de tog hjälp av byrån New Message som levererade en 

kaxig och unik gerilla kampanj. Byrån tog fram ett antal portföljer som hade ett 

meddelande i stål innanför där det stod ”WANTED: EXPERIENCED SECURITY 

PERSONNEL. SHIELDSECURITY.NL”. När dessa väskor gick igenom scannrar på till 

exempel flygplatser kunde de som arbetade där läsa den gömda texten på deras 

skanningsutrustning och på så sätt kunde säkerhets personal få upp ögonen för Shield 

Security och deras jakt efter rekrytering av ny personal. På detta sätt lyckades man få 

kontakt med en specifik målgrupp i detta fall, säkerhets personal runt om i landet. 36 

3.6.4 Gerillakampanj för stryktipset 

Stryktipset har jobbat hårt med att marknadsföra ”13 rätt är respekt”.  Till exempel så 

trycker de upp 13 rätt är respekt t-shirtar som säljs endast till den exklusiva skaran som 

lyckats träffa in 13 samtidigt som detta budskap har marknadsförts ganska frekvent i 

traditionella medier. Stryktipset valde sedan vid ett tillfälle att utföra en gerillakampanj 

och forumen för denna kampanj blev en biosalong.  

Lagom efter reklamen när alla besökare väntar på att filmen ska börja så öppnas 

plötsligt dörren och en kille blir långsamt utan stress eskorterad i n i salongen, efter 

honom kommer en man bärandes på killens stora popcornhink. Detta kan man tänka sig 

drar allas blickar till sig och strax innan killen sätter sig ner så lyses dennes tröja upp 

med stora strålkastare. Publiken ser tydligt tröjan med trycket 13 och uppfattar då 

omedelbart budskapet.  

Stryktipsets målgrupp är män mellan 18 och 64 år men de valde vid detta tillfälle att 

rikta sig mot det yngre segmentet av målgruppen, detta på grund av att anses vara mer 

mottagliga för denna typ av reklam. Därför var det med andra ord ingen slump att 

platsen för kampanjen blev just en biosalong.  

Tröjorna med 13 tryckets är ett väldigt bra kännetecken för stryktipset och de har även 

vid ett annat tillfälle valt att utnyttja dessa tröjor vid en annan gerillakampanj. Den 

gången hyrdes man in ett antal unga killar som fick sätta på sig tröjan och glida omkring 

nere i tunnelbanan under rusningstrafik. Tanken var att de skulle sticka ut som totalt 

                                                           
35 http://svt.se/2.27170/1.1818023/svt_s_gerillakampanj_sprider_sig 
36 http://capdesign.idg.se/2.990/1.283560/smart-gerillakampanj-hittar-ratt-personer-pa-deras-jobb 

http://www.newmessage.nl/Reclame/tombola.aspx 

http://capdesign.idg.se/2.990/1.283560/smart-gerillakampanj-hittar-ratt-personer-pa-deras-jobb
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helt avslappnade och priviligerade i relation till alla andra stressade resenärer som 

befann sig på samma plats. Efter kampanjen var killarna såklart tvungna att lämna 

tillbaka tröjorna för att inte exklusiviteten skulle missbrukas.  

 

3.7 Kundvärde 

Det amerikanska postorderföretaget L.L. Bean strävar efter detta kundorienterade 

motto: ”Kunden är vår viktigaste besökare. Han är inte beroende av oss – vi är beroende 

av honom. Han är inte en utomstående i vår affärsverksamhet – här är en del av den. Vi 

gör honom inte en tjänst genom att tjäna honom – han gör oss en tjänst genom att ge oss 

möjligheten att göra det. ”37 

Att locka och behålla kunder kan vara en svår uppgift. Konsumenter blir dagligen utsatta 

för ett stort antal produkter och tjänster som förhoppningsvis tillfredställer det behov 

som dessa konsumenter har. Hur ska då konsumenterna välja mellan alla erbjudanden? 

En kund köper från det företag som erbjuder det högsta kundvärdet detta kan visas i en 

enkel formel som följer här nedan: 

 Kundnytta – Kostnaderna för inköp = Det upplevda kundvärdet  

Vi kan ta det amerikanska företaget FedEx som exempel. Deras kunder får en hel del 

fördelar, den tydligaste är snabb och pålitlig leverans. Men samtidigt genom att använda 

sig av FedEx kan kunderna även få en form av status och image värde.  Att använda sig 

av FedEx får både avsändaren och mottagaren av paketet att känna sig viktig. Vid valet 

av att skicka paketet med FedEx, kommer kunden att väga värdet i det i jämförelse med 

vad kunden får betala, ansträngningen och mentala värdet. Dessutom kommer kunden 

att jämföra värdet i att använda sig av FedEx jämfört med värdet att använda sig av 

andra företag.  De kommer välja den service som ger dem det högsta upplevda 

kundvärdet.  

Konsumenter skapar sig en förväntan för värdet och tillfredställelsen om olika 

erbjudande och köper därefter.  Det är enkelt, nöjda kunder köper igen och berättar för 

andra om den positiva upplevelsen . Missnöjda kunder väljer istället att köpa av en 

konkurrent och pratar då dessutom illa om produkten eller tjänsten.  Marknader måste 

vara väldigt försiktiga med att sätta rätt nivå av förväntan. Om de sätter förväntningarna 

för lågt, tillfredställer de dem som köper men lyckas inte locka tillräckligt med köpare. 

Om förväntningarna är för höga, blir köparna besvikna. Smarta företag siktar att behaga 

kunderna genom att lova bara det de kan leverera för att sedan leverera mer än de lovat. 

                                                           
37

 Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö Philip Kotler s.75 
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Kundvärde och kundtillfredsställelse är två nyckelbegrepp som är viktiga för att 

utveckla och hantera kund relationer. 38  

 

3.8 Reklamvärde 

Reklambyrån Åkestam Holst har publicerat en artikel och fått den publicerad i Journal of 

Consumer Marketing. Artikeln handlar om uppskattat reklamvärde, det vill säga hur 

konsumenterna ser på reklam. De ställde frågan hur värdefull, användbar och viktig folk 

upplever reklamen. Det har visat sig finnas ett tydligt samband mellan det värde man 

upplever att en reklam har med hur bra man anser att företaget är. 

I studien av Åkestam Holst har de kommit fram till att okonventionella 

marknadsöringsmetoder utomhus överlag uppfattas mer positivt när det gäller 

reklamvärde än vad traditionella utomhusreklamer har.  Och den största skillnaden såg 

de när det handlade om varumärken som är ökända eller har en lägre status.   

Enligt tidigare studier har det uppskattade reklamvärdet visat sig ha väldigt stor 

påverkan på hur vi människor väljer att ta till oss den reklam som vi utsätts för eller 

inte. Får vi ingen positiv påverkan av detta slag så leder det lätt till att vi skapar oss en 

negativ varumärkesattityd. Ska vi låta reklamen få ta så stor del i våra liv som den idag 

gör så vill vi i gengäld få ut något av den, vi vill att reklamen antingen ska informera oss 

eller på något sätt underhålla oss.  

Vi har genom hela livet vant oss vid att när vi sätter på tv:n så kommer vi att utsättas för 

ett antal olika kampanjer. Likaså vet vi att vi inte slipper undan reklaminslag när vi 

sätter på en kommersiell radiokanal och ska vi åka buss så vet vi att det kommer sitta en 

reklamaffisch vid busskuren. Detta bidrar till att vi automatiskt accepterar detta som en 

del i vår vardag men detta gäller inte vid gerillamarknadsföring. De okonventionella 

marknadsföringsmetoderna beträder oftast ytor där vi inte förväntar oss att behöva 

vara mottagliga för reklam därför är det extra viktigt att fokusera på reklamvärdet. 

Finns inte tillräckligt högt reklamvärde kan dessa kampanjer irritera och därmed ge folk 

en negativ bild av företaget mer än en positiv bild som istället skulle påverkar folk att 

köpa produkten eller använda sig av tjänsten.  
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3.9 Gerillamarknadsföring i kombination med stealth-marketing  

Gerillamarknadsföring kan komma från både en känd eller okänd sändare, det vill säga 

att man kan välja som företag att vara anonym när man går ut med sitt budskap. Denna 

metod kan ha både för och nackdelar. Lyckas man kan det vara en väldigt effektiv metod 

då konsumenterna omedvetet påverkas i en viss riktning, de ser inte själva att de blivit 

påverkade till att ta ett visst köpbeslut. Detta är ett sätt att komma förbi det brus då 

mottagarna väljer bort traditionell reklam. Kampanjen måste däremot vara starkt 

kopplad till företaget eller produkten så att mottagarna undermedvetet påverkas och 

kopplar företaget till budskapet annars kan kampanjen vara helt bortkastad. Detta 

måste dock göras väldigt smidigt, misslyckas företagen med att dölja kampanjen kan det 

istället medföra stora negativa konsekvenser då mottagarna upptäcker att de 

undermedvetet blivit påverkade av ett företag och på det sätt manipulerade till att 

uppmärksamma en viss produkt.  

Denna metod kallas stealth-marketing eller undercovermarketing och uppkom under 

50-talet då man utsatte biobesökare för denna marknadsföringsteknik genom att man 

skarvade in en ruta i filmen där det stod endast ”Ät popcorn”. Efter detta ökade 

popcornförsäljningen markant utan att folk egentligen förstod eller ens uppfattade vart 

ifrån de hade fått det plötsliga suget efter popcorn.39  

Det finns även en annan inriktning på denna metod som kallas Buzz marketing, det 

innebär att företag placerar sina produkter hos konsumenter så att detta undermedvetet 

ska påverka andra konsumenter i dennes omgivning att köpa produkten. Sony Ericsson 

utförde 2002 en buzzkampanj då de lät 60 skådespelare gå runt i 10 stora städer och be 

folk på gatan att fotografera dem. Efteråt gav de denna splitter nya kameramobil till 

personen i fråga. På detta sätt marknadsförs mobilen utan att de utsatta får intrycket av 

att de direkt utsatts för reklam eller att de tänker på att de skälva indirekt kommer 

utsätta sina vänner för Sony Ericssons marknadsföring när de i framtiden använder 

produkten.40 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 http://www.optimum7.com/internet-marketing/business-online/stealth-marketing.html 
40

 http://www.nytimes.com/2004/12/05/magazine/05BUZZ.html?_r=1 
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4. Empiri  

Vi har nu kommit till det kapitel som redogör och förklarar det resultat vi har fått av vår 

enkät. För att underlätta förståelsen över den kommer vi börja med att redovisa först det 

totala resultatet över de samtliga 80 respondenterna för att sedan gå över till kön och 

åldersfördelningen. Vi kommer även att bifoga de statistiska underlag som enkäten har 

fört med sig, i form av bilagor, detta för att ytterligare underlätta förståelsen av dessa 

sidor.  

 

4.1 Enkätundersökningens struktur 

 

Början på vår enkät (se bilaga) inleds med frågor som berör hur respondenterna ser på 

konventionell marknadsföring. De konventionella metoder som vi valde att beröra i 

enkäten är reklam i tv, radio, internet, utomhusreklam samt direktreklam i brevlådan. 

Respondenterna fick välja från en skala 1-5 där 1 var negativt och 5 var positivt. De tre 

frågor som togs upp var hur respondenterna upplever reklam, hur mycket tror de att 

den reklam de blir utsatta för påverkar dem samt leder till köp och i vilken utsträckning 

pratar de om den reklam de blir utsatta för. De två sistnämnda frågorna hade även de en 

skala från 1-5 men där 1 var” inte alls” och 5 ”mycket”.  

 

När dessa inledande frågor var ställda presenterade vi fyra olika exempel på 

genomförda gerilla marknadsföringskampanjer. Vi ville genom detta få svar på huruvida 

respondenterna skulle få upp ögonen för kampanjen samt prata om den och vilken bild 

de skulle få av företaget som står bakom kampanjen. Svarsalternativen var här också en 

skala från 1-5 där 1 var negativt och 5 positivt.  

 

De kampanjer som vi valde att ha med i vår undersökning anser vi skiljer sig en hel del 

från varandra, detta för att få en så bred bild av gerillakampanjer som möjligt. Vi tror 

även att folk med hjälp av bilderna och den korta beskrivande texten kan relatera 

ganska lätt till kampanjen även då de själva inte utsatts i verkligenheten. Detta är något 

som vi tycker är viktigt och därmed något som vi tog hänsyn till i valet av våra exempel. 

Hade kampanjerna inte varit tydliga hade validiteten av undersökningen sjunkit. Alla 

fyra kampanjerna är dessutom tagna från ganska varierande företag. Tre av fyra 

utfördes i Sverige och den sista i Frankrike. Tre av kampanjerna är dessutom tagna från 

tre företag som är relativt kända i Sverige, den sista är tagen från en kampanj som 

utfördes inför premiären av en film som visades i Sverige. 
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De kampanjer som vi valde att ta med i vår enkätundersökning är: 

 

4.1.1 Ligg lågt i sommar 

En sommar utförde Streetpromotion en kampanj åt internetbolaget Glocalnet där de 

runt om i Sveriges semesterorter spred budskapet Ligg lågt i sommar “. Detta är en 

slogan som Glocalnet använder sig av och som syftar till att kunderna ska välja dem som 

en lågpris leverantör av internetuppkoppling istället för de dyrare konkurrenterna. På 

olika strategiskt utvalda ställen hängdes orangea hängmattor med texten ”ligg lågt i 

sommar” upp.  Succén blev stor och många stod i kö för att få prova på att ligga lågt! På 

olika badplatser placerades även ut orangea badlakan med samma budskap. 41 

4.1.2 Sadelskyddskampanj  

Streetpromotion har även gjort en kampanj för Lufthansa där man klädde cykelsadlar i 

Sveriges tre största städer, Stockholm, Malmö, Göteborg med ett regnskydd. På 

regnskyddet stod det textat: ”Dåligt väder? Solen skiner alltid söderut. Upplev Europa 

från 999kr” På skyddet fanns även Lufthansas logga.42  

4.1.3 Bluff-plånböcker i filmkampanj 

Miami Guerilla Agency utförde en gerillakampanj ihop med Next Century Modern inför 

premiären av filmen Du & Jag. Det placerades ut 250 fejkade plånböcker med 

huvudrollinnehavaren Niklas Andersson påhittade legitimation, kontaktuppgifter till 

Maja Håvendal som också medverkar i filmen samt en fribiljett till filmen.43  

4.1.4 Soffor i Paris tunnelbana 

I Paris placerade Ikea ut soffor på de fyra betydelsefullaste tunnelbanestationerna i 

staden samtidigt kläddes väggarna bakom sofforna med stora affischer föreställande 

Ikeas interiör. Denna kampanj ägde rum från den 10 till den 24 mars 2010 och de 

resande fick då en möjlighet att bekvämt sitta ner och vänta in sitt tåg.44 

 

 

 

                                                           
41

 http://www.streetpromotion.se/ligg-lagt-i-sommar 
42

 http://www.streetpromotion.se/sadelskydds-kampanj-at-luft-hansa 
43 http://www.resume.se/nyheter/2006/10/09/bluff-planbocker-i-filmkam/index.xml 
44

 http://freshome.com/2010/03/12/ikea-subway-display-in-paris-an-insane-idea-or-a-genius-promotion-
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4.2 Det totala resultatet av vår enkät  

I sammanställningen av det totala resultatet av vår enkät får man en ganska klar bild 

över hur de tillfrågade respondenterna känner för traditionell marknadsföring och hur 

de ser på den okonventionella metoden gerilla marknadsföring. Överlag ser man att 

respondenterna inte är så positiva i fråga om den traditionella reklamen som i enkäten 

illustreras av reklam i TV, utomhusreklam, utskick i brevlådan, reklam på internet samt 

reklam i radio. Nästan hälften av respondenterna 47,5%, placerar TV-reklamen på den 

negativa sidan av betygsskalan, direktreklam får 59,9% , internet 52,5%, radio 65 % 

medans utomhusreklam får minst negativ respons med 33,7%. Av den positiva skalan 

fick TV-reklam 16,2% men inte en enda av de 80 intervjuade gav denna reklam det 

högsta betyget däremot såg respondenterna något positivt till utomhus reklam och fick 

därför 23,7% av de positiva betygen medans direktreklam fick 13,7%, internet 14,9% 

och radio minst med sina 10 %. Utomhusreklam fick helt klart det bästa betyget bland 

respondenterna med 23,7% varav 2,5 % av dessa gavs i det högsta betyget i skalan, hela 

42,5% var också neutrala i frågan om hur de intervjuade ser på reklam utomhus.  

I frågan om i vilken grad reklam påverkar respondenterna och hur detta i sin tur leder 

till köp svarade nästan hälften av de tillfrågade neutralt, alltså 40 % av de 80 frågade 

ställde sig neutralt till denna fråga. Här är den större delen på den positiva sidan med 

32,5% medans den negativa delen får 27,5%.  

I den tredje och sista frågan bland dem frågar som ställdes om konventionell 

marknadsföring ville vi få en bild över de tillfrågades benägenhet till fenomenet word-

of-mouth. Vi valde att ställa frågan så att dem olika marknadsföringsformerna delades 

upp var för sig då vi ville se om man till exempel pratade mer om reklam man såg på tv 

än reklam man får hemskickat i brevlådan. Enkäten visade att hela 37,4% har någon 

gång pratat om reklam de har sett på TV och fick därmed det högsta betyget, 

utomhusreklamen kom därefter med 20 %, internet 12,4%, radio 8,7 % och 

direktreklam bara 1,2 %. 

Vi undersöker nu vilken respons som våra exempel på gerillakampanjer får och överlag 

ser vi att respondenterna reagerar väldigt positivt på denna typ av marknadsföring men 

det skiljer lite mellan varje kampanj, vid någon kampanj har fler till exempel svarat att 

de skulle uppmärksamma kampanjen och prata om den än vad den sedan skulle ge en 

positiv bild. Den kampanj som går hem bäst hos våra respondenter är utan tvekan Ikeas.  
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4.2.1 Kampanjen Glocalnet 

Kampanjen som Glocalnet utförde med hängmattor utplacerade på olika ställen runt om 

i Sveriges semesterorter och handdukar vid badstränder med budskapet ligg lågt i 

sommar fick vid vår undersökning stor positiv respons från våra respondenter.  

Första frågan som vi ställde var i hur stor grad som kampanjen fångar folks intresse och 

får dem att pratat vidare om den med sina vänner. Hela 60 % var väldigt positiva till 

kampanjen. 21,3 % av dessa gav kampanjen betyg 5 på vår 5 gradiga skala och 

resterande 38,7 % gav kampanjen en 4. 30 % av respondenterna gav ett medelbetyg 

vilket innebär att de varken tycker kampanjen påverkar dem så mycket att det skulle 

prata om den i en stor skala, men inte heller att den skulle gå obemärkt förbi. Endast 10 

& gav kampanjen ett så pass lågt betyg som 2 och det var ingen av respondenterna som 

varade att kampanjen inte skulle påverka dem något alls.   

Kampanjen fick även mycket höga betyg när det kom till frågan vilken bild kampanjen 

skulle ge dem av företaget. Mer än hälften av respondenterna svarade att kampanjen 

skulle ge dem en positiv bild av företaget. 35 % gav denna fråga en 3a vilken innebär att 

de ställer sig ganska neutrala i frågan. Det var endast 10 % som svarade att de skulle 

uppleva företaget negativt efter om det hade utsatts för kampanjen, och då endast 2,5 % 

som skulle få en väldigt negativ bild av företaget.  

 

4.2.2 Kampanjen Lufthansa 

Nästa exempel som vi hade med i undersökningen var Lufthansas sadelskyddskampanj, 

när de i Stockholm, Göteborg och Malmö placerade sadelskydd med budskapet, Dåligt 

väder? Solen skiner alltid söderut. Upplev Europa från 999kr. Även denna kampanj fick 

relativt stor positiv respons i frågan om hur mycket denna kampanj hade fångat folks 

uppmärksamhet och fått dem att prata om den. 58 % gav kampanjen ett av de högre 

betygen på skalan och 24 % ställde sig ganska neutrala medan 18 % gav kampanjen 

något av de lägre betygen i skalan. Med andra ord något sämre än den tidigare 

kampanjen från Glocalnet men fortfarande övervägande positivt.  

Däremot var det inte ett lika övertygande positivt resultat i frågan om vilken intryck folk 

skulle få av företagen efter denna kampanj men fortfarande så svarar respondenterna 

mer åt det positiva hållet än det negativa. 48 % svarade att de skulle få en positiv bild av 

företaget men endast 17 % skulle få en mycket positiv bild. 34 % ansåg att de varken 

skulle få en positiv eller negativ bild efter de utsatts för denna typ av reklamkampanj 

och 18 % gav ett av de negativa betygen i skalan när det kom till denna fråga.   
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4.2.3 Kampanjen Du och jag 

Det tredje exemplet i vår enkätundersökning var den kampanj som utfördes inför 

premiären av filmen du och jag. Resultatet av den första frågan blev även här 

övervägande positivt, 71,3 ställde sig ganska positiva och över 30 % svarade att det med 

väldigt stor sannolikhet skulle ha uppmärksammat denna kampanj och sedan pratat 

vidare om den med sina vänner. Ungefär lika många gav ett neutralt betyg som de som 

gav ett betyg som antyder till att det är en kampanj som de inte hade lagt så stor vikt vid 

och pratat med sina vänner och bekanta om.  

Däremot skulle även bilden av företaget vid den här kampanjen inte vara lika positiv 

som en grad kampanjen drar uppmärksamhet till sig. Vilket innebär att flera 

respondenter som svara att de skulle uppmärksamma kampanjen antagligen inte 

nödvändigtvis skulle få en positiv bild av företaget. Endast 15 % skulle få en mycket 

positiv bild av företaget, 30 % skulle få en ganska positiv bild. Nästan lika många som 

fick en relativt positiv bild skulle ställa sig neutrala i frågan.  Exakt lika många som 

ställde sig neutrala skulle få en negativ uppfattning av företaget, men dock endast 6,3 % 

skulle få en väldigt negativ bild.  

 

4.2.4 Kampanjen Ikea  

 Det sista exemplet som vi valde att ta med i vår undersökning är kampanjen som Ikea 

utförde i Paris, där man lät placera ut ett antal soffor på betydelsefulla 

tunnelbanestationer. Denna kampanj var den av våra exempel som fick störst positiv 

respons av de alla. De allra flesta respondenterna svarade att de skulle uppmärksamma 

kampanjen och sedan prata med sina vänner om den. Hela 85 % av respondenterna 

svarade att kampanjen skulle fånga deras intresse och få dem att prata med sina vänner. 

13 % svarade varken eller och endast 2 % av de tillfrågade påstod att det var en 

kampanj som antagligen skulle gå dem obemärkt förbi.  

Här ser vi heller i stort sätt ingen skillnad på resultatet av nästa fråga, de allra flesta 

skulle få en positiv bild av företaget om de hade utsatts för denna typ av reklamkampanj. 

Hälften av respondenterna svarade att de skulle få en väldigt positiv bild, 12,5 skulle fått 

ett medelbra intryck och här var det endast 2,5 % som ansåg att denna kampanj skulle 

gett dem en negativ bild av Ikea som företag.  
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4.3 Skillnad mellan de kvinnliga och mannliga respondenterna  

 

Vid utvärderingen av vår enkät delades respondenterna in efter kön anledningen till 

detta var att vi ville se om det fanns en större skillnad mellan kvinnor och män i synen 

på reklam, dels den delen som berörde den konventionella reklamen dels de fyra olika 

exempel som vi tar upp i fråga om gerilla marknadsföring.  

 

Tabell över hur kvinnorna upplever reklam i de olika medierna.  

 Negativt Varken eller Positivt 

Tv 51,5 % 37,8 % 11,1 % 

Brevlådan 53,3 % 33,3 % 13,4 % 

Internet 53,4 % 40 % 6,6 % 

Radio  64,5 % 28,8 % 6,7 % 

Utomhus 26,6 % 53,4 % 20 % 

 

Tabell över männen upplever reklam i de olika medierna.  

 Negativt Varken eller Positivt 

Tv 42,8 % 34,3 % 22,9 % 

Brevlådan 72,5 % 12,4 % 15,1 % 

Internet 51,4 % 22,9 % 25,7 % 

Radio  65,8 % 20 % 14,2 % 

Utomhus 42,9 % 28,6 % 28,5 % 

 

I slutresultatet av enkäten kunde man se att det inte fanns någon större skillnad i den 

generella upplevelsen av reklam i TV.  Av de 45 tillfrågade kvinnorna svarade 51,1% på 

de två lägsta betygen, ett och två, medans av de 35 tillfrågade männen fick vi ett lite 

lägre resultat på 42,8%. I jämförelsen mellan de högre betygen, fyra och fem, gav varken 

männen eller kvinnorna betyg fem i fråga om detta medium. Den största skillnaden här 

ligger istället i att 8 personer av de 35 tillfrågade männen ger en fyra i TV reklam och får 

därmed ett procenttal på 22,8% medans 5 personer av de 45 tillfrågade kvinnorna gav 

betyget 4 som då gav resultatet 11,1%.  

Likheterna mellan könen visar sig återigen i uppfattningen kring reklam i brevlådan det 

råder en liten övervikt på den positiva sidan hos männen men skillnaden mellan dessa 

två är minimal, männen har ett procenttal på 14,2% medans kvinnorna ligger strax 

under med 13,3%.  

 

Attityden mot reklam på internet däremot visar en liten större skillnad mellan det 

kvinnliga och manliga könet. Skillnaden ligger inte i fråga hur respondenterna uppfattar 

internet reklam bland skalans negativa del för där är likheten sådan att kvinnorna har 

53,3% och männen 51,4%, skillnaden ligger istället på den neutrala delen samt den 
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positiva delen. Jämför man först den neutrala betygsättningen, alltså där 

respondenterna har gett betyg 3, ser man en stor skillnad. Kvinnorna har här en klar 

överlägsen procenttal med 40 % medans männen ligger på 22,8%. Men vi kan även se en 

markant skillnad i fråga om de tillfrågades positiva syn, hela 25,7%, bland männen, 

ansåg att internet reklam är en positiv upplevelse medans bara 6,6 % ansåg det bland 

kvinnorna. 

 

 Även utomhus reklamen skiljer sig här något, vi kan väl säga att här ligger skillnaden i 

att männen ser lite mer positivt på denna reklam form medans kvinnorna har en större 

neutral attityd och negativ inställning till denna reklam. 53,3% av kvinnorna gav en 3 

och 28,6% av männen gav det betyget likaså. Däremot ser man inte någon större 

skillnad i jämförelsen för radio reklam, fördelningen mellan betygen är ganska jämn och 

skiljer sig bara något vid betyg fyra där kvinnorna har en lite mer negativ syn på reklam 

då bara 6,7 % upplever det som nått positivt medans männen tycker det är nått lite 

positivare och ger betyget 14,2%. 

Något som kanske är värt att notera är att männen gav endast betyg fem vid två av de 

fem första frågorna som berörde den generella uppfattningen av reklam i de 

konventionella mediekanalerna. De tillfrågade kvinnorna i enkäten gav däremot endast 

betyg fem vid frågan hur de upplever reklam på internet.  

 

Tabell över hur kvinnor pratar med folk i sin omgivning om reklam de utsatts för 

 Aldrig eller väldigt 
sällan 

Ibland Ofta eller relativt 
ofta 

Tv 26,7 % 22,2 % 51,1 % 

Brevlådan 86,7 % 13,3 % 0 % 

Internet 73,4 % 15,5 % 11,1 % 

Radio  73,4 % 13,3 % 13,3 % 

Utomhus 53,4 % 22,2 % 24,4 % 

 

Tabell över hur männen pratar med folk i sin omgivning om reklam de utsatts för 

 Aldrig eller väldigt 
sällan 

Ibland Ofta eller relativt 
ofta 

Tv 40 % 40 % 20 % 

Brevlådan 94,2 % 2,9 % 2,9 % 

Internet 66,8 % 20 % 13,2 % 

Radio  77,1 % 20,3 % 2,6 % 

Utomhus 68,6 % 17,1 % 14,3 % 
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På frågan i vilken grad respondenterna anser att reklam påverkar dem och att det sedan 

i sin tur leder till köp kunde man se att kvinnor överlag är de som påverkas mest till köp. 

42,2% av dem 45 tillfrågade gav betyget fyra eller fem. Männen däremot tyckte inte lika 

mycket att de påverkades av reklam till köp, de ansåg att de påverkades bara till en viss 

grad rättare sagt 20 % av de 35 tillfrågade gav betyget fyra och ingen av männen gav 

betyget fem.  

Den tredje frågan som vi ställde till respondenterna var sådant att vi ville veta i vilken 

utsträckning de pratar med andra människor om reklam de har sett i dem olika 

marknadsförings kanaler tv, internet, radio, utomhus samt direktreklam. Den mest 

markanta skillnaden mellan kvinnor och män i denna fråga var hur vida TV-reklam var 

något som pratades med andra, där ansåg 51,1% av kvinnorna att det är något som sker, 

medans bara 20 % av männen kunde hålla med om att någon form av reklam som visats 

på TV har de pratat om. Utomhus reklamen var heller inget männen ansåg sig prata om 

bara 14,3% av männen gav något av de högre betygen och av de kvinnliga 

respondenterna var 24,4% villiga att prata om den reklam de sett utomhus. Reklam på 

internet kom på tredje plats i denna fråga men här var det istället männen som stod för 

det högre procenttalet med 14,2% jämförelsevis med kvinnornas 11,1%. Radio reklam 

var något som både kvinnor och män inte spred i hög grad via word-of-mouth, endast 

13,3% bland kvinnorna och 2,8 % bland männen har någon gång pratat om reklam de 

hört via radio. Den marknadsföringskanal som dock fick minst betyg var ändå 

direktreklam som endast fick 2,8 % bland de tillfrågade männen och inga procent bland 

kvinnorna.  

Vårt första exempel bland de fyra olika gerillakampanjerna är en kampanj som utfördes 

för Glocalnet där det hängdes ut hängmattor och handdukar på strategiskt utvalda 

platser runt om i landet med en text som tydde på att man ska ligga lågt i sommar. Den 

första frågan som ställdes var sådan att vi ville veta till vilken grad kampanjen skulle 

fånga respondenternas intresse och att detta i sin tur skulle leda till att man pratade om 

den utförda kampanjen. Av de tillfrågade männen och kvinnorna var det ingen som gav 

betyget ett, alltså det lägsta betyget i skalan. Både männen och kvinnorna ansåg att detta 

var en kampanj som de skulle prata om och väcka deras intresse då 59,9% av kvinnorna 

gav betyget fyra och fem, 60 % av männen känner på samma sätt.  

Den andra frågan som ställdes i enkäten var hur vida synen på företaget efter den 

utförda kampanjen skulle vara den samma eller förändras till det positiva eller negativa. 

Här svarade merparten av kvinnorna, 44,4%, att de skulle förbli oberörda medans bara 

22,8% av de tillfrågade männen gav betyget tre på denna fråga männen syn på företaget 

skulle istället förändras till det positivare då 68,5% av dem gav något av de två högre 

betygen. Även kvinnornas syns skulle förändras till det positiva men dock inte lika högt 

som männens, procenttalet hamnade här istället på 44,4% . 



34 
 

Sadelskyddskampanjen som utfördes åt flygbolaget Lufthansa i de tre största städerna 

Malmö, Göteborg och Stockholm, var sådan att man satte sadelskydd på cyklar runt om i 

dessa tre städer. På skyddet kunde man läsa ”Dåligt väder? Solen skiner alltid söderut. 

Upplev Europa från 999kr”  

Även här ställdes samma frågor som i kampanjen ovan. På frågan över till vilken grad 

denna kampanj skulle fånga respondenternas intresse svarade både männen och 

kvinnorna med liknande betyg sättning. Överlag kunde man följa samma rytm bland de 

tillfrågade, en liten mindre skillnad kunde dock skiljas mellan männen och kvinnorna på 

de som gav betyg ett och två. Här tycker 20 % av männen att Sadelskyddskampanjen för 

Lufthansa inte skulle fånga deras intresse i den grad att de skulle prata med andra om 

den. Kvinnorna hade ett litet lägre procenttal med 15,5% på samma fråga. I betyg tre, 

fyra och fem skiljer det bara någon procent här och där.  

När frågan angående vilken bild respondenterna skulle få av företaget som berördes av 

kampanjen kunde man däremot se en större skillnad mellan de tillfrågade kvinnorna 

och männen. På denna fråga ansåg fler kvinnor än män att deras bild av företaget i fråga 

inte skulle förändras efter att de har blivit utsatta för gerillakampanjen. 11,1% av 

kvinnorna gav det låga betyget ett och två i den negativa till positiva skalan i jämförelse 

med männens 25,7%. Den andra stora skillnaden kunde också urskiljas mellan de män 

och kvinnor vars bild av företaget skulle vara densamma. Här var det istället kvinnorna 

som hade det högre procenttalet med 42,2%, och hade därmed gett betyget tre vid enkät 

utfrågningen. Männens neutrala betygsättning var betydligt lägre, 25,7% av dem tycke 

att deras bild skulle vara oföränderligt.  

Det tredje exemplet som togs upp i vår enkät var den kampanj som utfördes till 

premiären av filmen Du & Jag. Ett antal falska plånböcker lades ut på olika gator vars 

innehåll bestod av huvudrollinnehavaren Niklas Andersson påhittade legitimation, 

kontaktuppgifter till Maja Håvendal som också medverkar i filmen samt en fribiljett till 

filmen. Vi ställde ännu en gång frågorna i vilken grad kampanjen i fråga skulle fånga ditt 

intresse och få dig att prata om den samt vilken bild skulle du få av företaget om du blev 

utsatt för denna kampanj? Både männen och kvinnorna hade höga procenttal när vi 

ställde frågan om detta skulle fånga deras intresse samt att de skulle prata vidare med 

vänner och bekanta om kampanjen. Männen delade denna gång ut fler av betygen fyra 

och fem, 74,2% men kvinnornas intresse för denna kampanj var inte mycket lägre de 

tillfrågade gav 68,9% av betyg fyra och fem.  

Vid analysen av den andra frågan kunde vi se att överlag låg betygsättningen jämt 

mellan båda, förutom betyg fem där vi ser att männen får en mer positiv bild av 

företaget i fråga än kvinnorna. Skillnaden här mellan männen och kvinnorna är markant, 

medans 22,8% av männen får en positiv bild ansåg bara 8,9 % av kvinnorna detta.  
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Det sista exemplet som presenterades för de tillfrågade respondenterna var en kampanj 

som Ikea utförde på olika tunnelbane stationer runt om i Paris. Där placerades ett antal 

soffor ut för resenärer att sitta på i väntan på deras tåg.  Ikeas kampanj fick störst positiv 

respons av de exempel vi har tagit upp. Både männen och kvinnorna hade överlag en 

mycket positiv syn både i fråga om deras intresse skulle fångas och hur bilden av 

företaget skulle förändras till en mer positiv eller negativ bild. Hela 85,7% av männen 

skulle intressera sig över kampanjen samt prata om den, kvinnorna gav däremot ett lite 

mindre procenttal 82,2%.  

Även i frågan hur vida bilden av företaget skulle förändrar eller bli densamma kunde 

man se tydligt bland både männen och kvinnorna att det skulle förändras till det 

positiva. 85,7% av de tillfrågade männen får en positiv bild av Ikea jämför med dem 

kvinnliga respondenterna vars procenttal stannade på 84,4%.   

 

4.4 Skillnader mellan de äldre och de yngre respondenterna 

Vi ville mäta om det är någon skillnad på hur yngre och äldre personer uppfattar reklam 

och de pratar med andra om den reklam de har utsatts för. Enligt tidigare 

undersökningar har det fastställts att unga personer är de mest svårpåverkade när det 

gäller traditionella marknadsföringsmetoder och det är även när man riktar sig till den 

yngre målgruppen som gerillamarknadsföring anses vara som mest effektiv. Detta är 

något som vi har tänkt undersöka och se om vi får fram ett liknande resultat eller vår 

undersökning skiljer sig från de tidigare.  

Tabell över hur personerna över 30 upplever reklam i de olika medierna.  

 Negativt Varken eller Positivt 

Tv 62,8 % 25,8 % 11,4 % 

Brevlådan 68,6 % 20 % 11,4 % 

Internet 59,9 % 22,8 % 17,3 % 

Radio  65,7 % 28,6 % 5,7 % 

Utomhus 45,8 % 40 % 14,2 % 

 

Tabell över hur personerna under 30 upplever reklam i de olika medierna.  

 Negativt Varken eller Positivt 

Tv 35,5 % 44,5 % 20 % 

Brevlådan 57,8 % 26,7 % 15,5 % 

Internet 46,7 % 40 % 13,3 % 

Radio  64,5 % 22,2 % 13,3 % 

Utomhus 24,4 % 44,5 % 31,1 % 
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Vi ser ingen tydlig skillnad mellan de yngre och de äldre respondenterna i vår 

enkätundersökning. De ställer sig generellt ganska lika när det gäller uppfattningen av 

traditionell reklam. Vi kan dock avläsa att de äldre generellt har en lite mer negativ bild 

än vad de yngre har.  Det är överlag i väldigt få som har svarat att de har en stark positiv 

uppfattning av reklam. Detta gäller alla de olika mediekanaler som vi har valt att ta med 

i vår enkät. Dock är det ett fall som skiljer sig en aning från övriga och det gäller 

utomhusreklam då hela 31,1 % av personerna under 30 år har svarat att de ser positivt 

på denna typ av marknadsföring.  

Enligt vår undersökning upplever de äldre respondenterna reklam i tv mer negativt än 

vad de yngre gör. Drygt 60 % av personerna över 30 år anser att de upplever tv reklam 

negativt, bland det yngre är denna siffra ca 35 %. När det kommer till reklam i brevlådan 

är responsen från de olika åldersgrupperna väldigt snarlik. Runt 60 % av båda 

grupperna upplever denna typ av reklam negativt och endast 10-15 % har en positiv 

bild. Samma sak gäller reklam som vi utsätts för på internet, här är det dock en något 

högre procent av de äldre respondenterna som upplever reklamen negativt, de yngre 

ställer sig mer neutrala till denna form av marknadsföring. De äldre respondenterna är 

även mer negativa inställda till radioreklam än vad de yngre är. Detta är dock väldigt 

marginellt då 5,7 % av personerna över 30 % upplever denna typ av reklam positivt 

jämfört med 13,3 % av personerna under 30. Ungefär lika många i varje grupp svarar att 

de ser negativt på denna marknadsföringsmetod. När det kommer till reklam som 

annonseras utomhus är det en tydligare skillnad mellan de två målgrupperna, ca 14 % 

av de äldre har en positiv inställning, bland de yngre respondenterna är denna 

procentandel över 30 %. Ca 45 % av de äldre har sedan svarat att de upplever reklamen 

negativt i jämförelse till de yngre där denna siffra ligger något lägre med knappt 25 %.  

När det sedan kommer till frågan hur de anser att reklam påverkar till köp så svarar 

respondenterna generellt, oavsett ålder att de påverkas till viss del av den reklam de 

dagligen utsätts för. Några fler personer under 30 svarar att påverkas till stor del, men 

samtidigt så är det även lite fler av de yngre som har svarat att de inte påverkas alls, så 

här ser vi egentligen ingen tydlig skillnad.  

Tabell över hur personerna över 30 år tror att de pratar med folk i sin omgivning 

om reklam de utsatts för 

 Aldrig eller väldigt 
sällan 

Ibland Ofta eller relativt 
ofta 

Tv 42,9 % 31,4 % 25,7 % 

Brevlådan 82,9 % 14,3 % 2,8 % 

Internet 77,1 % 8,6 % 14,3 % 

Radio  62,9 % 30,5 % 6,6 % 

Utomhus 62,9 % 20 % 17,1 % 
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Tabell över hur de personerna under 30 år pratar med folk i sin omgivning om 

reklam de utsatts för 

 Aldrig eller väldigt 
sällan 

Ibland Ofta eller relativt 
ofta 

Tv 24,5 % 28,9 % 46,6 % 

Brevlådan 95,5 % 4,5 % 0 % 

Internet 66,7 % 24,4 % 8,9 % 

Radio  86,6 % 6,7 % 6,7 % 

Utomhus 57,8 % 20 % 22,2 % 

 

När vi sedan analyserar skillnaden mellan de yngre och de äldre respondenterna när det 

handlar om hur de pratar med folk i sin omgivning om den reklam de blivit utsatta för 

kan vi avläsa att både grupperna generellt anser att de pratar väldigt lite. Dock skiljer sig 

tv reklamen i denna aspekt en aning då gäller personer under 30 år.  

När det gäller tv reklam så skiljer responsen mellan den äldre och yngre målgruppen en 

aning. Nästan häften av den yngre målgruppen svarar att de pratar ofta eller relativt ofta 

om denna typ av reklam. När det gäller den äldre målgruppen har nästan häften istället 

svarat att de aldrig eller väldigt sällan pratar om reklam de sett i tv. I båda grupperna 

har ca 30 % svarat att de pratar ibland. Gällande brevlådereklamen har båda grupperna 

svarat övervägande att de aldrig eller väldigt sällan pratar om däremot verkar det som 

den yngre målgruppen i detta fall pratar lite mindre än vad den äldre gör. Det är ganska 

svårt att få en bild av hur sambandet är mellan yngre och äldre personer när det gäller 

reklam de blivit utsatta för genom internet. Det är fler äldre än yngre personer som har 

svarat att de aldrig pratar om denna typ av reklam samtidigt som de även är fler äldre än 

yngre som också har svarat att de pratar ofta, vilket leder till att just denna fråga blir 

ganska svårtolkad. När det kommer till radioreklam kan vi däremot utläsa att fler yngre 

än äldre personer som aldrig eller väldigt sällan pratar om denna typ av reklam. Det är 

hela 86,6 % av de yngre mot de äldre som här bara ligger på 62,9 %. Nästan exakt lika 

många har svarat att de pratar ofta, men en större procent av de äldre valde att svara 

ibland på den här frågan.  Utomhus reklam har fått en liknande respons från båda 

grupperna, det varierar något men väldigt obetydligt.  
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Tabell över hur de olika exempelkampanjerna skulle fånga de äldre 

respondenternas intresse och få dem att prata 

 Inget eller 

mycket lite 

Till viss del Mycket eller relativt 

mycket 

Handdukar & hängmattor 5,7 % 22,8 % 71,5 % 

Sadelskyddskampanj 20 % 25,7 % 54,3 % 

Tappad plånbok 17,1 % 17,1 % 65,8 % 

Soffor i Paris tunnelbana 2.8 % 14,3 % 82,9 % 

 

Tabell över hur de olika exempelkampanjerna skulle fånga de yngre 

respondenternas intresse och få dem att prata 

 Inget eller 

mycket lite 

Till viss del Mycket eller relativt 

mycket 

Handdukar & hängmattor 13,3 % 35,5 % 51,2 % 

Sadelskyddskampanj 19,9 % 22,3 % 57,8 % 

Tappad plånbok 13,3 % 11,1 % 75,6 % 

Soffor i Paris tunnelbana 0 % 11,1 % 88,9 % 

 

Vi kan se ganska tydligt se att alla dessa exempel skulle fånga folks intresse, det är 

väldigt få oavsett ålder som svarar att kampanjerna inte skulle påverka dem alls. Ett 

antal respondenter har på denna fråga svarat att det skulle prata mycket lite om 

kampanjerna men i stort sätt ingen har svarat att kampanjerna överlag inte skulle fånga 

deras intresse alls och att de inte skulle prata med någon om dem.  

I det första exemplet med Glocalnets kampanj ser vi att fler äldre än yngre har svarat att 

de skulle reagerat på denna kampanj. Endast 5,7 % av de äldre respondenterna svarade 

att de skulle prata mycket lite om kampanjen i jämförelse med 13,3 % av personerna 

under 30 år och samtidigt var det 71,5 % av de äldre som svarade att de skulle mycket 

om kampanjen mot de yngre där procenten var 51,2. Detta var den kampanj som skulle 

få minst uppmärksamhet av den yngre målgruppen, tätt följt av sadelskyddskampanjen.  

Sadelskyddskampanjen som utfördes av Lufthansa fick däremot nästan exakt samma 

respons från de yngre som de äldre. Ca 20 % av båda grupperna svarade inget eller 

mycket lite, ungefär lika många ställde sig neutrala och mellan 50-60 % svarade att de 

skulle pratat mycket eller relativt mycket om kampanjen. Om man jämför de olika 

kampanjerna är detta den kampanj som skulle få minst uppmärksamhet av de äldre.  
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Kampanjen med den tappade plånboken som utfördes inför premiären av filmen Du & 

jag fick snarlik respons från båda grupperna man vi kan se att den skulle skapa en något 

större reaktion hos de yngre. Hela 75,6 % av de yngre svarade att de skulle pratat 

mycket eller relativt mycket om kampanjen medan 65,8 % av de äldre svarade 

detsamma.  

Ikeas kampanj med soffor i Paris tunnelbana var den kampanj som fick bäst respons från 

båda grupperna. Den bästa responsen kom från de yngre, där var det ingen som trodde 

att de inte skulle reagera och prata om kampanjen. 11,1 % svarade till viss del och hela 

88,9 % svarade att de skulle reagera starkt och garanterat prata om den. Vi fick nästan 

samma resultat från de äldre, svaren låg bara några procent lägre.   

Tabell över vilken bild de äldre respondenterna får av exempelföretagen  

 
Grad 1 & 2 

(negativt) 

Grad 3  Grad 4 & 5 

(positivt) 

Handdukar & hängmattor 2,8 % 42,8 % 54,4 % 

Sadelskyddskampanj 8,5 % 34,3 % 57,2 % 

Tappad plånbok 28,5 % 28,6 % 42,9 % 

Soffor i Paris tunnelbana 2,8 % 8,6 % 88,6 % 

 

Tabell över vilken bild de yngre respondenterna får av exempelföretagen  

 Grad 1 & 2 

(negativt) 

Grad 3  Grad 4 & 5 

(positivt) 

Handdukar & hängmattor 15,6 % 28,9 % 55,5 % 

Sadelskyddskampanj 22,2 % 35,5 % 42,3 % 

Tappad plånbok 26,6 % 26,7 % 46,7 % 

Soffor i Paris tunnelbana 2,2 % 15,5 % 82,3 % 

 

När det kommer till den bild som folk tror att de skulle få av företaget om de hade blivit 

utsatta för dessa olika kampanjer är den negativa responsen ganska varierande, både 

mellan de olika kampanjerna och i skillnad mellan äldre och yngre. Det är inte lika stor 

variation i skillnaden mellan äldre och yngre när det kommer till de antal som svarar att 

de skulle få en positiv bild.  

Glocalnets kampanj fick väldigt lite negativ respons av de äldre personerna, denna 

procent var något högre gällande personerna under 30 år. Omkring 50 % av både 

åldersgrupperna svarade att de skulle få en positiv bild.  
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Exempel nr 2 med sadelskydden fick även den ganska låg negativ respons från de äldre, 

endast 8,5 %, däremot var procentantalet här betydligt högre hos de yngre, av de yngre 

hade 22,2 % svarat att de skulle placera företaget på den negativa delen av skalan. Detta 

var den kampanj som fick näst bäst positiv respond från de äldre med hela 57,2 %. Bland 

de yngre respondenterna fick denna kampanj istället den sämsta positiva responsen av 

alla kampanjer, det var dock ändå hela 42,3 % som svarade att de skulle få en positiv 

bild.  

Det tredje exemplet med den tappade plånboken fick väldigt snarlik respons från både 

de yngre och äldre, det var den kampanj av de fyra som fick mest negativa respondenter 

i båda grupperna. Dock var det även den kampanj som hade mest varierande svar, 

närmare 50 % av båda grupperna svarade att de skulle få en positiv bild.  

Det fjärde och sista exemplet från Ikea fick också den nästan exakt lika dan respons från 

de äldre som de yngre. Över 80 % av båda grupperna svarade att de skulle få en positiv 

bild. Det var dock ett något högre antal av de äldre respondenterna som var positivt 

inställda till företaget efter denna kampanj, närmare 90 % hade gett kampanjen positiv 

respons. Den negativa responsen skilde sig här endast 0,6 % och responsen var väldigt 

låg, med endast ca 2 %.  
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5. Analys  

I kapitlet kopplar vi samman det resultat som vi fått fram av vår empiriska undersökning 

med de teoretiska modellerna, detta med syfte att besvara de frågeställningar som vi har.  

Dagens konsumenter påverkas otroligt mycket av det brus som finns i samhållet, 

företagen har svårt att tränga igenom detta och nå fram till mottagarna, detta fenomen 

får man en klarare bild av i Kotlers kommunikationsmodell som vi valt att ta med i 

teoriavsnittet. Detta brus uppstår då konsumenterna blir utsatta för otroliga mängder 

reklam och även övrig information från media etcetera. Konsumenterna har blivit 

medvetna om den påverkan som reklam har och där av blivit mer kritiska mot all form 

av traditionell marknadsföring.  Detta kan vi bekräfta när vi gjort vår enkät, det är 

väldigt få respondenter som ställer sig positiva till denna form av marknadsföring. När 

vi avläser vår enkät ser vi att cirka 50 % av de tillfrågade respondenterna ställde sig 

negativa till reklam i tv samt internet. Reklam i brevlådan fick en ännu högre negativt 

respons, där var det närmare 60 % som upplevde denna form av reklam negativt. Radio 

var den form som fick högst negativ respons, på hela 65 % medan utomhusreklam 

uppfattades som minst negativ men fortfarande med relativt hög andel negativa 

omdömen, här ställde sig drygt 30 % av respondenterna negativa.  

På grund av konsumenternas negativa inställning samt företagens strävan efter att bli 

mer kostnadseffektiva har gerillamarknadsföring vuxit fram och blivit ett allt mer 

använt koncept. Vi hade som mål att undersöka hur denna form av okonventionell 

marknadsföring uppfattas av konsumenterna. I vår enkät kan vi utläsa att 

respondenterna överlag ser väldigt positivt på de gerillakampanjer som presenterades 

för dem. 60 % av de tillfrågade svarade att Glocalnets kampanj skulle fånga deras 

intresse, Lufthansas kampanj med sadelskydden fick en ännu positivare respons, över 

80 % trodde att detta skulle vara en kampanj som skulle fånga deras uppmärksamhet. 

Över 70 % svarade även att kampanjen med den tappade plånboken skulle få stor effekt. 

Ikea stod för den kampanj som skulle få mest uppmärksamhet enligt enkäten, hela 85 % 

av respondenterna var positiva till denna kampanj.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att reklam i de traditionella medierna överlag 

uppfattas som neutral eller negativ. Detta styrker våra teorier om att 

gerillamarknadsföringen skulle vara ett alternativ för att nå de konsumenter som ställer 

sig negativa och kritiska till konventionella marknadsföringsmetoder.  

 

I modellen för upplevd service kvalitet som vi har med i teoridelen nämns word-of-

mouth, detta är när ett budskap sprids genom att folk pratar med sina vänner och 

bekanta om reklam de blivit utsatta för. Enligt den toeri som vi fått fram är word-of-

mouth ett väldigt effektivt sätt att nå ut med sitt budskap. Genom frågeställningen, hur 

mycket pratar du med dina vänner om reklam du blivit utsatt för kan vi genom vår enkät 

se att de traditionella reklammetoderna i jämförelse med de okonventionella metoderna 
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inte får så stort genomslag i fråga om word-of-mouth. Det är endast den reklam som 

visas i tv som folk enligt vår enkät pratar relativt mycket om, 40 % av respondenterna 

gav en fyra eller femma i skalan där betyg fem innebär att man pratar mycket och ett 

betyder inget alls. Om utomhusreklam pratade 20 % av respondenterna. De övriga 

formerna av konventionell reklam så som internet, radio och brevlådan fick väldigt låga 

betyg i denna fråga, alla tre ligger runt eller under 10 %. Här ser vi stora skillnader, när 

de gäller de gerillakampanjer som vi presenterade där tendensen att prata om reklamen 

var mycket högre, alla kampanjerna fick höga betyg, från 60 % upp till 85 %, vilket 

innebär att respondenterna pratar mycket om denna form av marknadsföring.  

 

Teoridelen där vi behandlar gerillamarknadsföringens för och nackdelar kan kopplas till 

den frågeställning i emperidelen som vill ha svar på vilken bild folk får av de olika 

företagen efter de utförda kampanjerna. Bara för att en kampanj får stor 

uppmärksamhet innebär inte detta automatiskt att det skulle få positiva följder för 

företaget. Detta kan vi koppla till vårt exempel med den tappade plånboken inför 

premiären av filmen Du och jag där vi kan se att responsen är väldigt stor, 70 % skulle 

pratat om denna kampanj samtidigt som över 50 % skulle få en oförändrad eller negativ 

bild av företaget. Negativa känslor kring en kampanj skulle kunna ge en negativ bild av 

företaget. Enligt kundvärdeteorin kan företag enbart genom en negativ kampanj förstöra 

konsumenternas syn på företaget och dess produkter och tjänster. I vissa fall så till den 

grad att de väljer konkurerande företag istället. På samma sätt kan en positiv kampanj 

bidra till att kunderna är villiga att betala mer för en produkt eller tjänst för att få 

förknippas med företagets image.  

 

Den skillnad vi ser vid indelningen efter kön- och åldersvariabeln är att männen överlag 

är mer positivt inställda till reklam än vad kvinnor är, dock är detta väldigt marginellt. 

Däremot kan vi avläsa att det är fler kvinnor som svarar att de tror reklam påverkar dem 

till köp. Gerillakampanjerna får ungefär samma uppmärksamhet hos så väl kvinnor som 

män däremot så är kvinnorna vid vissa kampanjer lite mer skeptiskt inställda, det vill 

säga att männen får en positivare bild än vad kvinnorna får. Skillnaderna mellan de 

yngre och äldre respondenterna är däremot inte så markant, de äldre har möjligtvis en 

någon mer negativ bild av traditionell reklam än vad de yngre har. När det kommer till 

gerillamarknadsföringen så ser vi att det i stort sätt inte är någon skillnad alls mellan de 

yngre och äldre.  

 

Vi ser ingen tydlig skillnad mellan de yngre och de äldre respondenterna i vår 

enkätundersökning. De ställer sig generellt ganska lika när det gäller uppfattningen av 

traditionell reklam. Vi kan dock avläsa att de äldre generellt har en lite mer negativ bild 

än vad de yngre har.  Det är överlag i väldigt få som har svarat att de har en stark positiv 

uppfattning av reklam. Detta gäller alla de olika mediekanaler som vi har valt att ta med 
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i vår enkät. Dock är det ett fall som skiljer sig en aning från övriga och det gäller 

utomhusreklam då hela 31,1 % av personerna under 30 år har svarat att de ser positivt 

på denna typ av marknadsföring.  
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6. Slutsatser  

Utifrån de problemformuleringar som vi satt upp har vi kommit fram till följande 

slutsatser.  

6.1 Vilka viktiga delar ingår i kommunikationsprocessen för 

gerillamarknadsföring för att åstadkomma en positiv respons? 

Vi har kommit fram till att gerillamarknadsföring kan vara den form av reklam som 

påverkar konsumenterna mest när man jämför olika kommunikationsmetoder. Lyckas 

man med att genomföra en unik och intressant kampanj kan det få en otrolig stor 

slagkraft. För att uppnå en positiv respons bland dagens konsumenter krävs det en 

specifikt utformad kampanj som skiljer sig mycket från vanlig traditionell reklam. Du 

måste tänka väldigt kreativt, nytänkande och se saker ur konsumentens perspektiv. Allt 

som du vill förmedla måste du även vara väldigt försiktig med att formulera på rätt sätt, 

då det annars är väldigt lätt att för att konsumenterna ska få en negativ bild av ett 

företag och dess produkter och tjänster. Det specifika med denna marknadsförings 

metod är just att man inriktar sig mot en mindre grupp. Lyckas man nå ut på ett positivt 

sätt kommer den mest effektiva faktorn av sig självt, vilket är fenomenet word-of-mouth. 

Detta innebär att den mindre gruppen nu vuxit sig allt större utan att företaget behöver 

göra någon mer ansträngning.  

 

6.2 Varför bör företagen i större utsträckning använda sig av 

okonventionella metoder i sin marknadsföring med hänsyn till dagens 

marknadssituation? 

Dagens konsumenter blir mer och mer medvetna om reklams påverkan samtidigt som 

mediebruset växer sig allt större. Detta leder till att företagen har allt svårare att nå fram 

till mottagarna med sitt budskap. De tvingas hitta nya vägar för att på ett effektivare sätt 

arbeta sig fram igenom bruset. Att använda sig av okonventionella metoder innebär att 

man går in och attackerar konsumenterna i sin vardag då de inte är lika kritiska mot 

reklamen och därför är mer mottagliga. Dessutom har många av dagens företag, stora 

som små höga krav på sig att vara kostnadseffektiva. De okonventionella metoderna är 

oftast inte lika kostnadskrävande men dock kräver de istället mycket kreativitet och ett 

bra utförande. Lyckas företagen med dessa parametrar kan man nå ut till en mycket stor 

målgrupp endast genom en liten kampanj som utförs under en väldigt kort period.  

 



45 
 

7. Avslutande Diskussion  

I detta avslutande kapitel diskuterar vi kring studiens resultat, där vi med egna tankar 

sammanfattar denna uppsats.  

7.1 Egna reflektioner  

De senaste åren har den mängd reklambudskap som kommuniceras ökat kraftigt och allt 

tyder på att detta inte kommer att avta under den närmsta tiden. Det råder en otroligt 

stor konkurrens mellan företagen, det finns ett stort utbud av produkter och tjänster 

men efterfrågan är inte lika stor därför måste företagen använda sig av en effektiv 

marknadsföring för att sticka ut ur mängden och profilera sig. För att nå det målet är 

gerillamarknadsföring och användandet av kreativa medieval en utmärkt metod. I vår 

jämförelse mellan traditionell reklam och gerillamarknadsföring så anser vi att 

gerillareklam skapar ett större intresse bland konsumenterna. Vi ser även att denna 

metod har en större tendens att få folk att prata med sina vänner och bekanta då oftast 

dessa kampanjer utförs på ett unikt och intressant sätt.    

Vi anser att gerillamarknadsföring är något som fler företag borde dra nytta av, det 

skapar stor uppmärksamhet på ett intressant sätt istället för all uttjatad reklam som 

man dagligen blir utsatt för. Däremot ställer vi oss frågan hur länge detta kommer vara 

ett unikt och effektivt sätt att marknadsföra sig på? Som så mycket annat är det lätt att 

det skapas en fluga, att metoden används för mycket att den till slut inte längre har 

samma effekt. Vi kan jämföra med produktplacering där företag placerar sina produkter 

i till exempel filmer för att synas utan att åskådarna ska uppfatta att de blivit utsatta för 

reklam. Idag är vi så pass medvetna om denna marknadsföringsmetod att vi tror att folk 

är inte påverkas på samma sätt, det är inte längre en omedveten påverkan som 

företagen kan utnyttja.  

Från en början var gerillamarknadsföring tänkt som en alternativ metod för mindre 

företag vars svårighet var att slå igenom och synas bland stora marknadsledande företag 

på en konkurrenskraftig marknad. Idag ser vi dock att detta har vänt och att även större 

företag med stor framgång drar nytta av denna kostnadseffektiva och 

genomslagskraftiga metod.  
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7.2 Tillförlitlighetsutvärdering    

Hur hög validitet en undersökning har beror på hur väl man lyckats undersöka området. 
Med andra ord så har det betydelse för undersökningens tillförlitlighet.  

För att se så tydliga mönster som möjligt i de tillfrågandes svar valde vi att fråga ett stort 
antal respondenter. Vi försökte fördela det så jämt som möjligt mellan ålder och kön och 
fick totalt 80 svar som var relativt jämt fördelade mellan dessa variabler. Vi vill påstå att 
detta har gett oss en relativt hög validitet men då detta utfördes i endast tre områden 
representerar inte detta hela Sveriges befolkning.   

Reliabilitet innebär mätsäkerhet, det vill säga att undersökningen ska vara så tydlig som 
möjligt för att undvika tveksamheter och missuppfattningar från respondenterna.  

När vi gjorde vår enkät ökade vi reliabiliteten genom att skicka frågorna till vår 
handledare för att han i sin tur skulle se om det fanns några brister i våra 
frågeställningar eller om man kunde formulera sig på något tydligare sätt. Dock fick vi 
inget svar men vi valde även att testa enkätfrågorna på ett antal utvalda personer. Efter 
testomgången gjorde vi några justeringar för att få en tydligare frågeformulering.  

Vi har överlag använt oss av tillförlitliga källor för att få fram våra teoretiska referenser, 
samt vid våra metodval, det här stärker reliabiliteten av uppsatsen. Dock är en del av 
den teori som vi hittat tagen från artiklar och företag som jobbar med 
gerillamarknadsföring vilket gör att informationen skulle kunna vara vinklad och 
därmed sänka reliabiliteten en aning.  
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Bilaga 1. Enkätundersökning 
 

Man  Kvinna  Ålder:  < 20 

     21-30  

     31-40 

     40 < 

1. Hur upplever du reklam 

TV  Neg          1          2          3          4          5          Pos 

Brevlådan  Neg          1          2          3          4          5          Pos 

Internet  Neg          1          2          3          4          5          Pos 

Radio  Neg          1          2          3          4          5          Pos 

Utomhus  Neg          1          2          3          4          5          Pos 

 

2. Hur mycket tror du reklam påverkar dig, det vill säga att det leder till köp? 

                   Inte alls          1          2          3          4          5          Mycket 

 

3. I vilken utsträckning pratar du med folk om reklam du utsatts för? 

Tv                   Inte alls          1          2          3          4          5         Mycket 

Brevlådan                   Inte alls          1          2          3          4          5         Mycket 

Internet                   Inte alls          1          2          3          4          5         Mycket 

Radio                   Inte alls          1          2          3          4          5         Mycket 

Utomhus                   Inte alls          1          2          3          4          5         Mycket 
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Vi tänker nu presentera fyra olika exempel på gerillakampanjer som har utförts.  

4.  En sommar utförde Streetpromotion en kampanj åt internetbolaget Glocalnet där de 

runt om i Sveriges semesterorter spred budskapet Ligg lågt i sommar “. På olika 

strategiskt utvalda ställen hängdes orangea hängmattor med texten ”ligg lågt i sommar” 

upp som förbigående kunde lägga sig i. Även på utvalda stränder hängdes handukar upp 

med samma budskap 
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I vilken grad skulle detta fånga ditt intresse, är detta något du skulle prata om?  

                   Inte alls          1          2          3          4          5         Mycket 

Vilken bild skulle denna kampanj ge dig av företaget? 

                           Neg          1          2          3          4          5          Pos 

 

5. Streetpromotion gjorde en kampanj för Lufthansa där man klädde cykelsadlar i 

Sveriges tre största städer, Stockholm, Malmö, Göteborg med ett regnskydd. På 

regnskyddet stod det textat: ”Dåligt väder? Solen skiner alltid söderut. Upplev Europa 

från 999kr”  

 

 

I vilken grad skulle detta fånga ditt intresse, är detta något du skulle prata om?  

                   Inte alls          1          2          3          4          5         Mycket 

Vilken bild skulle denna kampanj ge dig av företaget? 

                           Neg          1          2          3          4          5          Pos 
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6. Miami Guerilla Agency utförde en gerillakampanj ihop med Next Century Modern 

inför premiären av filmen Du & Jag. Det placerades ut 250 fejkade plånböcker med 

huvudrollinnehavaren Niklas Andersson påhittade legitimation, kontaktuppgifter till 

Maja Håvendal som också medverkar i filmen samt en fribiljett till filmen. 

 

 

I vilken grad skulle detta fånga ditt intresse, är detta något du skulle prata om?  

                   Inte alls          1          2          3          4          5         Mycket 

 

Vilken bild skulle denna kampanj ge dig av företaget? 

                           Neg          1          2          3          4          5          Pos 
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7. I Paris placerade Ikea ut soffor på de fyra betydelsefullaste tunnelbanestationerna i 

staden samtidigt kläddes väggarna bakom sofforna med stora affischer föreställande 

Ikeas interiör. Denna kampanj ägde rum från den 10 till den 24 mars 2010 och de 

resande fick då en möjlighet att bekvämt sitta ner och vänta in sitt tåg. 

 

 

I vilken grad skulle detta fånga ditt intresse, är detta något du skulle prata om?  

                   Inte alls          1          2          3          4          5         Mycket 

Vilken bild skulle denna kampanj ge dig av företaget? 

                           Neg          1          2          3          4          5          Pos 
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Bilaga 2. Resultat av enkätundersökningen 

DET TOTALA RESULTATET 

Hur upplever du reklam i TV? 

Betyg Antal Procent 

1 14 17,5% 

2 24 30% 

3 29 36,2% 

4 13 16,2% 

5 0 0% 

Hur upplever du reklam i Brevlådan? 

1 31 38,7% 

2 17 21,2% 

3 19 23,7% 

4 11 13,7% 

5 0 0% 

Hur upplever du reklam på internet? 

1 26 32,5% 

2 16 20% 

3 26 32,5% 

4 9 11,2% 

5 3 3,7% 

Hur upplever du reklam i radio? 

1 28 35% 

2 24 30% 

3 20 25% 

4 8 10% 

5 0 0% 
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Hur upplever du reklam utomhus? 

1 14 17,5% 

2 13 16,2% 

3 34 42,5% 

4 17 21,2% 

5 2 2,5% 

Hur mycket tror du reklam påverkar dig? Det vill säga leder till köp? 

1 6 7,5%   

2 16 20% 

3 32 40% 

4 24 30% 

5 2 2,5% 

I vilken utsträckning pratar du med folk om reklam du sätt på TV? 

1 8 10% 

2 18 22,5% 

3 24 30% 

4 25 31,2% 

5 5 6,2% 

I vilken utsträckning pratar du med folk om reklam du får i brevlådan 

1 46 57,5% 

2 26 32,5% 

3 7 8,7% 

4 1 1,2% 

5 0 0% 
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I vilken utsträckning pratar du med folk om reklam du sett på internet? 

1 35 43,7% 

2 22 27,5% 

3 14 17,5% 

4 9 11,2% 

5 1 1,2% 

I vilken utsträckning pratar du med folk om reklam du hört i radio? 

1 34 42,5% 

2 26 32,5% 

3 13 16,2% 

4 7 8,7% 

5 0 0% 

I vilken utsträckning pratar du med folk om reklam du sett utomhus? 

1 16 20% 

2 32 40% 

3 16 20% 

4 16 20% 

5 0 0% 

 

Exempel 1. Glocalnet reklamen, handdukar och hängmattor på stan.  

I vilken grad skulle denna kampanj fånga ditt intresse o få dig att prata om den?  

1 0 0% 

2 8 10% 

3 24 30% 

4 31 38,7% 

5 17 21,2% 
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Vilken bild skulle det ge dig av företaget? 

1 2 2,5% 

2 6 7,5% 

3 28 35% 

4 33 41,3% 

5 11 13,7% 

 

Exempel 2. Lufthansas sadelskyddskampanj 

I vilken grad skulle denna kampanj fånga ditt intresse o få dig att prata om den?  

1 3 4% 

2 11 14% 

3 19 24% 

4 28 35% 

5 18 23% 

Vilken bild skulle det ge dig av företaget 

1 4 5% 

2 10 13 % 

3 28 34% 

4 25 31% 

5 14 17% 

 

Exempel 3. Filmkampanjen med den tappade plånboken 

I vilken grad skulle denna kampanj fånga ditt intresse o få dig att prata om den?  

1 2 2,5% 

2 10 12,5% 

3 11 13,7% 

4 30 37,5% 

5 27 33,8% 
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Vilken bild skulle kampanjen ge dig av företaget? 

1 5 6,3% 

2 17 21,2% 

3 22 27,5% 

4 24 30% 

5 12 15% 

 

Exempel 4. Ikeas kampanj med soffor i Paris tunnelbana 

I vilken grad skulle denna kampanj fånga ditt intresse o få dig att prata om den?  

1 1 2% 

2 0 0% 

3 10 13% 

4 29 37% 

5 38 48% 

Vilken bild skulle detta ge dig av företaget? 

1 1 1,2% 

2 1 1,3% 

3 10 12,5% 

4 28 35% 

5 40 50% 
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Bilaga 3. Sammanställning över hur kvinnor respektive män svarar.  

KVINNORNA SVARAR (45 st) MÄNNEN SVARAR (35 st) 
 

Betyg Antal Procent 
Hur upplever du reklam i TV? 
1 8 17,8% 
2 15 33,3% 
3 17 37,8% 
4 5 11,1% 
5 0 0% 
 
Hur upplever du reklam i Brevlådan? 
1 16 35,5% 
2 8 17,8% 
3 15 33,3% 
4 6 13,3% 
5 0 0% 
 
Hur upplever du reklam på internet? 
1 14 31,1% 
2 10 22,2% 
3 18 40% 
4 2 4,4% 
5 1 2,2% 
 
Hur upplever du reklam i radio? 
1 12 26,7% 
2 17 37,8% 
3 13 28,9% 
4 3 6,7% 
5 0 0% 
 
Hur upplever du reklam utomhus? 
1 6 13,3% 
2 6 13,3% 
3 24 53,3% 
4 9 20% 
5 0 0% 
 
Hur mycket tror du reklam påverkar 
dig? Det vill säga leder till köp? 
1 1 2,2% 
2 6 13,3% 
3 19 42,2% 
4 17 37,8% 
5 2 4,4% 

Betyg Antal Procent 
Hur upplever du reklam i TV? 
1 6    17,1 % 
2 9  25,7 % 
3 12 34,3 % 
4 8 22,8 % 
5  0 0 % 
 
Hur upplever du reklam i Brevlådan? 
1 15 42,8 % 
2 9 25,7 % 
3 4 11,4 %  
4 5 14,2 % 
5 0 0 % 
 
Hur upplever du reklam på internet? 
1 12 34,3 % 
2 6 17,1 % 
3 8 22,8 % 
4 7 20 % 
5 2 5,7 % 
 
Hur upplever du reklam i radio? 
1 16 45,7 % 
2 7 20 % 
3 7 20 % 
4 5 14,2 % 
5 0 0 % 
 
Hur upplever du reklam utomhus? 
1 8 22,8 % 
2 7 20 % 
3 10 28,6 % 
4 8 22,8 % 
5 2 5,7 % 
 
Hur mycket tror du reklam påverkar 
dig? Det vill säga leder till köp? 
1 5 14,3 % 
2 10 28,6 % 
3 13 37,1 % 
4 7 20 % 
5 0 0 % 
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I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du sätt på TV? 
1 2 4,4% 
2 10 22,2% 
3 10 22,2% 
4 18 40% 
5 5 11,1% 
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du får i brevlådan 
1 24 53,3% 
2 15 33,3% 
3 6 13,3% 
4 0 0% 
5 0 0% 
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du sett på internet? 
1 20 44,4% 
2 13 28,9% 
3 7 15,5% 
4 5 11,1% 
5 0 0% 
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du hört i radio? 
1 20 44,4% 
2 13 28,9% 
3 6 13,3% 
4 6 13,3% 
5 0 0% 
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du sett utomhus? 
1 7 15,5% 
2 17 37,8% 
3 10 22,2% 
4 11 24,4% 
5 0 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I vilken utsträckning pratar du  
med folk om reklam du sätt på TV? 
1 6 17,1 % 
2 8 22,8 %  
3 14 40 % 
4 7 20 % 
5 0 0 % 
 
I vilken utsträckning pratar du  
med folk om reklam du får i brevlådan 
1 22 62,8 % 
2 11 31,4 % 
3 1 2,8 % 
4 1 2,8 % 
5 0 0 % 
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du sett på internet? 
1 15 42,8 % 
2 9 25,7 % 
3 7 20 % 
4 4 11,4 % 
5 1 2,8 % 
 
I vilken utsträckning pratar du  
med folk om reklam du hört i radio? 
1 14 40 % 
2 13 37,1 % 
3 7 20 5 % 
4 1 2,8 % 
5 0 0 % 
 
I vilken utsträckning pratar du med  
folk om reklam du sett utomhus? 
1 9 25,7 % 
2 15 42,8 % 
3 6 17,1 % 
4 5 14,3 % 
5 0 0 % 
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Exempel 1.  
Handdukar och hängmattor  
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 0 0% 
2 5 11,1% 
3 13 28,9% 
4 20 44,4% 
5 7 15,5% 
 
Vilken bild skulle det ge dig av 
företaget? 
1 1 2,2% 
2 4 8,9% 
3 20 44,4% 
4 13 28,9% 
5 7 15,5% 
 

Exempel 2. 
Sadelskyddskampanj 
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den? 
1 1 2,2% 
2 6 13,3% 
3 11 24,4% 
4 16 35,5% 
5 10 22,2% 
 
Vilken bild skulle det ge dig av 
företaget 
1 2 4,4% 
2 3 6,7% 
3 19 42,2% 
4 13 28,9% 
5 8 17,8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exempel 1.  
Handdukar och hängmattor  
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 0 0 % 
2 3 8,6 % 
3 11 31,4 % 
4 11 31,4 % 
5 10 28,6 % 
 
Vilken bild skulle det ge dig av 
företaget? 
1 1 2,8 
2 2 5,7 
3 8 22,8 
4 20 57,1 
5 4 11,4 
 

Exempel 2.  
Sadelskyddskampanj 
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 2 5,7 
2 5 14,3 
3 8 22,8 
4 12 34,3 
5 8 22,8 
 
Vilken bild skulle det ge dig av 
företaget 
1 2 5,7 
2 7 20 
3 9 25,7 
4 12 34,3 
5 6 17,1 
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Exempel 3.  
Tappad plånbok 
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den? 
1 1 2,2% 
2 8 17,8% 
3 5 11,1% 
4 19 42,2% 
5 12 26,7 
 
Vilken bild skulle kampanjen ge dig av 
företaget? 
1 3 6,7% 
2 11 24,4% 
3 15 33,3% 
4 12 26,7% 
5 4 8,9% 
  

Exempel 4.  
Soffor i Paris tunnelbana 
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 0 0% 
2 0 0% 
3 6 13,3% 
4 17 37,8% 
5 20 44,4% 
 
Vilken bild skulle detta ge dig av 
företaget? 
1 0 0% 
2 1 2,2% 
3 6 13,3% 
4 15 33,3% 
5 23 51,1% 

 

 

Exempel 3.  
Tappad plånbok 
 
I vilken grad skulle denna kampanj  
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 1 2,8 
2 2 5,7 
3 6 17,1 
4 11 31,4 
5 15 42,8 
 
Vilken bild skulle kampanjen ge dig av 
företaget? 
1 2 5,7 
2 6 17,1 
3 7 20 
4 12 34,3 
5 8 22,8 
 

Exempel 4.  
Soffor i Paris tunnelbana 
 
I vilken grad skulle denna kampanj  
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 1 2,8 
2 0 0 
3 4 11,4 
4 12 34,3 
5 18 51,4  
 
Vilken bild skulle detta ge dig av 
företaget? 
1 1 2,8 
2 0 0 
3 4 11,4 
4 13 37,1 
5 17 48,6 
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Bilaga 4. Hur personer över respektive under 30 svarar 

PERSONERNA ÖVER 30 SVARAR 
 

PERSONERNA UNDER 30 SVARAR 
 

Betyg Antal Procent 
Hur upplever du reklam i TV? 
1 8   22,8 % 
2 14  40 % 
3 9 25,8 %  
4 4 11,4 % 
5  0 0 % 
 
Hur upplever du reklam i Brevlådan? 
1 15 42,9 % 
2 9 25,7 % 
3 7 20 %  
4 4 11,4 % 
5 0 0 % 
 
Hur upplever du reklam på internet? 
1 13 37,1 % 
2 8 22,8 % 
3 8 22,8 % 
4 5 14,3 % 
5 1 2,8 % 
 
Hur upplever du reklam i radio? 
1 15 42,9 % 
2 8 22,8 % 
3 10 28,6 % 
4 2 5,7 % 
5 0 0 % 
 
Hur upplever du reklam utomhus? 
1 9 25,7 % 
2 7 20 % 
3 14 40 % 
4 4 11,4 % 
5 1 2,8 % 
 
Hur mycket tror du reklam påverkar 
dig? Det vill säga leder till köp? 
1 2 5,8 % 
2 8 22, 8 % 
3 15 42,8 % 
4 10 28,6 % 
5 0 0 % 

Betyg Antal Procent 
Hur upplever du reklam i TV? 
1 6  13,3 % 
2 10  22,2 % 
3 20  44,5 % 
4 9  20 % 
5  0  0 % 
 
Hur upplever du reklam i Brevlådan? 
1 18 40 % 
2 8 17,8 % 
3 12 26,7 % 
4 5 11,1 % 
5 2 4,4 % 
 
Hur upplever du reklam på internet? 
1 13 28,9 % 
2 8 17,8 % 
3 18 40 % 
4 4  8,9 % 
5 2 4,4 % 
 
Hur upplever du reklam i radio? 
1 13 29 % 
2 16 35,5 % 
3 10 22,2 % 
4 6 13,3 % 
5 0 0 % 
 
Hur upplever du reklam utomhus? 
1 5 11,1 % 
2 6 13,3 % 
3 20 44,5 % 
4 13 28,9 % 
5 1 2,2 % 
 
Hur mycket tror du reklam påverkar 
dig? Det vill säga leder till köp? 
1 4 8,9 % 
2 8 17,8 % 
3 17 37,8 % 
4 14 31,1 % 
5 2 4,4 % 



63 
 

 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du sätt på TV? 
1 4 11,4 % 
2 11 31,4 %  
3 11 31,4 % 
4 9 25,7 % 
5 0 0 %  
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du får i brevlådan 
1 16 45,7 % 
2 13 37,1 % 
3 5 14,3 % 
4 1 2,8 % 
5 0 0 % 
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du sett på internet? 
1 13 37,1 % 
2 14 40 % 
3 3 8,6 % 
4 5 14,3 % 
5 0 0 % 
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du hört i radio? 
1 10 28,6 % 
2 11 31,4 % 
3 10 28,6 % 
4 4 5,7 % 
5 0 0 % 
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du sett utomhus? 
1 6 17,1 % 
2 16 45,7 % 
3 7 20 % 
4 6 17,1 % 
5 0 0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du sätt på TV? 
1 4 8,9% 
2 7 15,5% 
3 13 28,9% 
4 16 35,5% 
5 5 11,1% 
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du får i brevlådan 
1 30 66,7% 
2 13 28,9% 
3 2 4,4% 
4 0 0% 
5 0 0% 
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du sett på internet? 
1 22 48,9 % 
2 8 17,8 % 
3 11 24,4 % 
4 3 6,7 % 
5 1 2,2 % 
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du hört i radio? 
1 24 53,3 % 
2 15 33,3 % 
3 3 6,7 % 
4 3 6,7 % 
5 0 0 % 
 
I vilken utsträckning pratar du med 
folk om reklam du sett utomhus? 
1 10 22,2 % 
2 16 35,6 % 
3 9 20 % 
4 10 22,2 % 
5 0 0 % 
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Exempel 1.  
Handdukar och hängmattor  
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 0 0 % 
2 2 5,7 % 
3 8 22,8 % 
4 17 48,6 %  
5 8 22,8  
 
Vilken bild skulle det ge dig av 
företaget? 
1 0 0 % 
2 1 2,8 % 
3 15 42,8 % 
4 14 40 % 
5 5 14,3 % 
 

Exempel 2.  
Sadelskyddskampanj 
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 2 5,7 % 
2 5 14,3 % 
3 9 25,7 % 
4 13 37,1 % 
5 6 17,1 % 
 
Vilken bild skulle det ge dig av 
företaget 
1 1 2,8 % 
2 2 5,7 % 
3 12 34,3 % 
4 14 40 % 
5 6 17,1 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exempel 1.  
Handdukar och hängmattor 
  
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 0 0 % 
2 6 13,3 % 
3 16 35,5 % 
4 14 31,1 % 
5 9 20 % 
 
Vilken bild skulle det ge dig av 
företaget? 
1 2 4, 4 % 
2 5 11,1 % 
3 13 28,9 % 
4 19 42,2 % 
5 6 13,3 % 
 

Exempel 2.  
Sadelskyddskampanj 
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 2 4,4 % 
2 7 15,5 % 
3 10 22,2 % 
4 15 33,3 % 
5 11 24,4 % 
 
Vilken bild skulle det ge dig av 
företaget 
1 3 6,7 % 
2 7 15,5 % 
3 16 35,5 % 
4 11 24,4 % 
5 8 17,8 % 
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Exempel 3.  
Tappad plånbok 
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 0 0 % 
2 6 17,1 % 
3 6 17,1 % 
4 12 34,3 % 
5 11 31,4 % 
 
Vilken bild skulle kampanjen ge dig av 
företaget? 
1 1 2,8 % 
2 9 25,7 % 
3 10 28,6 % 
4 11 31,4 % 
5 4 11,4 % 
 

Exempel 4.  
Soffor i Paris tunnelbana 
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 1 2,8 % 
2 0 0 % 
3 5 14,3 % 
4 10 28,6 % 
5 19 54,3 %  
 
Vilken bild skulle detta ge dig av 
företaget? 
1 1 2,8 % 
2 0 0 % 
3 3 8,6 % 
4 13 37,1 % 
5 18 51,4 % 

 

 

Exempel 3. 
Tappad plånbok 
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 2 4,4 % 
2 4 8,9 % 
3 5 11,1 % 
4 18 40 % 
5 16 35,5 % 
 
Vilken bild skulle kampanjen ge dig av 
företaget? 
1 4 8,9 % 
2 8 17,8 % 
3 12 26,7 % 
4 13 28,9 % 
5 8 17,8 % 
 

Exempel 4.  
Soffor i Paris tunnelbana 
 
I vilken grad skulle denna kampanj 
fånga ditt intresse o få dig att prata om 
den?  
1 0 0 %  
2 0 0 % 
3 5 11,1 % 
4 19 42,2 % 
5 21 46,7 % 
 
Vilken bild skulle detta ge dig av 
företaget? 
1 0 0 % 
2 1 2,2 % 
3 7 15,5 % 
4 15 33,3 % 
5 22 48,9 % 
 
 

 
 

 


