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Sammandrag  
I början av 1980-talet myntade reklammannen Jay Conrad Levinson uttrycket 

gerillamarknadsföring. Den nya termen var skapad för att beskriva en marknadsföringstaktik 

för framförallt mindre företag där kreativitet snarare än en stor marknadsföringsbudget skulle 

vara nyckeln till framgång. Genom att använda sig av okonventionella medieval kunde även 

relativt billiga kampanjer få ett stort och mycket kostnadseffektivt genomslag. Vartefter 

konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet ökat har även större företag anammat 

taktiken. Tidigare forskning på området har främst undersökt gerillamarknadsföring ur ett 

företagsperspektiv. Vi har istället valt att studera det ur konsumentens synvinkel. Uppsatsens 

syfte är att fokusera på hur konsumenten uppfattar kampanjer med ett kreativt medieval, hur 

en sådan kampanj påverkar kundens upplevelse av företaget bakom samt jämföra med 

traditionell reklam beträffande bland annat Word-of-mouth. Informationsinsamlingen har 

skett genom en enkätundersökning där respondenterna har tillfrågats angående deras 

inställning till reklam både generellt och i fem specifika exempel. Resultatet av 

undersökningen visar att det existerar ett motstånd mot traditionell marknadsföring medan 

samtliga exempel på gerillamarknadsföring uppvisar bättre verkan. Uppsatsens huvudsakliga 

slutsats är att gerillamarknadsföringen lyckas skapa ett större intresse hos konsumenten än 

vad den traditionella reklamen gör. Gerillamarknadsföringen skapar en högre nyfikenhet och 

skapar en större mängd Word-of-mouth. 
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1 Introduktion och bakgrund – att tränga igenom bruset  
När du vaknar på morgonen ljuder reklam ur klockradion, vid frukostbordet består 

morgontidningen till stor del av annonser och när du väl lämnar hemmet möts du av 

reklambudskap på pelare, bussar och tåg. Från det att du vaknar på morgonen till dess att du 

somnar på kvällen bombarderas du av reklam, vare sig du vill det eller inte. 

   

År 1971 utsattes en genomsnittlig amerikan för cirka 560 reklambudskap per dag. År 1997 

hade antalet ökat till kring 3000 budskap (Shenk 1997 s. 10). Exakt hur många budskap som 

når genomsnittssvensken är svårt att säga, då det inte finns några egentliga undersökningar 

gjorda, men det är rimligt att anta att utvecklingen i det svenska samhället liknar den 

amerikanska. 

 

Samtidigt har kostnaden för företagen att nå ut med sina budskap ökat i takt med den växande 

konkurrensen om konsumentens uppmärksamhet. De amerikanska företagens samanlagda 

kostnad för alla dessa budskap är i nuläget cirka 236 miljarder dollar (Phillips & Rasberry 

2005 s. 12). På den svenska marknaden är den totala summan för den sammanlagda 

marknadskonsumtionen cirka 50 miljarder kronor under 2004, nästan dubbelt så mycket som 

för ett decennium sedan. (Institutet för reklam- och mediestatistik 2005) 

   

När mängden reklambudskap ökar och kostnaderna för att synas stiger blir det allt viktigare 

för företagen att just deras budskap bryter igenom allt brus och når fram till konsumenten. 

Samtidigt har det latinska uttrycket ”ad nauseam”, att ett argument upprepats så mycket att det 

framkallar illamående (Hanks 2001), kommit att bli synonymt med att folk i allt större grad 

tröttnat på att ständigt utsättas för reklam (CBS Worldwide Inc. 2004).  

 

Detta har medfört att vissa företag sökt nya mer okonventionella sätt att göra sin röst hörd. 

Den amerikanske marknadsföraren Jay Conrad Levinson myntade redan på 80-talet begreppet 

Guerrilla marketing i sin bok med samma namn (Ekberg 2005 s. 8). Gerillamarknadsföringen 

skapades ursprungligen för mindre företag med begränsade ekonomiska medel och tanken 

bakom är att företaget kompenserar en liten kassa med mycket energi, kreativitet och 

nytänkande (Ekberg 2005 s. 4). 
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Fenomenet är dock betydligt äldre än Levinsons definition. Till exempel lät Alfred Hitchcock 

redan 1972 en vaxdocka föreställande honom själv i naturlig storlek flyta ner längs floden 

Themsen för att få folk att uppmärksamma premiären av hans nya film ”Frenzy”. (Van Auken 

2006) 

 

Vartefter små företag lyckats med sina relativt billiga kampanjer har intresset väckts hos 

betydligt större aktörer och gerillamarknadsföring används numera av företag i alla storlekar 

och i många olika branscher. Den här uppsatsen kommer att belysa gerillamarknadsföring ur 

ett svenskt konsumentperspektiv, som underlag har en enkätundersökning genomförts. Vad 

tycker egentligen konsumenterna om att utsättas för marknadsföring när de minst anar det? 

Vad tycker de om marknadsföring som kanske ligger på gränsen att betraktas som oetisk eller 

rent av olaglig? 

 

1.1 Problemformulering och syfte 
Tidigare forskning på området har främst undersökt företagens användning av 

gerillamarknadsföring, vilka typer av företag som kan dra störst nytta av tillvägagångssättet 

och vilka förutsättningar som krävs inom företagen. Vi har istället valt att studera 

gerillamarknadsföringen ur ett konsumentperspektiv. Uppsatsens syfte är att fokusera på hur 

konsumenten uppfattar gerillamarknadsföringskampanjer, hur en sådan kampanj påverkar 

kundens upplevelse av företaget bakom samt jämföra med traditionell reklam beträffande 

bland annat Word-of-mouth. Utöver detta kommer resultatet studeras utifrån ett kön- och 

åldersperspektiv. 

 

1.2 Avgränsningar och definitioner 
De exempel i enkäten, utifrån vilka slutsatser om traditionell reklam dras, är långt ifrån 

heltäckande för all traditionell reklam. Fyra varianter har valts ut för att representera den 

traditionella reklamen, men vi är väl medvetna om att begreppet rymmer betydligt fler 

alternativ. I texten nämns endast företags produkter trots att vissa av företagen som avhandlas 

är tjänsteföretag. Med produkter avses med andra ord både varor och tjänster. I uppsatsen tas 

inte hänsyn till att de exempel som använts i enkäten kanske är en del av en större kampanj 

med kopplingar till andra medier. 
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1.3 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett kapitel som behandlar den teori vi använt under vårt arbete. 

Teoriavsnittet inkluderar definitioner av begreppet gerillamarknadsföring samt teorier kring 

begreppen Word-of-mouth, customer value, reklamtrovärdighet och kreativa medieval. 

Därefter följer ett kapitel som avhandlar den metod och det tillvägagångssätt som nyttjats, 

både teoretiskt och rent praktiskt. Detta kapitel beskriver även den enkät som legat till grund 

för informationsinsamlingen, enkäten finns tillgänglig som bilaga till uppsatsen. Sedan följer 

empiriavsnittet vilket baseras på frågeformulärets resultat, även detta finns som bilaga. 

Kapitlet är rent beskrivande och ligger till grund för de avslutande delarna med analys samt 

slutsatser.  

 

2 Teori – tankarna bakom gerilla 
Någon tydlig modell om gerillamarknadsföring finns inte. Vi har istället utgått från olika 

definitioner som beskriver termen. Därefter har dessa kombinerats med ett antal olika 

modeller som beskriver relaterade delar av fenomenet. Huvudmodellen är hämtad från Micael 

Dahléns bok ”Marknadsförarens nya regelbok” och beskriver reklamtrovärdighet samt 

kreativa medieval (2003 s. 110). 

 

2.1 Gerillamarknadsföring – tre definitioner 
Termen gerillamarknadsföring är ursprungligen myntad av den amerikanske reklammannen 

Jay Conrad Levinson. Beteckningen beskrevs för första gången i boken ”Guerrilla marketing” 

från 1982 (Ekberg 2005 s. 8). Gerillamarknadsföringens definition preciserar Levinson enligt 

följande i artikeln ”What is Guerrilla marketing”: ”I’m referring to the soul and essence of 

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

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

ord: att nå konventionella mål genom okonventionella metoder. Levinson menar att 

gerillamarknadsföringen främst lämpar sig för mindre företag och den fungerar tack vare att 

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

 

En författare som har definierat termen gerillamarknadsföring i en akademisk kontext är Chris 

Fill, lektor vid Portsmouths Universitets Business School. Fill definierar 

gerillamarknadsföring som en handling syftande att generera kortsiktig uppmärksamhet för ett 
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erbjudande med kort livslängd. Detta utnyttjas bäst på marknader som kännetecknas av 

överexponering och mättnad av de konventionella mediernas budskap. (2005 s. 571) 

 

Traditionellt sett har gerillamarknadsföring avsett exempelvis spridandet av flyers och 

affischering men numera innefattar termen ett brett spektrum av aktiviteter. Gemensamt för 

många av dessa är att de får sin styrka och uppmärksamhet genom att de befinner sig utanför 

det som vi anser vara sedvanliga mediekanaler. En annan, hårdare tolkning av vissa 

gerillakampanjer är att betrakta dem som sabotage då de väljer att ”kidnappa” och utnyttja 

konventionella media, bland annat andra annonsörers affischer. Ett exempel på detta är 

kampanjen i samband med lanseringen av ”Blah Blah Blah Music Magazine” vilken använde 

sig av klistermärken som sattes upp på konkurrenters affischer. (Ibid. 2005 s. 571) 

 

Den svenske författaren och journalisten Stefan Ekberg summerar gerillamarknadsföringen 

med en mening: ”Gerillamarknadsföring handlar om att marknadsföra sitt företag med hjälp 

av energi och kreativitet snarare än med pengar” (Ekberg 2005 s. 4). 

 

En av principerna med gerillamarknadsföringen är att kampanjen ska vara så pass oväntad och 

överraskande att den på så sätt får ett stort genomslag i tidningar och tv. Genom att få 

redaktionell uppmärksamhet stärks kampanjens trovärdighet och effektivitet. (Åkerberg 2006 

s. 15) 

 

2.2 Illustrerande exempel - gerillans olika ansikten 
För att ytterligare förtydliga vad gerillamarknadsföring innebär och hur bred denna term är 

följer här några exempel på kreativa marknadsföringskampanjer som faller inom detta vida 

begrepp. Exemplen är hämtade från både Sverige och utlandet och från tre vitt skilda 

branscher. 

 
”Le Tigre" 

Det första exemplet är taget från det amerikanska klädföretaget ”Le Tigre”. Le Tigre hade sin 

storhetstid under 1980-talet för att sedan försvinna helt från marknaden. Under 2004 fick 

företaget nya ägare och dessa gjorde ett försök att återuppliva märket genom bland annat en 

gerillakampanj. I denna kampanj använde företaget sig dels av statiska lättborttagna 

klistermärken som visade en stiliserad tiger vilket är klädföretagets logotyp, dels av mallar av 
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plast tillsammans med rengöringsmedel (se bilaga 5, bild 3 och 4). Mallen och 

rengöringsmedlet användes till att tvätta smutsiga offentliga ytor, till exempel trottoarer och 

väggar på rivningshus. Tekniken kallas ”wash-away graffiti” och efterlämnar en ren yta, i 

detta fall i form av företagets logotyp. (Ives 2004) 

 

”Helkama cyklar” 

Den svenska kommunikationsbyrån Agency var ansvarig för en av cykelföretaget Helkamas 

marknadsföringskampanjer under 2006. Agency startade i samarbete med föreningen 

Livsstycket i stockholmsförorten Tensta en cykelskola för invandrarkvinnor, till vilken 

uppdragsgivaren Helkama tillhandahöll de cyklar som skulle användas. Flera av kvinnorna 

hade aldrig tidigare haft möjligheten att få lära sig att cykla och det hela profilerades som ett 

integrations- och demokratiprojekt, vilket fick stora delar av media att rapportera om 

initiativet. (Sveriges Television 2006) 

 

Flera av Sveriges största dags- och kvällstidningar kom att skriva om händelsen och det 

gjordes reportage i bland annat radio, Sveriges Television och TV4. De cyklar kvinnorna 

lärde sig att cykla på exponerades på många av bilderna både i tidningar och på TV. Med låga 

kostnader lyckades Agency och deras uppdragsgivare erhålla medieutrymme till ett betydligt 

större värde. Dessutom lyckades Helkama få in sin produkt i annars reklamfria mediekanaler. 

(Ibid. 2006) 

 

“Ass-vertising” 

Under sommaren 2004 genomförde ett New York-baserat gym en uppmärksammad 

reklamkampanj. Utanför Grand Central Station cirkulerade en grupp unga tjejer och killar 

vars uppdrag var att med jämna mellanrum dra ner sina byxor eller dra upp sina kjolar för att 

visa sina underkläder för förbipasserande människor. På baksidan av deras kalsonger och 

trosor fanns texten ”Booty Call” tryckt. ”Booty Call” var namnet på New York Health and 

Racquet Clubs nya motionssatsning (se bilaga 5, bild 5). Antalet personer som faktiskt såg 

kampanjen på plats var begränsat men genomslaget i media var desto större, tidningar såväl 

nationellt som internationellt nämnde kampanjen och även nationell TV rapporterade om 

händelsen. (Henriksson 2004 s. 24) 

 

Dessutom tog förbipasserande bilder som lades ut på Internet och nådde Internetanvändare 

över hela världen. Fenomenet döptes till ”ass-vertising” och liknande kampanjer har även 
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gjorts med hjälp av hundar och bh:ar, ”dog-vertising” respektive ”bra-vertising”. (Crawford 

2004) 

 

De som ursprungligen skapade kampanjen åt New York Health and Racquet Club var 

reklambyrån Night Agency och deras VD Darren Paul. Paul som gjort flertalet 

gerillamarknadskampanjer definierar det han anser vara viktigt vid skapandet av en lyckad 

gerillakampanj: ”Det handlar om insikt i konsumentbeteende och ett allvar inför själva 

uppgiften som gör att man undviker att visa prov på dålig smak och trampa på folks 

självkänsla.” (Henriksson 2004 s. 24) 

 

2.3 Risker och problem – gerillans faror 
Gerillamarknadsföringen är, som Darren Paul nämner, inte helt problemfri. Dels är den svår 

att applicera på vissa branscher, exempelvis olje-, läkemedels- eller kemikalieindustrin, dels 

är den för övrigt direkt olämplig för andra som till exempel begravningsbyråer. Dessutom är 

situationen där kampanjen sätts in direkt avgörande. Vissa produkter och kampanjer kan i ett 

samanhang uppfattas som intressanta medan samma produkt eller kampanj i ett annat 

samanhang inte väcker något intresse alls. (Kaikati & Kaikati 2004 s. 17) 

 

Utöver detta finns även risken för en så kallad ”backlash” det vill säga att kampanjen inte 

uppfattas på det sätt avsändaren avsåg utan istället får en negativ effekt. Om det exempelvis 

inte klart framgår vilket företaget bakom kampanjen är, finns det en risk att en konsument 

som ovetande utsätts för kampanjen känner sig lurad när, eller om, det väl kommer till dennes 

kännedom. (Ibid. 2004 s. 18) 

 

2.4 Kreativa medieval – nyckeln till framgång 
Som exemplen och definitionerna av gerillamarknadsföring illustrerar, handlar det om att 

marknadsföraren väljer bort traditionella medieval till förmån för mer kreativa varianter. 

Tanken med kreativa medieval är att betrakta själva mediet som en förmedlare av budskapet i 

sig självt. Detta synsätt medför att traditionella medier såsom TV, radio och utomhusreklam 

fungerar sämre som budskapsbärare. För att effektivt kunna nå ut till den avsedda målgruppen 

måste marknadsföraren använda sig av ett medium som har någon form av innebörd och 

signifikans. Det valda mediet ska företrädelsevis vara sammankopplat med en känsla eller en 

speciell innebörd för mottagaren för att ge så stor effekt som möjligt. Marknadsföraren måste 
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våga tänka ”outside the box”, annorlunda, för att finna nya medier att sprida sitt budskap i. 

Dessa nya medier kan exempelvis vara så ovanliga som eluttag, ägg eller ett berg-och-

dalbanesäte. När en konsument ser exempelvis en reklam för en deodorant tryckt på sätet till 

berg-och-dalbanan ska denne direkt förstå att deodoranten ger skydd och motverkar dålig lukt 

även vid de mest pressade och stressiga av situationer. Genom det kreativa valet kan 

marknadsföraren även finna icke tidigare utnyttjade medier vilket medför att varumärket inte 

tvingas trängas med reklam från konkurrerande märken. (Dahlén 2003 s. 110-111) 

 

2.5 Reklamtrovärdighet – övervinn barriären 
En fördel med gerillamarknadsföringen och det kreativa medievalet är att avsändaren kan 

komma runt problemet med bristande reklamtrovärdighet. Uttrycket reklamtrovärdighet 

används som ett mått när någon ämnar mäta effekten av reklam i olika studier. Merparten av 

konsumenterna gör en medveten, eller omedveten, bedömning av reklamens trovärdighet 

innan de lagrar dess budskap i minnet. Detta medför att konsumenten inte kommer att lagra 

information som hon eller han bedömer 

som mindre trovärdig. Trovärdigheten 

fungerar alltså i detta fall som en barriär, 

vilken gör det svårare för reklamens 

budskap att fastna i konsumentens 

medvetande. Som modell 1 visar går det 

att komma runt denna 

trovärdighetsbarriär genom att noggrant 

välja medium för marknadsföringen och 

på så sätt lagra informationen i 

konsumentens medvetande. (Dahlén 2003 

s. 111) 

 

2.6 Word-of-mouth – få ryktet att spridas 
En viktig del av gerillamarknadsföringen är att kampanjen är så pass oväntad och 

överraskande att konsumenterna börjar diskutera den. Fenomenet kallas Word-of-mouth och 

innebär att konsumenterna sprider omdömen om olika produkter och företag sinsemellan. 

Word-of-mouth kan definieras som: verbal direkt kommunikation mellan en avsändare och en 
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mottagare, där avsändaren betraktas av mottagaren som icke-kommersiell, angående en 

produkt, service eller ett varumärke. (Stokes & Lomax 2002 s. 350) 

 

I definitionen finns två parametrar som är avgörande. Dels har den moderna tidens teknik 

gjort att verbal direktkommunikation inte nödvändigtvis måste ske ansikte mot ansikte utan 

lika gärna kan ske över till exempel Internet. Dels uppfattas Word-of-mouth som oberoende 

vilket blir allt viktigare då konsumenterna blir mer och mer kritiska i sin granskning av 

information från tredje part. Den här formen av direktkommunikation kan därmed bli mer 

inflytelserik än etablerade mediekällor. Word-of-mouth behöver dock inte vara enbart positiv, 

det är inte sällan negativa omdömen om ett företag eller ett varumärke som sprids. (Ibid. s. 

350) Dessutom behöver det inte enbart vara ett omdöme om en produkt eller ett företag, utan 

kan även vara ett omdöme om en annons, en reklamfilm eller någon annan del av en 

marknadsföringskampanj (Fill 2005 s. 47). 

 

Modell 2 är konstruerad för att 

tydligare visa vad som händer vid 

Word-of-mouth. Modellen föreställer 

en informationskälla som sänder ett 

budskap till ett antal personer. Person 

C är en opinionsledare. 

Opinionsledaren är en person som 

aktivt tar emot data, tolkar den och 

sprider sitt omdöme till andra. (Varey 

2002 s. 66) 

I modellen tar person C in ett budskap, värderar och tolkar det samt sänder det vidare till 

person D och E. Person C blir då D och E:s originalkälla eftersom dessa inte nås av den 

ursprungliga informationskällan. Person C kan även fungera som en rådgivare åt person A 

och B som även de fått informationen men som vänder sig till person C för råd. (Ibid 2002 s. 

141) 
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2.7 Customer value – gerillans effekt på konsumenten 

Målet med en marknadsstrategisk åtgärd, oavsett om det är en 

gerillamarknadsföringskampanj, en traditionell motsvarighet eller något annat, är att påverka 

konsumenternas beteende. Vid analyser av kundbeteende talas det ibland om customer value. 

När en konsument inhandlar en produkt tillskriver konsumenten produkten ett visst värde. Så 

länge det värdet överskrider produktens kostnad skapas ett mervärde för kunden, det är detta 

som definieras som customer value. I en enkel formel kan detta beskrivas på följande sätt: 

 

Customer Benefits – Cost of Purchase = Customer Value 

 

Företagen strävar efter ett högt customer value då detta medför att kunden kan tänka sig att 

betala mer för företagets produkt. (Best 2005 s. 105) Det finns olika vägar för ett företag att 

öka customer value; antingen sänker företaget konsumentens kostnader eller så ökar företaget 

produktens nyttovärde för konsumenten, alternativt en kombination av båda metoderna. (Ibid. 

s. 283) 

Nyttovärde kan delas in i tre olika 

underkategorier: product benefits, service benefits 

och image benefits.  

Product benefits innebär förändringar i produkten 

för att göra den mer anpassad till kunden och 

därmed höja det uppfattade värdet hos 

konsumenten. Detta kan exempelvis avse 

förbättringar i kvalité, sortiment eller 

formgivning. 

Service benefits innefattar olika former av service 

som är kopplad till produkten exempelvis 

kundservice, installationsservice eller service vid 

inköps- och betalningstillfället. Här kan företaget 

öka värdet genom att erbjuda tjänster som 

konsumenten uppfattar tillför ett mervärde. 

Slutligen preciseras image benefits, dessa är värden som kunden uppfattar att företaget eller 

produktens varumärke medför. Företaget kan öka värdet konsumenten uppfattar genom att 

koppla sitt varumärke till vissa känslor, värderingar eller en viss sorts image. Lyckas företaget 
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få kunden att uppfatta att deras varumärke till exempel medför en viss status kan innebära att 

kunden blir mer villig att betala ett högre pris. (Best s. 284-285) 

  

En viktig parameter angående image benefits är att dessa endast finns i konsumentens 

medvetande. Det rör sig om abstrakta psykologiska attribut och associationer som varumärket 

väcker hos konsumenten. (Hackley 2005 s. 70) 

 

Ytterligare ett alternativ för att öka customer value är att sänka den kostnad produkten innebär 

för konsumenten. Även här finns det olika underkategorier: price och nonprice cost. Price är 

kundens inköpspris medan nonprice cost innebär olika former av transaktionskostnader. Dessa 

kan företagen sänka genom att exempelvis minska antalet mellanhänder, öka tillgängligheten 

eller tillhandahålla tydliga prisuppgifter så det blir enklare för konsumenten att jämföra olika 

alternativ. (Best 2005 s. 286)  

 

3 Metod – så har kartläggningen gått till 
För att få fram informationen till vår studie har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod 

genom en enkätundersökning. Undersökningen baseras på ett så kallat representativt urval, 

där syftet är att kunna uttala sig om en större grupp, populationen, genom att ställa frågor till 

ett mindre antal personer av gruppen. Metoden kombinerar den uråldriga tekniken att samla in 

information genom att fråga ut människor samt modern teknik för slumpurval som tillåter en 

relativt liten grupp att representera en mycket större population. (Ekström & Larsson 2000 s. 

78-79) 

 

En kvantitativ undersökning fokuserar främst på mängd, siffror, och frekvens av 

kvantifierbara variabler som går att analysera instrumentellt, objektivt samt kan bearbetas 

statistiskt. Analysen syftar främst till att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan olika 

variabler. En kvantitativ undersökning studerar därför det specifika i ett sammanhang, eller 

delarna av en helhet, vilket brukar beskrivas som ett atomiskt perspektiv. Den kvantitativa 

undersökningen är strukturerad till sin form och dess utgångspunkter är förutbestämda, det 

vill säga de utgör undersökningens ramverk och begränsning. (Christensen et al. 2001 s. 66) 
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3.1 Empirisk metod – strategin omsatt i praktik 
För att skapa en representativitet har respondenterna kategoriserats efter ålder och kön. 

Åldersmässigt har dessa delats in i fyra olika kategorier (under 20 år, 21-30, 31-45 och över 

45) där vi eftersträvar att hålla en jämn fördelning mellan de olika grupperna. Totalt 

intervjuade vi 20 respondenter i varje grupp, tio av vartdera könet, allt som allt 80 personer. 

Undersökningen brister dock något i sin representativitet eftersom den är genomförd i 

Uppsala- och Stockholmsområdet och därmed är geografiskt begränsad. 

 

I samband med framtagandet av enkätunderlaget testades frågorna inledningsvis på ett fåtal 

personer. Syftet med detta var att undvika otydliga frågeställningar, säkerställa att språket är 

begripligt samt kontrollera att vi som intervjuar inte tar allt för stora förkunskaper som givna. 

Vid skapandet av frågorna lades stor vikt vid att undvika negationer eller ledande frågor. 

Därefter genomfördes en testrunda på tio personer för att granska om det krävdes några 

slutgiltiga justeringar. 

 

Undersökningen genomfördes under två veckors tid under april månad 2006. Bland annat 

besöktes Vilunda gymnasium utanför Stockholm för att nå intervjupersoner under 20 år. Ett 

mindre antal personer tillfrågades på Ekonomikum i Uppsala medan merparten av 

respondenterna slumpvis valdes ut i de centrala delarna av Uppsala och Stockholm. 

 

När en surveyundersökning genomförs finns problemet med bortfall. Bortfall kan delas in i 

två olika kategorier: internt och externt bortfall. Internt bortfall innebär att respondenten inte 

besvarar samtliga frågor i enkäten. Den andra formen av bortfall är externt det vill säga att 

respondenter väljer att inte alls svara på enkäten. (Ekström & Larsson 2000 s. 87) Dessa 

faktorer blir obefintliga i vårt fall då vi personligen närvarat vid samtliga 

undersökningstillfällen och ombett respondenterna att kontrollera att alla frågor besvarats. 

Visserligen existerade ett visst externt bortfall i och med att somliga potentiella respondenter 

valde att inte delta, detta har dock inte påverkat undersökningens resultat eller validitet 

eftersom dessa kunde ersättas utan några svårigheter. 

 

3.2 Enkätuppbyggnad – undersökningens struktur 
Enkäten (se bilaga 1) inleds med frågor om hur respondenten generellt ser på traditionell 

reklam i olika skepnader. De olika formerna som behandlas är reklam i TV, press, 
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utomhusreklam samt direktreklam i brevlådan. Skalan löper från negativt, neutralt till positivt. 

Respondenterna får sedan svara på frågan hur de anser att kvalitén på reklam påverkar deras 

syn på företaget som ligger bakom reklamkampanjen. Svarsalternativen sträcker sig över en 

skala från ”inte alls” till ”väldigt mycket”.  

Den tredje frågan rör huruvida respondenten generellt anser att den traditionella reklamen 

väcker dennes nyfikenhet. Den sista av de mer generella reklamfrågorna ställer frågan om 

respondenten brukar tala med någon de känner om reklam de sett i TV, press, utomhus eller 

fått hem i brevlådan. 

Efter dessa inledande frågor presenteras fem exempel på genomförda reklamkampanjer som 

respondenterna fått möjligheten att bedöma. Nedan redogörs för dessa exempel, den kursiva 

texten som inleder varje exempel är den information respondenterna fått presenterad för sig i 

enkätformuläret. 

 

3.2.1 Den borttappade plånboken, Europeiska Reseförsäkringar 

Ett svenskt försäkringsbolag drev en kampanj där de på offentliga platser ”tappade” 

plånböcker. Plånböckerna innehöll ett reklambudskap om hur jobbigt det är att tappa sin 

plånbok och ett visitkort från företaget. 

 

Kampanjen genomfördes på flera håll i landet som ett led i företaget Europeiska 

Reseförsäkringars reklamkampanj. Inuti plånboken fanns en lapp vars framsida hade texten: 

”Varsågod! Den här plånboken är din”. På baksidan av lappen stod det: ”Vet du vad det 

innebär att bli av med den utomlands?” (se bilaga 5, bild 7).  

 

Liknande kampanjer har tidigare genomförts bland annat i USA. Konceptet har sedan 

utvecklats vidare och en reklamdrive liknande plånbokskampanjen startades i början av 2006 

av bryggeriet Carlsberg. De använde sig av den New York-baserade reklamagenturen 

Cossette Post som tog fram ett ”Carlsberg passport” som sedan placerats på utvalda ställen 

där folk skulle hitta de avsiktligt borttappade passen. (se bilaga 5, bild 6). (Carlsberg 

Breweries A/S 2006) 

 

Anledningen till att vi valde plånbokskampanjen som ett av exemplen är att den är ett 

klassiskt och tydligt exempel på en kreativ gerillamarknadsföringskampanj. 
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3.2.2 Klippta ängar, SJ 

Ett transportföretag skulpterade sin logotyp och en prisuppgift i sädesfält på hyrda åkrar i 

närheten av tre svenska flygplatser så att flygpassagerare på väg in för landning såg 

budskapet. 

 

SJ använde sig av nedtrampade sädesfält, så kallade crop circles, för att få ut sitt 

reklambudskap om priset på tågresor inom Sverige (se bilaga 5, bild 1). Genom att använda 

sig av sädesfälten riktade de sig främst mot flygresenärer som landade vid de tre flygplatserna 

Landvetter, Arlanda och Sturup. (Leijonhufvud 2005 s. 24) Kampanjen fick stor 

uppmärksamhet i media och kom att vinna 2005 års upplaga av Guldägget i kategorin 

alternativ media (Sveriges Reklamförbund 2006).  

 

Liknande kampanjer har tidigare genomförts i bland annat Storbritannien, USA och Italien. I 

England är en grupp konstnärer verksamma vilka enbart sysslar med skapandet av crop 

circles. Dessa har bland annat gjort kampanjer för Nike, Englands olympiska kommitté samt 

ett antal olika tv-kanaler. Konstnärerna har även gjort en installation liknande SJ:s vid 

flygplatsen Gatwick åt resebyrån budgetholidays.com. (Lundberg 2006)  

 

Skälet till att vi valde SJ:s kampanj var att vi fann den nyskapande och unik i sitt slag inom 

Sverige. Vi ville inkludera en gerillamarknadsföringskampanj som av reklambranschen anses 

som väl genomförd, för att se huruvida respondenterna delade deras uppfattning.  

 
3.2.3 Brev till grannar, Café Opera  

En stor svensk nattklubb marknadsförde sina vip-kort genom att skicka ut personliga brev till 

kortinnehavarnas grannar. I brevet beskrev nattklubben det som grannarna gick miste om 

eftersom de inte tillhörde de speciellt utvalda som kunde få kortet. 

 

I samband med att nattklubben Café Opera i Stockholm delade ut sina nya stamgästkort 

skickade de ut två olika typer av brev. Ett brev till personen som ombads komma och hämta 

sitt nya kort samt ett brev till personens grannar. I brevet adresserat till grannarna stod det 

bland annat: "Kanske kommer du att få se saker i grannskapet som du annars mest ser på tv. 

Vi hoppas att detta inte ska orsaka dig besvär". Ett antal personer som mottog brevet blev 
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upprörda och kontaktade Café Opera för att framföra klagomål. (Svenska Dagbladet 2006 s. 

19) 

 

Vi valde denna kampanj för att vi uppfattade den som något kontroversiell och på gränsen till 

oetisk. Vårt mål var att se huruvida detta påverkade folks syn på kampanjen samt företaget 

och om detta i sin tur påverkade i vilken grad de var villiga att berätta om det för andra. 

 

3.2.4 Myntreklam, FlyMe  

Ett svenskt flygbolag genomförde en kampanj där de delade ut enkronor till förbipasserande 

på väg till Arlanda. På ena sidan av mynten satt en klisterlapp med ett budskap. 

 

Exemplet kommer från våren 2004 då flygbolaget FlyMe bedrev en kampanj där företaget 

delade ut 100 000 svenska enkronor till allmänheten. På ena sidan av myntet fanns en 

klisterlapp av plastfilm med ett reklambudskap från företaget. (Hansell 2004) 

Kampanjen var skapad av företaget Money Marketing Media och fick skarp kritik av 

Riksbanken eftersom reklamen enligt dem försvårade kontanthanteringen och riskerade att 

förstöra exempelvis växlingsautomater. Riksbanken ansåg vidare att kampanjen bröt mot 

Riksbankens författningssamlingar och vägrade därför att lösa in mynt med reklamen på. 

(Dagens Industri 2004)  

 

Idén med reklambudskap på pengar fick Riksbanken att lämna in ett förslag till ändring av 

lagstiftningen för att liknande kampanjer i framtiden skulle kriminaliseras. Ett brott mot den 

nya lagen skulle innebära vite för de företag som genomför liknande kampanjer. Förslaget slår 

fast att det är förbjudet att ”sprida sedlar och mynt som förändrats eller bearbetats”. 

Lagförslaget renderade i en lagändring som började gälla från och med den 1 april 2005. 

(Framställning till Riksdagen 2004/05:RB3 2005) 

 

En liknande kampanj har tidigare genomförts på endollarsedlar i USA. Vid tillfället användes 

50.000 sedlar med ett avtagbart klistermärke på den ena sidan i syfte att göra reklam för en ny 

TV-serie. (Anderson 2004) 

 

Vi valde att ta med kampanjen eftersom den är unik i sitt slag i Sverige. Ytterligare en 

anledning är att denna form av reklam numera är olaglig och vi ville se om detta skulle 

återspeglas i respondenternas svar. 
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3.2.5 ”Du kunde ha hunnit”, Kroppskultur träningscenter  

Ett gym i Stockholm bedrev en kampanj bestående av klistermärken. Budskapet på 

klistermärkena är ”Du kunde ha hunnit” och syftade på att om folk haft bättre kondition hade 

de hunnit med mer. Klistermärkena sattes sedan upp på offentliga platser där folk ofta är 

stressade. Exempelvis klistrades märken fast på displayen där man kan se minuterna till nästa 

tåg och på utsidan av bussar i kollektivtrafiken. 

 

Exemplet är hämtat från en kampanj som skapades av reklambyrån Grey STHLM för 

Kroppskultur Träningscenter, ett gym i Stockholm, under hösten 2005 (Resumé 2005). 

Anledningen till att vi valde att ta med just detta exempel är att vi misstänker att folk kan 

uppfatta kampanjen som stötande och oetisk. Detta på grund av budskapet men också på 

grund av valet att sätta upp klistermärken på offentliga platser vilket i de flesta fall inte är 

lagligt (se bilaga 5, bild 2).  

 

Kampanjer som använder klistermärken är inte ovanliga. Vanligast är de bland mindre företag 

men det finns även exempel där stora företag använt samma metod. Bland annat genomförde 

dataföretaget Microsoft en kampanj i New York 2002 där företaget satte upp tusentals 

klistermärken med en bild av en fjäril. Kampanjen fick mycket kritik, inte bara för att 

företaget satt upp klistermärkena utan även för att de var svåra att ta bort. Resultatet blev att 

Microsoft bad om ursäkt för kampanjen och hjälpte till att ta bort märkena. Företaget 

bötfälldes även av staden för nedskräpning och tvingades betala 50 dollar i böter*. (Crawford 

2004)  

 

4 Empiri – konsumenterna berättar 
Det här kapitlet redogör för resultatet av enkäten. Detta sker i tre steg: Först det totala 

resultatet, det vill säga de sammanlagda resultaten från samtliga 80 respondenter. Därefter 

följer ett avsnitt där respondenterna delats in efter kön och slutligen ett stycke där de är 

fördelade efter ålder. För att underlätta läsningen och förståelsen av dessa sidor finns det 

statistiska underlaget bifogat i tre bilagor. 

 

 

 

                                                 
* Beloppet kan tyckas orimligt lågt men är korrekt. 
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4.1 Det totala resultatet – gerillan samlas 
Vid genomgången av det totala resultatet förefaller det generellt inte som att enkätens 

respondenter är särskilt positivt inställda till traditionell reklam (se bilaga 2). Den traditionella 

reklamen som i enkäten exemplifieras av reklam i TV, press, utomhusreklam och 

direktreklam i brevlådan får överlag låga betyg. Minst omtyckt förefaller TV-reklamen vara 

då 63,75 % av respondenterna placerar den på den negativa delen av betygsskalan. Nästan 

lika illa omtyckt är direktreklam i brevlådan med 60 % negativa betyg. Skillnaden mellan de 

bägge medierna är att TV-reklamen endast får positiva omdömen av 7,50 % av 

respondenterna och att ingen av de 80 intervjuade gav mediet det högsta betyget, det vill säga 

bedömde det som något odelat positivt. Direktreklamen däremot har något fler förespråkare 

och når nästan 14 % positiva omdömen. 

 

Något bättre resultat uppnådde reklam i press och utomhusreklam. Hälften av alla tillfrågade 

bedömde reklam i press som något neutralt medan en tredjedel uppfattade det som negativt. 

Pressreklamen fick dessutom minst antal helt negativa betyg, det vill säga ettor. Bäst resultat i 

enkäten fick utomhusreklamen som 57,50 % ansåg vara neutral och hela 21,25 % ansåg vara 

positiv. 

 

När respondenterna skulle bedöma i vilken utsträckning kvalitén på reklamen påverkade deras 

syn på företaget blev resultatet tydligt. 45 % av de svarande ansåg att reklamen oftast 

påverkar deras uppfattning, 7,50 % av dessa ansåg dessutom att den gjorde det i väldigt stor 

grad. Ytterligare 42,50 % svarade ibland, vilket medförde att de som inte ansåg att reklamen 

påverkade dem endast blev strax över tio procent. 

 

På frågan huruvida den traditionella reklamen har förmågan att väcka nyfikenhet blev svaren 

väldigt varierande. Strax över en femtedel av respondenterna ansåg att reklamen lyckades, 

medan nästan exakt lika många ansåg raka motsatsen. Majoriteten, 56,25 %, tyckte dock att 

reklamen ibland lyckades nå fram och att den då väckte nyfikenhet. 

 

Den sista allmänna frågan i enkäten rörde folks vanor att tala med folk de känner om 

traditionell reklam. Denna fråga ger en bild av de tillfrågades benägenhet till word-of-mouth. 

Respondenterna kan här delas in i olika kategorier: Nästan hälften av de tillfrågade anger att 

de i liten utsträckning talar om reklam, medan 15 % menar att de inte gör det alls. En tredjedel 
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svarade ibland, samtidigt som 18,75 % av respondenterna angav mer än ibland. Endast 3,75 % 

av dessa svarade att de talar om traditionell reklam i väldigt stor utsträckning. 

 

4.1.1 Den borttappade plånboken, Europeiska Reseförsäkringar  
Kampanjen med de avsiktligt tappade plånböckerna får ett relativt positivt mottagande bland 

respondenterna. Cirka en tredjedel av de tillfrågade bedömer att kampanjen väcker deras 

nyfikenhet mer än till viss del, varav nästan nio procent skattar att den skulle väcka deras 

nyfikenhet till väldigt stor del. Ytterligare nästan en tredjedel ger kampanjen omdömet till 

viss del medan 40 % anser att deras nyfikenhet inte skulle väckas i särskilt stor utsträckning.  

 

När det kommer till word-of-mouth anger 37,50 % att de inte skulle prata med någon de 

känner om kampanjen alternativt att de skulle tala om den i liten grad. Antalet som skulle tala 

om den ibland är 17,50 %, medan 45 % av alla tillfrågade anger att de skulle tala med någon 

oftare än ibland. Hälften av dessa svarar att de skulle tala om det i väldigt stor grad. 

 

Av de tillfrågade anger 21,25 % att de skulle få en negativ bild av företaget bakom, 43,75 % 

anser sig oberörda medan 35 % får en positiv bild av företaget. 

 

4.1.2 Klippta ängar, SJ  
SJ-kampanjen är det av exemplen som fått bäst mottagande av respondenterna. Vad beträffar 

nyfikenhet svarar 42,50 % att deras nyfikenhet skulle vara större än till viss del och 13,75 % 

av dessa svarar till väldigt stor del. Andelen som svarat till viss del är nästan 40 % medan de 

som gett kampanjen lägre betyg endast utgör 20 %. 

 

Även kampanjens word-of-mouth skulle enligt enkäten bli hög. 47,50 % svarar att de oftare 

än ibland skulle nämna kampanjen för någon de känner och av dessa svarar 22,50 % att de 

skulle göra det till väldigt stor del. Nästan en fjärdedel svarade ibland, medan övriga 30 % 

gav ett lägre omdöme. 

 

Av de tillfrågade anger 10 % att de skulle få en negativ bild av företaget bakom, 43,75 % 

anser sig oberörda medan 46,25 % får en positiv bild av företaget. 
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4.1.3 Brev till grannar, Café Opera  
Café Operas brevkampanj är det exempel som får mest negativ respons. Nästan hälften av 

respondenterna, 48,50 %, svarar att kampanjen väcker deras nyfikenhet mindre än till viss del 

och av dessa svarar 21 % att deras nyfikenhet inte väckts alls. En tredjedel svarar att deras 

nyfikenhet väckts till viss del medan endast 17,50 % svarar att den väckts till större del. Av 

dessa ger 3,75 % högsta omdömet vilket är den minsta andelen av samtliga exempel. 

Word-of-mouth-faktorn är något högre än nyfikenhetsgraden men endast marginellt, 43,75 % 

har angett att de i lägre utsträckning än ibland skulle nämna det för någon de känner. Nästan 

exakt en tredjedel, 32,50 %, svarade ibland medan övriga 23,75 % svarade oftare än ibland. 

Av dessa låg endast tio procent på väldigt mycket. 

 

Av de tillfrågade anger 48,75 %, nästan hälften, att de skulle få en negativ bild av företaget 

bakom, 40 % anser sig oberörda, medan 11,25 % får en positiv bild av företaget. 

 

4.1.4 Myntreklam, FlyMe  
Att dela ut mynt med reklam väcker enligt enkäten endast stor nyfikenhet hos 28,75 % av de 

tillfrågade. Majoriteten, 41,25 %, svarar att deras nyfikenhet väcks till viss del och övriga 30 

% till lägre grad än till viss del. Ungefär lika många som svarade att kampanjen väckte relativt 

stor nyfikenhet svarar också att de mer ofta än ibland skulle tala med någon de känner om 

kampanjen. En fjärdedel svarar ibland medan nästan hälften av respondenterna skulle göra det 

i mindre utsträckning. 

 

Av de tillfrågade anger 7,50 % att de skulle få en negativ bild av företaget bakom, 65 % anser 

sig oberörda medan 27,50 % får en positiv bild av företaget. 

 

4.1.5 ”Du kunde ha hunnit”, Kroppskultur träningscenter  
Kampanjen med klistermärken på offentliga platser fick 38,75 % av de tillfrågade att svara att 

deras nyfikenhet inte väckts till någon större grad. Motsvarande antal svarade till viss del 

medan 23,75 % tyckte att deras nyfikenhet översteg detta och endast fem procent angav 

väldigt mycket. I vilken utsträckning folk skulle prata med andra påminner om fördelningen 

av nyfikenhetsgraden med den skillnaden att nästan hälften placerat sig på de två alternativen 

lägre än ibland. Detta är den högsta nivån av samtliga fem exempel. Av övriga anger 30 % 

ibland och 21,25 % ligger över det betyget, av dessa har fem procent svarat väldigt mycket. 
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Av de tillfrågade anger 26,25 % att de skulle få en negativ bild av företaget bakom, 55 % 

anser sig oberörda medan 18,75 % får en positiv bild av företaget. 

 

4.2 Könsrelaterade åsiktsskillnader – en manlig eller en kvinnlig gerilla? 
Inför utvärderingen av resultaten har respondenterna fördelats efter kön. Ändamålet med detta 

är att söka se eventuella skillnader mellan könen i synen på reklam, dels generellt, dels mellan 

de fem olika exemplen (se bilaga 3).  

 

Skillnaderna mellan de kvinnliga respondenterna och de manliga i den generella upplevelsen 

av reklam i TV är relativt små. Av dem som kryssat för något av de lägre betygen, betyg ett 

och två, är 62,50 % kvinnor och 65 % män. Det råder med andra ord en näst intill total 

samstämmighet mellan könen gällande en negativ inställning till TV-reklam. Vad beträffar en 

neutral attityd till reklam i samma medium visade det sig att 22,50 % av kvinnorna och 35 % 

av männen ställer sig neutrala. Den största skillnaden ligger i att 15 % av kvinnorna ger TV-

reklam betyget fyra samtidigt som ingen av männen sätter ett omdöme över tre.  

 

Vid en jämförelse av uppfattningen kring reklam i press är åsikterna återigen relativt lika 

mellan könen. Det råder fortfarande en viss övervikt mot den positiva sidan hos kvinnorna 

men skillnaden är inte särskilt markant. Dock bör påpekas att 10 % av männen sätter betyget 

ett, jämfört med att ingen av kvinnorna sätter samma låga betyg.  

 

Attityden mot utomhusreklam uppvisar även den stor likhet mellan könen. Majoriteten av de 

bägge könen ställer sig neutrala till denna typ av reklam med 57,50 % vardera. De lägre 

betygen summeras upp till 22,50 % för kvinnorna respektive 20 % för männen. 

Utomhusreklamen stoltserar även med det sammanlagt högsta omdömet, 20 % kvinnor och 

22,50 % män upplever utomhusreklam som något positivt.  

 

Direktreklam i brevlådan upplevs av båda könen som negativt, samt mer negativt av män än 

av kvinnor. Hela 42,50 % av männen sätter betyget ett medan siffran för kvinnor är 25 %. En 

fjärdedel av båda könen är neutralt inställda till direktreklamen medan något fler kvinnor än 

män ser direktreklamen som något positivt, 17,50 % respektive 10 %.  
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Värt att notera är att inte någon av de manliga respondenterna sätter betyget fem på någon av 

de fyra inledande frågorna gällande generell uppfattning av reklam i traditionella 

mediekanaler. 

 

På frågan i vilken grad respondenterna anser att kvalitén på reklam påverkar deras uppfattning 

om företaget som står bakom den, förefaller kvinnor i högre utsträckning än män göra en 

sådan koppling. Under alternativet ibland uppgår männens andel till 47,50 % medan 37,50 % 

av männen ser en tydligare koppling än så. Av kvinnorna anser 37,50 % att de ibland gör 

kvalitetskopplingen och 52,50 % anger att det ser ett tydligt samband. 

Däremot finner endast 10 % av kvinnorna att kvaliteten på reklam inte påverkar deras syn på 

företaget bakom, medan männens andel uppgår till 15 %. 

 

Huruvida reklam generellt väcker nyfikenhet hos dem som besvarat enkäten uppger 32,50 % 

av männen att de inte alls eller sällan blir nyfikna när de exponeras för reklam. Denna siffra är 

betydligt lägre bland de kvinnliga respondenterna: 12,50 %. Vidare uttalar sig 65 % av 

kvinnorna och 47,50 % av männen att de ibland blir nyfikna. Ungefär en femtedel, eller 20 %, 

av båda könen uppger att de blir nyfikna av reklam.  

Angående word-of-mouth anser cirka hälften av respektive kön att de inte är benägna att tala 

om reklam. Bland männen anser 27 % att de ibland skulle sprida reklamens budskap och 

innebörd vidare, för kvinnor är samma siffra 40 %. Sett till de högre betygen, alltså de som 

säger sig ofta tala med bekanta om reklam, är siffrorna jämförelsevis jämna, cirka 20 %.  

 

4.2.1 Den borttappade plånboken, Europeiska Reseförsäkringar  
När det gäller respondentens nyfikenhet svarar 45 % av männen och 35 % av kvinnorna att de 

inte skulle uppleva att deras nyfikenhet väcktes genom att de hittade plånboken med dess 

innehåll. Av männen skulle 22,50 % till viss del bli nyfikna av fyndet och reklamen, 37,50 % 

av kvinnorna känner på samma sätt. Gällande de högre betygen är skillnaden liten mellan 

könen, drygt en tredjedel anser att deras nyfikenhet skulle väckas väldigt mycket av 

kampanjen.  

 

På frågan om de svarande skulle vidareberätta kampanjen till vänner och bekanta svarade 

nästan 40 % av både kvinnor och män att så icke var fallet. En mindre del av respondenterna 

känner att de kan tänka sig att återberätta kampanjen men endast ibland. Denna del utgörs av 
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22,50 % kvinnor och endast 12,50 % män. Den största differensen mellan könen ligger bland 

de högre betygen, alltså de som ser det troligt att de skulle prata med andra om kampanjen. 

Av kvinnorna skulle 37,50 % berätta om kampanjen och hela 52,50 % av männen.    

 

På frågan hur respondenternas känsla för företaget bakom kampanjen skulle påverkas om de 

upplevde den svarade merparten att de skulle förbli oberörda. 30 % av kvinnorna och 40 % av 

männen svarade att de skulle få en positiv känsla för företaget. Siffran för dem som skulle få 

en negativ känsla för företaget var 27,50 % bland kvinnorna men endast 15 % för männen.  

 

4.2.2 Klippta ängar, SJ  
I nyfikenhetshänseende var 20 % av båda könen oberörda gällande sädesfältsskulpturen. Av 

kvinnorna var hela 47,50 % till viss del nyfikna samt en dryg fjärdedel av männen. Rörande 

de högsta betygen var det männen som uppvisade störst del med 52,50 % samtidigt som 

kvinnornas summa var 32,50 %.  

 

När det gäller word-of-mouth-effekten av SJ:s klippta ängar är resultatet bland respondenterna 

mycket högt. Hela 40 % av kvinnorna och 55 % av männen känner att de skulle nämna 

kampanjen för någon de känner, vilket är det högsta resultatet bland de olika exemplen. Det är 

dock även 35 % av kvinnorna och 25 % av männen som inte skulle berätta den vidare och 

ungefär 20 % av vartdera könet skulle nämna kampanjen ibland. 

 

Varken kvinnorna eller männen känner att de skulle få någon större negativ uppfattning av 

företaget bakom kampanjen och fler kvinnor än män ställer sig oberörda. Majoriteten av 

respondenterna anser sig dock få en positiv känsla för företaget genom kampanjen, 37,50 % 

av kvinnorna och hela 55 % av männen. 

 

4.2.3 Brev till grannar, Café Opera  
Café Opera-exemplet gav ett mycket negativt utslag bland bägge könen. Endast 17,50 % av 

kvinnorna respektive männen skulle bli nyfikna om de upplevde kampanjen. På frågan om de 

skulle nämna kampanjen för någon de känner var resultatet även där relativt lika mellan 

könen, majoriteten angav att de inte skulle föra den vidare. Nästan hälften, 47 % av kvinnorna 

och 40 % av männen, uppgav denna inställning.  
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Resultatet av hur enkätdeltagarna skulle uppleva företaget bakom reklamen utgörs av 40 % 

oberörda av båda könen. Flertalet är dock negativt inställda: 45 % av kvinnorna respektive 

52,50 % av männen. Endast 15 % av kvinnorna och 7,50 % av männen skulle få en positiv 

känsla för Café Opera om de upplevde kampanjen.  

 

4.2.4 Myntreklam, FlyMe  
Klistermärken på enkronor lyckades inte väcka nyfikenhet hos 37,50 % av männen och 22,50 

% av kvinnorna. De som till viss del skulle bli nyfikna av att mottaga enkronorna motsvarade 

45 % kvinnor och 37,50 % män. Av männen var det 32, 50 % som skulle bli mycket nyfikna 

av kampanjen och 25 % av kvinnorna. 

 

Både kvinnorna och männen skulle till nästan 50 % välja att inte berätta om kampanjen för 

någon de känner. De båda könens inställning följs sedan nära åt i kategorierna ibland och 

väldigt mycket där de befinner sig mellan 25-30 %.  

 

Oberörd är den känsla företaget som står bakom kampanjen framför allt skapar hos de bägge 

könen. Mellan 60-70 % skulle vara helt oberörda i sina känslor för företaget efter att ha 

upplevt reklamen. Det var vidare en låg grad negativa känslor, medan 22,50 % män och 32, 

50 % kvinnor skulle få en positiv känsla för företaget. 

 

4.2.5 ”Du kunde ha hunnit”, Kroppskultur träningscenter  
Nyfikenheten för Kroppskulturs klistermärken skiljer sig inte nämnvärt mellan könen. Cirka 

40 % av både män och kvinnor skulle inte bli nyfikna om de upplevde kampanjen. Lika 

många anser sig till viss del bli nyfikna av kampanjen, en fjärdedel av bägge könen säger sig 

bli mycket nyfikna. 

 

Även vid mätandet av Word-of-mouth finns det stora likheter mellan könen. Cirka hälften av 

båda könen skulle inte alls nämna den, 30 % skulle nämna den ibland och ungefär 20 % skulle 

nämna den ofta. 

 

Ungefär 30 % av kvinnorna respektive 20 % av männen skulle få en negativ bild av företaget 

om de upplevde Kroppskulturs kampanj. Den största delen av respondenterna skulle dock 
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vara oberörda; 62,50 % av männen och 47,50 % av kvinnorna. Cirka 20 % av både kvinnor 

och män skulle få en positiv känsla efter att ha sett företagets klistermärken.  

 

4.3 Åldersrelaterade åsiktsskillnader – en gammal eller ung gerilla? 
I enkäten har personer i åldrarna mellan 13 och 65 deltagit. Dessa har delats in i fyra olika 

ålderskategorier, 13-20, 21-30, 31-45 och över 46. Vid en analys av resultatet har en indelning 

i ”yngre” och ”äldre” respondenter gjorts. De yngre är samtliga upp till och med 30 år, de 

äldre är alla över denna ålder. Därmed kommer vi att kunna se eventuella 

generationsbetingade skillnader mellan respondenterna. En fördel med indelningen äldre och 

yngre, jämfört med att studera de mindre åldersgrupperna var för sig, är att vi minskar den 

statistiska felmarginalen genom att ha större urvalsgrupper (se bilaga 4). 

 

Mellan de äldre och yngre respondenterna finns både likheter och skillnader. Till exempel 

skiljer sig synen på olika former av marknadsföringskanaler. Bland de äldre förefaller det 

finnas ett starkt motstånd till TV-reklam. Hela 72,50 % av de äldre ger TV-reklamen något av 

de två lägre betygen och av dessa har nästan en tredjedel gett det lägsta omdömet. Bland de 

yngre är majoriteten också negativa men inte i samma utsträckning som bland de äldre, 55 % 

har angett något av de två lägsta betygen varav 20 % är direkt negativa till reklam i TV. 

 

I gengäld är bilden omvänd när det kommer till direktreklam i brevlådan. Här är de yngre mer 

negativt inställda än de äldre. 67,50 % av de yngre har angett något av de två lägre betygen 

medan endast 52,50 % av de äldre gjort samma sak. Dessutom är 20 % av de äldre placerade 

på den positiva delen av skalan medan endast 7,50 % av de yngre delar denna uppfattning. 

Synen på utomhusreklam och reklam i press är däremot relativt likartad mellan åldrarna. 

 

På frågan om hur respondenterna anser att reklamen påverkar synen på företaget som står 

bakom, är bilden liknande hos både yngre och äldre. 42,50 % av bägge grupperna har svarat 

ibland, medan 47,50 % av de yngre och 42,50 % av de äldre lutar åt mycket eller väldigt 

mycket. Däremot skiljer sig de bägge åldersgrupperna åt när det gäller huruvida traditionell 

reklam väcker deras nyfikenhet. Här är de yngre betydligt mer positivt inställda än de äldre. 

Bland de yngre ligger 37,50 % av respondenterna högre än ibland, detta kan jämföras med 

endast 5 % av de äldre. Bland de äldre har majoriteten, 67,50 %, svarat att de ibland blir 
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nyfikna, medan den sista tredjedelen av gruppen givit svaret mer sällan än ibland. Samma 

siffra bland de yngre är 17,50 %. 

 

När det kommer till att prata med andra om reklam verkar detta något mer vanligt bland de 

yngre än de äldre. Av de yngre har 40 % svarat ibland och 42,50 % har svarat mer sällan än 

ibland, motsvarande siffror bland de äldre är 27,50 % och 52,50 %. Däremot är de som säger 

sig tala om reklam mer ofta än ibland relativt lika mellan åldrarna. 

 

4.3.1 Den borttappade plånboken, Myntreklam och ”Du kunde ha hunnit” 
I tre av de olika exemplen finns en genomgående tendens. De yngre är mer neutrala till 

exemplen vad beträffar både känslan de skulle få för företaget och i vilken utsträckning 

kampanjerna skulle väcka nyfikenhet eller skapa word-of-mouth. Samtidigt är de äldre något 

mer negativa till de olika kampanjerna. De blir mindre nyfikna och anger i större grad att det 

är mer osannolikt att de skulle tala om kampanjerna med någon annan.  

 

4.3.2 Klippta ängar och Brev till grannar 
Två av exemplen, kampanjerna för SJ och Café Opera, skiljer sig dock från de övriga. SJ-

kampanjens resultat visar att lite mindre än hälften av både de yngre och de äldre anger att 

kampanjen skulle väcka deras nyfikenhet i stor grad. SJ-kampanjen är den enda av de fem 

exemplen där den äldre gruppen har en högre andel som svarar oftare än ibland eller väldigt 

mycket. 55 % av de äldre skulle nämna den för någon de känner i jämförelse med 40 % av de 

yngre.  

 

Dessutom har SJ-kampanjen störst andel respondenter, 20 % av de äldre och 25 % av de 

yngre, av samtliga exempel i undersökningen som svarat väldigt mycket på frågan om hur 

frekvent de skulle nämna kampanjen för någon de känner. 47,50 % av de äldre anser även att 

SJ-kampanjen medför att de får en positiv bild av företaget som står bakom. Detta är det enda 

fallet i åldersanalysen där den positiva känslan är i majoritet i någon av de två 

ålderskategorierna. 

 
Det andra exemplet som skiljer sig från de övriga är Café Operas reklamkampanj. Här kan vi 

tydligt urskilja en differens; de äldre tilltalas i betydligt mindre grad av kampanjen än de 

yngre. Cirka en tredjedel av de äldre svarar att kampanjen inte skulle väcka deras nyfikenhet 
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överhuvudtaget, ytterligare 27,50 % ger kampanjen näst lägst betyg på samma fråga. 

Sammanlagt anger alltså 57,50 % av de äldre att brevkampanjen skulle väcka deras 

nyfikenhet mindre än till viss del. Samma siffra hos de yngre är 40 %, medan ytterligare 40 % 

av dem anser att kampanjen istället skulle väcka deras nyfikenhet till viss del. 

 

Även huruvida respondenten skulle tala med någon de känner om kampanjen skiljer sig 

utfallet åt. Av de äldre uppger 30 % att de inte skulle tala med någon alls om kampanjen och 

ytterligare 25 % anger att de skulle tala om den mer sällan än ibland. De yngre är däremot mer 

benägna att tala om kampanjen. Bland de yngre tillfrågade låter 15 % meddela att de inte 

skulle tala med någon om kampanjen. Ytterligare 17,50 % svarar mer sällan än ibland, lite 

mer än en tredjedel svarar ibland. Det innebär att resterande 35 % kommer att tala om det mer 

än ibland eller väldigt mycket. Det kan jämföras med 12,50 % av de äldre. 

 

Trots de jämförelsevis stora skillnaderna mellan åldrarna beträffande hur nyfiken 

respondenten skulle bli eller i hur hög grad hon eller han skulle prata med någon om 

kampanjen verkar synen på kampanjen som helhet vara relativt lika. Både majoriteten av de 

yngre, 45 %, och de äldre, 52,50 %, menar att de skulle få en negativ bild av företaget bakom 

kampanjen. 15 % av de yngre anser dock att kampanjen skulle ge dem en positiv bild medan 

endast 7,50 % av dem över 30 år anser samma sak.  

 

5 Analys – gerillans kontenta 
I detta avsnitt kopplas de empiriska resultaten till de teoretiska metoderna i syfte att besvara 

frågeställningen. Gerillamarknadsföringen som koncept bygger till stor del på tron att den 

traditionella reklamen minskat i effekt och att den på grund av konsumenternas motstånd till 

reklam inte når fram i tillräckligt stor grad. Av resultatet i empirin kan en liknande tendens 

utläsas. Nästan 64 % av de tillfrågade är negativt inställda till tv-reklam och 60 % är negativt 

inställda till direktreklam i brevlådan. Trots att utomhusreklamen och reklam i press inte fick 

lika stor kvot negativa omdömen, fick de inte heller någon stor andel positiva.  

 

Indelningen efter kön- och åldersvariabeln ger vissa signifikativa resultat. Kvinnor förefaller 

mer positivt inställda till reklam rent generellt. De ger fler positiva omdömen än männen och 

det är färre kvinnliga respondenter som ställer sig direkt negativa till reklamen. Intressant nog 

har ingen av de tillfrågade männen ställt sig direkt positiv till någon av de fyra traditionella 
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reklamkategorierna. Med ett undantag är även yngre mer positiva till reklam än äldre. De 

yngre har i lägre grad angivit negativa omdömen jämfört med de äldre, undantaget är 

direktreklamen där de yngre är mer negativa än de äldre.    

 

Sammanfattningsvis förefaller det att reklam i traditionella medier antingen uppfattas som 

neutral eller negativ. Detta styrker de teoretiska ansatserna om gerillamarknadsföringen som 

ett alternativ för att nå konsumenter som har en hög motståndsgrad till traditionell 

marknadsföring, det vill säga marknadsföring med låg reklamtrovärdighet, genom att använda 

kreativa medieval.  

 

Enkäten undersöker även reklamens påverkan av konsumenternas uppfattning av företaget 

bakom. Detta kan kopplas till den teoretiska modellen kring customer value och brand image. 

Genom att öka företagets varumärkesimage medelst marknadsföring kan företaget stärka det 

av konsumenten uppfattade produktvärdet. Även detta ger empirin stöd för. Hela 87,50 % av 

respondenterna ansåg att deras uppfattning av företaget bakom kampanjen påverkades ibland 

eller i större grad än ibland. Här korrelerar kvinnors och de yngres syn på reklamen, då dessa 

grupper i större grad än männen och de äldre, anser att reklamen påverkar synen på företaget 

bakom. 

 

De resterande två enkätfrågorna som generellt undersöker respondenternas syn på traditionell 

reklam blir egentligen först intressanta när resultatet jämförs med resultaten från de fem 

exemplen. Den teoretiska grunden för frågeställningarna kring hur respondenten uppfattar att 

deras nyfikenhet väcks av traditionell reklam bygger på antagandet att ett kreativt medieval, 

om modellerna och teorierna stämmer, borde ge ett mer positivt resultat än vad sedvanlig 

reklam gör. Frågeställningen som avhandlar respondentens vilja att tala om reklamkampanjer 

härleds till modellen om Word-of-mouth. Genom att göra en jämförelse med resultatet från 

samma fråga i exemplen, går det att koppla till det kreativa medievalets förmåga att kringgå 

trovärdighetsbarriären i reklamtrovärdighetsmodellen.  

 

Den traditionella reklamens förmåga att generellt generera nyfikenhet hos respondenterna 

mäts i enkätens fråga ”I vilken grad tycker du generellt att reklam i TV, press, direkt- samt 

utomhusreklam väcker din nyfikenhet?” (se bilaga 1). Här framkommer det att den absoluta 

majoriteten av de tillfrågade svarat att deras nyfikenhet ibland skulle väckas. Nästan en 

fjärdedel ligger på något av de två lägre omdömena, medan strax över 21 % graderat sig högre 
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än ibland. Detta kan då jämföras med den inledande frågan på varje exempel i enkäten. Tabell 

1 sammanställer andelen respondenter som angivit att deras nyfikenhet skulle väckas till stor 

eller väldigt stor grad. 

 

Tabell 1 Sammanställning över respondenternas angivna nyfikenhetsgrad, dels generellt, dels 

för varje exempel (%) 
Nyfikenhet Generellt Europeiska 

Reseförsäkringar 
SJ Café 

Opera 
FlyMe Kroppskultur 

träningscenter 
Total 21,25  30  42,5  17,5  28,5  24  
Män 20  32,5  52,5  17,5  25  25  
Kvinnor 22  27,5  32,5  17,5  32,5  22,5  
Äldre 5  25  45  15  27,5  22,5  
Yngre 37,5  35  40  20  30  25  
 

Två tendenser framkommer tydligt i sammanställningen: graden av nyfikenhet är högre för 

samtliga fem exempel än för siffran som den traditionella reklamen uppnår. Den andra är att 

den generella nyfikenheten som väcks bland de äldre respondenterna är extremt låg men att 

utfallet av kampanjerna är betydligt mycket högre. Exempelvis väcker SJ:s kampanj hög 

nyfikenhet hos nio gånger fler av de över trettio år än vad den traditionella reklamen gör. Med 

andra ord lyckas kampanjerna genom sitt kreativa medieval att fånga respondenternas 

nyfikenhet i större grad än vad traditionell reklam gör. Detta kan tolkas som ett bevis på att 

gerillamarknadsföringen i högre grad lyckas kringgå den trovärdighetsbarriär som modellen 

om reklamtrovärdighet visar. Detta blir extra tydligt hos den äldre variabelkategorin som 

annars är mest negativt inställd. 

 

Bland de yngre respondenterna är den generella nyfikenhetsgraden jämförelsevis hög och 

resultatet för försäkringsbolagets ”plånbokskampanj” och SJ:s ”klippta ängar” ligger på 

ungefär samma höga nivå, övriga tre exempel lyckas inte nå upp i samma grad. Någon 

väsentlig skillnad beträffande inställning finns inte mellan kvinnor och män. 

 

Tabell 2 visar i vilken utsträckning respondenterna anger att de talar om reklam. Kolumnen 

”generellt” baseras på resultatet av frågan ”I vilken utsträckning brukar du tala med någon du 

känner om utomhusreklam eller reklam i TV, press?” (se bilaga 1). Procentsatserna visar 

andelen som angett att de mer ofta än ibland skulle tala om reklam.  
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Tabell 2 Sammanställning över respondenternas angivna fallenhet att tala om reklam, dels 

generellt, dels för varje exempel (%) 
WOM Generellt Europeiska 

Reseförsäkringar 
SJ Café Opera FlyMe Kroppskultur 

träningscenter 
Total 18,75  45  47,5  23,75  28,75  21  
Män 17,5  52,5  55  27,5  30  27,5  
Kvinnor 20  37,5  40  20  25  15  
Äldre 20  42,5  55  12,5  25  20  
Yngre 17,5  47,5  40  35  30  22,5  
 

Av sammanställningen går det att konstatera, att de respondenter som anger att de i relativt 

hög grad talar om reklam är förhållandevis jämt fördelad mellan både kön och ålder. Det går 

även att utläsa att samtliga gerillamarknadsföringskampanjer uppnår en högre grad av Word-

of-mouth än vad den traditionella marknadsföringen gör. Detta går att tolka som ytterligare ett 

bevis på att gerillamarknadsföringskampanjerna når fram i högre utsträckning till 

respondenterna och genom sitt kreativa medieval kringgår trovärdighetsbarriären. Resultatet 

innebär att antalet opinionsledare det vill säga person C i modellen över tvåstegsinteraktionen 

ökar, vilket möjliggör att kampanjens budskap får större spridning.  

 

Varje exempel i enkäten avslutas med att respondenten får ta ställning till hur dennes känsla 

för företaget bakom kampanjen skulle påverkas om hon eller han exponerades för reklamen. 

Respondentens val stod mellan negativ, neutral och positiv, det totala resultatet av enkäten är 

sammanställt i tabell 3. 

 

Tabell 3 Sammanställning över respondenternas inställning till företagen bakom 

kampanjexemplen (%) 
Inställning Totalt Negativ Oberörd Positiv 

Europeiska Reseför. 21,25  43,75  35  
SJ 10  43,75  46,25  
Café Opera 48,75  40  11,25  
FlyMe 7,5  65  27,5  
Kroppskultur 26,25  55  18,75  
 

Genom att väga resultaten mot varandra går det att rangordna de olika kampanjerna utifrån 

respondenternas inställning. SJ-kampanjen lyckas bäst, då den är den enda kampanjen där 

majoriteten av respondenterna anser sig få en positiv känsla av företaget medan gruppen som 

anser sig oberörda av kampanjen är näst störst. Efter SJ placerar sig Europeiska 

Reseförsäkringar där huvudparten av respondenterna är oberörda medan de som är positivt 
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inställda kommer närmast därefter. FlyMes resultat har samma fördelning som Europeiska 

Reseförsäkringar men deras andel positiva är lägre. Kroppskultur Träningscenter har även det 

merparten oberörda men med skillnaden att den näst största gruppen är negativ. Café Opera 

har otvetydigt sämst resultat, lejonparten av de svarande upplever sig få en negativ bild av 

företaget medan de oberörda kommer på andra plats. 

 

Utifrån detta resultat går det att se ett samband mellan omdömena kring den känsla 

kampanjen skapar hos respondenterna samt deras grad av nyfikenhet och vilja att tala med 

någon om kampanjen. De enkätexempel som åtnjutit högst grad av positiva omdömen är 

också de som har väckt högst procent nyfikenhet samt högst nivå av Word-of-mouth.  

 

Detta blir ännu tydligare, och lättare att exemplifiera, vid en analys där respondenterna delas 

in efter kön och ålder. Exempelvis är kvinnor enligt enkäten mindre positiva än män till SJ:s 

kampanj (se tabell 4), de har även angivit att kampanjen skapar en lägre grad av nyfikenhet 

och en lägre nivå av Word-of-mouth.  

 

Tabell 4 Sammanställning över differensen mellan könen gällande respondenternas inställning 

till företagen bakom kampanjexemplen (%) 
Inställning kvinnor/män Negativ Oberörd Positiv 
Europeiska Reseför. 27,5 - 15 42,5 - 45 30 - 40 
SJ 12,5 - 7,5 50 - 37,5 37,5 - 55 
Café Opera 45 - 52,5 40 - 40 15 - 7,5 
FlyMe 7,5 - 7,5 60 - 70 32,5 - 22,5 
Kroppskultur 32,5 - 20 47,5 - 62,5 20 -17,5 
 

Det skulle utifrån resultatet vara möjligt att hävda att gerillamarknadsföring är mindre 

effektivt på kvinnor än män. Kvinnorna har, med några få undantag, i sina svar visat en lägre 

nyfikenhet för kampanjerna än männen, en lägre grad av Word-of-mouth och ger i större grad 

negativa omdömen om företagen bakom kampanjerna. Detta trots att kvinnorna i enkätens 

inledande generella frågor om traditionell reklam uppvisar en mer positiv inställning än 

männen.  

En slutsats kan då bli att marknadsföring genom kreativa medieval är bättre lämpat för en 

manlig publik. Vi som uppsatsförfattare är något tveksamma till denna konklusion, då vi 

misstänker att det undermedvetet kan vara så att urvalet av kampanjexempel till viss del skett 

utifrån våra egna preferenser och att exemplen därmed kanske tilltalar män i större grad än 

kvinnor. 
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Tendensen att omdömena kring företaget bakom kampanjen påverkar respondenternas grad av 

nyfikenhet och inställning till Word-of-mouth stöds även vid studiet av de två 

ålderskategorierna. De under 30 år är överlag mindre negativa när de betygsätter sina känslor 

kring företaget bakom (se tabell 5) och har även en högre grad av både nyfikenhet och Word-

of-mouth. Undantaget är SJ-kampanjen som förefaller tilltala de äldre mer. 

 

Tabell 5 Sammanställning över differensen mellan ålderskategorierna gällande 

respondenternas inställning till företagen bakom kampanjexemplen (%) 
Inställning yngre/äldre Negativ Oberörd Positiv 
Europeiska Reseför. 17,5 - 25 47,5 - 40 35 - 35 
SJ 5 - 15 50 - 37,5 45 - 47,5 
Café Opera 45 - 52,5 40 - 40 15 - 7,5 
FlyMe 2,5 - 12,5 72,5 - 57,5 25 - 30 
Kroppskultur 20 - 32,5 65 - 45 15 - 22,5 
 

Tre av kampanjexemplen valdes till viss del på grund av att de kunde uppfattas som 

kontroversiella, oetiska och i två av fallen olagliga. Det är svårt att klart fastslå huruvida de 

som besvarat enkäten uppfattat kampanjerna som just oetiska eller olagliga. Det går däremot 

att fastslå att dessa tre: Café Opera, FlyMe och Kroppskultur Träningscenter, är de tre 

kampanjer som fått genomgående sämst resultat. Det kan dock lika gärna bero på att dessa 

inte uppfattas som tillräckligt innovativa och nyskapande i sitt kreativa medieval och därför 

inte når lika höga omdömen. Oavsett anledning verkar de yngre respondenterna i mindre 

utsträckning påverkas negativt av dessa faktorer. De under 30 är inte mer positiva till dessa tre 

kampanjer men är däremot mindre negativa än den äldre hälften av respondenterna. 

 

Detta går att koppla till teoriavsnittet rörande gerillamarknadsföringens risker. Om kampanjen 

inte uppfattas som avsändaren avser, eller om avsändaren inte tar hänsyn till det som bland 

annat reklambyrån Night Agencys VD Darren Paul nämner om vikten att visa god smak och 

ta hänsyn till konsumentens självkänsla, kan det istället ge en negativ ”backlash”. Tydligast 

blir detta i exemplet Café Opera, vars kampanj genererat negativa känslor för företaget hos 

nästan hälften av alla respondenter.  

 

Den största risken med de negativa känslorna kring företaget är att dessa kan påverka kundens 

uppfattning om den produkt företaget tillhandahåller. En kampanj som ger en negativ bild av 

företaget kan enligt customer value-teorin sänka företagets image benefits. Därmed skulle 
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kunden rent teoretiskt vara villig att betala mindre för företagets produkter. Samtidigt är 

självklart läget det omvända med kampanjer som skapat positiva känslor hos konsumenten, 

till exempel SJ-kampanjen. Här skulle konsumenten efter att ha exponerats för kampanjen 

vara beredd att betala mer för företagets produkt.   

 

6 Avslutande Diskussion – gerillans slutsatser 
De senaste trettio åren har mängden reklam formligen exploderat och ingenting tyder på att 

trenden ska avta. Då en konsument utsätts för 3 000 reklambudskap under ett dygn bör det 

vara en självklarhet att företagen gör sitt yttersta för att just deras budskap ska sticka ut ur 

mängden och få konsumentens uppmärksamhet. Gerillamarknadsföring och användandet av 

kreativa medieval är en metod att nå det målet. 

 

Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att gerillamarknadsföringen lyckas skapa ett större 

intresse hos konsumenten än vad den traditionella reklamen gör. Gerillamarknadsföringen 

skapar en högre nyfikenhet och en större mängd Word-of-mouth. Därmed bör den kunna 

bidra till en ökad lönsamhet genom ett ökat customer value.  

 

När termen gerillamarknadsföring myntades i början av 1980-talet var den tänkt som en 

kostnadseffektiv marknadsföringstaktik för mindre företag med begränsade resurser. Numera 

används den, med framgång, av företag i alla storlekar och i mängder av olika branscher, 

vilket exemplen i uppsatsen förtydligat. Nyckelordet för en lyckad gerillakampanj är 

”kreativ”. Uppsatsen belyser dock att ”kreativ” mycket väl kan vara att plagiera en kampanj 

som gjorts i ett annat land och göra om den i Sverige.  

 

Det brukar sägas att ”all reklam är bra reklam” och det kan till viss del vara sant men som 

undersökningen visar har de kampanjer som lyckas skapa en positiv känsla för företaget ett 

betydligt större genomslag. De kampanjer som upplevts som mest positiva har skapat Word-

of-mouth hos nästan 30 % fler respondenter än den traditionella reklamen samt 20 % fler än 

de kampanjer respondenterna uppfattat som negativa. 

 

De kreativa medievalen är dock inte helt riskfria. En ogenomtänkt kampanj eller en kampanj 

som tolkas annorlunda hos mottagaren än vad sändaren avsett kan få negativa konsekvenser. 

Dessutom kan resultatet av en gerillakampanj vara svårt att kontrollera. En innovativ kampanj 
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kan utöver vanlig Word-of-mouth även leda till uppmärksamhet i media. Detta gör att 

budskapet når långt fler än den ursprungliga målgruppen och detta kan, beroende på om 

kampanjen ger en positiv eller en negativ känsla för företaget, ge både stora fördelar och 

mindre bra publicitet.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
I samband med detta arbete har bland annat kunnat konstateras skillnader mellan de bägge 

könen. Exempelvis att kvinnor var mindre positiva till gerillamarknadsföring än män och 

samtidigt mer positiva till traditionell reklam. Det vore av intresse att klart fastslå huruvida de 

resultat uppsatsen presenterar stämmer eller om de beror på det selektiva urval av exempel 

som undersökningen baserades på.  
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BILAGA 1 
 

□ Man □ Kvinna  Ålder: 10 – 20  □  

21 – 30 □ 

31 – 45 □ 

46 > □ 
 
Hur upplever du generellt:         Negativt             Neutralt            Positivt  
Reklam i TV                       1          2          3          4          5 
Reklam i press                      1          2          3          4          5 
Utomhusreklam                      1          2          3          4          5 
Direktreklam i brevlådan                              1          2          3          4          5 
 
I hur stor grad anser du att kvaliteten på en reklam påverkar din uppfattning om företaget som 
ligger bakom den?  Inte alls      Ibland Väldigt mycket                                          
                             1          2          3          4          5  
 
I vilken grad tycker du generellt att reklam i TV, press, direkt- samt utomhusreklam väcker din 
nyfikenhet?   Inte alls       Ibland Väldigt mycket                                          
            1          2          3          4          5  
 
I vilken utsträckning brukar du tala med någon du känner om utomhusreklam eller reklam i 
TV, press?    Inte alls      Ibland Väldigt mycket                                          
            1          2          3          4          5  
 
Exempel 1. Ett svenskt försäkringsbolag drev en kampanj där de på offentliga platser ”tappade” 
plånböcker. Plånböckerna innehöll ett reklambudskap om hur jobbigt det är att tappa sin 
plånbok och ett visitkort från företaget. 

    
Oberörd Till viss del Väldigt mycket                       

I vilken grad skulle det här väcka din nyfikenhet?       1          2          3          4          5 
    Inte alls   Ibland Väldigt mycket 
I vilken grad tror du att du skulle nämna               1          2          3          4          5 
kampanjen för någon du känner? 
 
Om du upplevde kampanjen vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?   

Negativ □ Oberörd □    Positiv □ 
 
Exempel 2. Ett transportföretag skulpterade sin logotyp och en prisuppgift i sädesfält på hyrda 
åkrar i närheten av tre svenska flygplatser så att flygpassagerare på väg in för landning såg 
budskapet. 

   Oberörd Till viss del Väldigt mycket                        
I vilken grad skulle det här väcka din nyfikenhet?       1          2          3          4          5 
    Inte alls   Ibland Väldigt mycket 
I vilken grad tror du att du skulle nämna         1          2          3          4          5 
kampanjen för någon du känner? 
 
Om du upplevde kampanjen vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?   

Negativ□ Oberörd □ Positiv □ 
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Exempel 3. En stor svensk nattklubb marknadsförde sina vip-kort genom att skicka ut 

personliga brev till kortinnehavarnas grannar. I brevet beskrev nattklubben det som grannarna 

gick miste om eftersom de inte tillhörde de speciellt utvalda som kunde få kortet. 

 
    Oberörd Till viss del Väldigt mycket                        

I vilken grad skulle det här väcka din nyfikenhet?       1          2          3          4          5 
    Inte alls   Ibland Väldigt mycket 
I vilken grad tror du att du skulle nämna            1          2          3          4          5 
kampanjen för någon du känner? 
 
Om du upplevde kampanjen vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?   

Negativ □ Oberörd □ Positiv □ 

 
Exempel 4. Ett svenskt flygbolag genomförde en kampanj där de delade ut enkronor till 

förbipasserande på väg till Arlanda. På ena sidan av mynten satt en klisterlapp med ett 

budskap. 
   Oberörd Till viss del Väldigt mycket                        

I vilken grad skulle det här väcka din nyfikenhet?       1          2          3          4          5 
    Inte alls   Ibland Väldigt mycket 
I vilken grad tror du att du skulle nämna              1          2          3          4          5 
kampanjen för någon du känner? 
 
Om du upplevde kampanjen vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?   

Negativ□ Oberörd □ Positiv □ 

 
Exempel 5. Ett gym i Stockholm bedrev en kampanj bestående av klistermärken. Budskapet på 

klistermärkena är ”Du kunde ha hunnit” och syftade på att om folk haft bättre kondition hade 

de hunnit med mer. Klistermärkena sattes sedan upp på offentliga platser där folk ofta är 

stressade. Exempelvis klistrades märken fast på displayen där man kan se minuterna till nästa 

tåg och på utsidan av bussar i kollektivtrafiken. 
 

   Oberörd Till viss del Väldigt mycket                        
I vilken grad skulle det här väcka din nyfikenhet?       1          2          3          4          5 
    Inte alls   Ibland Väldigt mycket 
I vilken grad tror du att du skulle nämna               1          2          3          4          5 
kampanjen för någon du känner? 
 
Om du upplevde kampanjen vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?   

Negativ □ Oberörd □ Positiv □ 
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BILAGA 2 
 
Hur upplever du generellt reklam i TV      
Betyg 1 19 23,75%      
Betyg 2 32 40%      
Betyg 3 23 28,75%      
Betyg 4 6 7,50%      
Betyg 5 0 0%      
        
        
Hur upplever du generellt reklam i press     
Betyg 1 4 5%      
Betyg 2 20 25%      
Betyg 3 40 50%      
Betyg 4 15 18,75%      
Betyg 5 1 1,25%      
        
        
Hur upplever du generellt reklam utomhus     
Betyg 1 5 6,25%      
Betyg 2 12 15%      
Betyg 3 46 57,50%      
Betyg 4 16 20%      
Betyg 5 1 1,25%      
        
        
Hur upplever du generellt direktreklam i brevlådan    
Betyg 1 27 33,75%      
Betyg 2 21 26,25%      
Betyg 3 21 26,25%      
Betyg 4 10 12,50%      
Betyg 5 1 1,25%      
        
        
I hur stor grad anser du att kvaliteten på en reklam påverkar din uppfattning om företaget som ligger bakom den? 
Betyg 1 5 6,25%      
Betyg 2 5 6,25%      
Betyg 3 34 42,50%      
Betyg 4 30 37,50%      
Betyg 5 6 7,50%      
        
        
I vilken grad tycker du generellt att reklam i TV, press, direkt- samt utomhusreklam väcker din nyfikenhet? 
Betyg 1 4 5%      
Betyg 2 14 17,50%      
Betyg 3 45 56,25%      
Betyg 4 16 20%      
Betyg 5 1 1,25%      
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I vilken utsträckning brukar du tala med någon du känner om utomhusreklam, TV-, pressreklam etc.? 
Betyg 1 12 15%      
Betyg 2 26 32,50%      
Betyg 3 27 33,75%      
Betyg 4 12 15%      
Betyg 5 3 3,75%      
        
        
Exempel 1 Den borttappade plånboken, Europeiska Reseförsäkringar 
        
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?     
Betyg 1 19 23,75%      
Betyg 2 13 16,25%      
Betyg 3 24 30%      
Betyg 4 17 21,25%      
Betyg 5 7 8,75%      
        
        
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?   
Betyg 1 17 21,25%      
Betyg 2 13 16,25%      
Betyg 3 14 17,50%      
Betyg 4 18 22,50%      
Betyg 5 18 22,50%      
        
        
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den? 
Negativ 17 21,25%      
Oberörd 35 43,75%      
Positiv 28 35%      
        
Exempel 2 Klippta ängar, SJ       
        
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?     
Betyg 1 10 12,50%      
Betyg 2 6 7,50%      
Betyg 3 30 37,50%      
Betyg 4 23 28,75%      
Betyg 5 11 13,75%      
        
        
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?   
Betyg 1 14 17,50%      
Betyg 2 10 12,50%      
Betyg 3 18 22,50%      
Betyg 4 20 25%      
Betyg 5 18 22,50%      
        
        
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den? 
Negativ 8 10%      
Oberörd 35 43,75%      
Positiv 37 46,25%      
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Exempel 3 Brev till grannar, Café Opera     
        
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?     
Betyg 1 17 21%      
Betyg 2 22 27,50%      
Betyg 3 27 33,75%      
Betyg 4 11 13,75%      
Betyg 5 3 3,75%      
        
        
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?   
Betyg 1 18 22,50%      
Betyg 2 17 21,25%      
Betyg 3 26 32,50%      
Betyg 4 11 13,75%      
Betyg 5 8 10%      
        
        
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den? 
Negativ 39 48,75%      
Oberörd 32 40%      
Positiv 9 11,25%      
        
        
Exempel 4 Myntreklam, FlyMe      
        
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?     
Betyg 1 9 11,25%      
Betyg 2 15 18,75%      
Betyg 3 33 41,25%      
Betyg 4 17 21,25%      
Betyg 5 6 7,50%      
        
        
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?   
Betyg 1 14 17,50%      
Betyg 2 24 30%      
Betyg 3 20 25%      
Betyg 4 17 21,25%      
Betyg 5 5 6,25%      
        
        
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den? 
Negativ 6 7,50%      
Oberörd 52 65%      
Positiv 22 27,50%      
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Exempel 5 Du kunde ha hunnit, Kroppskultur träningscenter 
        
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?     
Betyg 1 10 12,50%      
Betyg 2 21 26,25%      
Betyg 3 30 37,50%      
Betyg 4 15 18,75%      
Betyg 5 4 5%      
        
        
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?   
Betyg 1 14 17,50%      
Betyg 2 25 31,25%      
Betyg 3 24 30%      
Betyg 4 13 16,25%      
Betyg 5 4 5%      
        
        
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den? 
Negativ 21 26,25%      
Oberörd 44 55%      
Positiv 15 18,75%      
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BILAGA 3 
 

 KVINNOR    MÄN     
           
Hur upplever du generellt reklam i TV  Hur upplever du generellt reklam i TV   
Betyg 1 8 20%   Betyg 1 11 27,50%    
Betyg 2 17 42,50%   Betyg 2 15 37,50%    
Betyg 3 9 22,50%   Betyg 3 14 35%    
Betyg 4 6 15%   Betyg 4 0 0%    
Betyg 5 0 0%   Betyg 5 0 0%    
           
           
Hur upplever du generellt reklam i press  Hur upplever du generellt reklam i press   
Betyg 1 0 0%   Betyg 1 4 10%    
Betyg 2 13 32,50%   Betyg 2 7 17,50%    
Betyg 3 17 42,50%   Betyg 3 23 57,50%    
Betyg 4 9 22,50%   Betyg 4 6 15%    
Betyg 5 1 2,50%   Betyg 5 0 0%    
           
           
Hur upplever du generellt reklam utomhus  Hur upplever du generellt reklam utomhus   
Betyg 1 2 5%   Betyg 1 3 7,50%    
Betyg 2 7 17,50%   Betyg 2 5 12,50%    
Betyg 3 23 57,50%   Betyg 3 23 57,50%    
Betyg 4 7 17,50%   Betyg 4 9 22,50%    
Betyg 5 1 2,50%   Betyg 5 0 0%    
           
           
Hur upplever du generellt DM i brevlådan  Hur upplever du generellt DM i brevlådan   
Betyg 1 10 25%   Betyg 1 17 42,50%    
Betyg 2 13 32,50%   Betyg 2 8 20%    
Betyg 3 10 25%   Betyg 3 11 27,50%    
Betyg 4 6 15%   Betyg 4 4 10%    
Betyg 5 1 2,50%   Betyg 5 0 0%    
           
           
Grad anser du att kvaliteten på en reklam påverkar uppfattning om företaget som ligger bakom den?   
Betyg 1 1 2,50%   Betyg 1 4 10%    
Betyg 2 3 7,50%   Betyg 2 2 5%    
Betyg 3 15 37,50%   Betyg 3 19 47,50%    
Betyg 4 17 42,50%   Betyg 4 13 32,50%    
Betyg 5 4 10%   Betyg 5 2 5%    
           
           
I vilken grad tycker du generellt att reklam i TV och utomhusreklam etc. väcker din nyfikenhet?   
Betyg 1 1 2,50%   Betyg 1 3 7,50%    
Betyg 2 4 10%   Betyg 2 10 25%    
Betyg 3 26 65%   Betyg 3 19 47,50%    
Betyg 4 8 20%   Betyg 4 8 20%    
Betyg 5 1 2,50%   Betyg 5 0 0%    
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I vilken utsträckning brukar du tala med någon du känner om TV-, pressreklam etc.?    
Betyg 1 5 12,50%   Betyg 1 7 17,50%    
Betyg 2 11 27,50%   Betyg 2 15 37,50%    
Betyg 3 16 40%   Betyg 3 11 27,50%    
Betyg 4 7 17,50%   Betyg 4 5 12,50%    
Betyg 5 1 2,50%   Betyg 5 2 5%    
 
Exempel 1 Den borttappade plånboken, Europeiska Reseförsäkringar   
           
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?       
Betyg 1 8 20%   Betyg 1 11 27,50%    
Betyg 2 6 15%   Betyg 2 7 17,50%    
Betyg 3 15 37,50%   Betyg 3 9 22,50%    
Betyg 4 9 22,50%   Betyg 4 8 20%    
Betyg 5 2 5%   Betyg 5 5 12,50%    
           
           
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?      
Betyg 1 8 20%   Betyg 1 9 22,50%    
Betyg 2 8 20%   Betyg 2 5 12,50%    
Betyg 3 9 22,50%   Betyg 3 5 12,50%    
Betyg 4 6 15%   Betyg 4 12 30%    
Betyg 5 9 23%   Betyg 5 9 22,50%    
           
           
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?    
Negativ 11 27,50%   Negativ 6 15%    
Oberörd 17 42,50%   Oberörd 18 45%    
Positiv 12 30%   Positiv 16 40%    
 
           

Exempel 2 Klippta ängar, SJ        
           
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?       
Betyg 1 5 12,50%   Betyg 1 5 12,50%    
Betyg 2 3 7,50%   Betyg 2 3 7,50%    
Betyg 3 19 47,50%   Betyg 3 11 27,50%    
Betyg 4 7 17,50%   Betyg 4 16 40%    
Betyg 5 6 15%   Betyg 5 5 12,50%    
           
           
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?      
Betyg 1 7 17,50%   Betyg 1 7 17,50%    
Betyg 2 7 17,50%   Betyg 2 3 7,50%    
Betyg 3 10 25%   Betyg 3 8 20%    
Betyg 4 6 15%   Betyg 4 14 35%    
Betyg 5 10 25%   Betyg 5 8 20%    
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Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?    
Negativ 5 12,50%   Negativ 3 7,50%    
Oberörd 20 50%   Oberörd 15 37,50%    
Positiv 15 37,50%   Positiv 22 55%    
           
Exempel 3 Brev till grannar, Café Opera       
           
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?       
Betyg 1 9 22,50%   Betyg 1 8 20,00%    
Betyg 2 10 25%   Betyg 2 12 30%    
Betyg 3 14 35%   Betyg 3 13 32,50%    
Betyg 4 5 12,50%   Betyg 4 6 15%    
Betyg 5 2 5%   Betyg 5 1 2,50%    
           
           
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?      
Betyg 1 10 25%   Betyg 1 8 20%    
Betyg 2 9 22,50%   Betyg 2 8 20%    
Betyg 3 13 32,50%   Betyg 3 13 32,50%    
Betyg 4 4 10%   Betyg 4 7 17,50%    
Betyg 5 4 10%   Betyg 5 4 10%    
           
           
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?    
Negativ 18 45%   Negativ 21 52,50%    
Oberörd 16 40%   Oberörd 16 40%    
Positiv 6 15%   Positiv 3 7,50%    
 
           
Exempel 4 Myntreklam, FlyMe         
           
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?       
Betyg 1 5 12,50%   Betyg 1 4 10%    
Betyg 2 4 10%   Betyg 2 11 27,50%    
Betyg 3 18 45%   Betyg 3 15 37,50%    
Betyg 4 11 27,50%   Betyg 4 6 15%    
Betyg 5 2 5%   Betyg 5 4 10%    
           
           
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?      
Betyg 1 7 17,50%   Betyg 1 7 17,50%    
Betyg 2 12 30%   Betyg 2 12 30%    
Betyg 3 11 27,50%   Betyg 3 9 22,50%    
Betyg 4 9 22,50%   Betyg 4 8 20%    
Betyg 5 1 2,50%   Betyg 5 4 10%    
           
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?    
Negativ 3 7,50%   Negativ 3 7,50%    
Oberörd 24 60%   Oberörd 28 70%    
Positiv 13 32,50%   Positiv 9 22,50%    
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Exempel 5 Du kunde ha hunnit, Kroppskultur träningscenter  
           
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?       
Betyg 1 4 10%   Betyg 1 6 15%    
Betyg 2 11 27,50%   Betyg 2 10 25%    
Betyg 3 16 40%   Betyg 3 14 35%    
Betyg 4 7 17,50%   Betyg 4 8 20%    
Betyg 5 2 5%   Betyg 5 2 5%    
           
           
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?      
Betyg 1 9 22,50%   Betyg 1 5 12,50%    
Betyg 2 11 27,50%   Betyg 2 14 35%    
Betyg 3 14 35%   Betyg 3 10 25%    
Betyg 4 6 15%   Betyg 4 7 17,50%    
Betyg 5 0 0%   Betyg 5 4 10%    
           
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?    
Negativ 13 32,50%   Negativ 8 20%    
Oberörd 19 47,50%   Oberörd 25 62,50%    
Positiv 8 20%   Positiv 7 17,50%    
 



 51

BILAGA 4 
 

 
YNGRE
UNDER 30     

ÄLDRE 
ÖVER 30     

Hur upplever du generellt reklam i TV  Hur upplever du generellt reklam i TV   
Betyg 1 8 20%   Betyg 1 11 27,50%    
Betyg 2 14 35%   Betyg 2 18 45%    
Betyg 3 14 35%   Betyg 3 9 22,50%    
Betyg 4 4 10%   Betyg 4 2 5%    
Betyg 5 0 0%   Betyg 5 0 0%    
           
           
Hur upplever du generellt reklam i press  Hur upplever du generellt reklam i press   
Betyg 1 3 7,50%   Betyg 1 1 2,50%    
Betyg 2 11 27,50%   Betyg 2 9 22,50%    
Betyg 3 17 42,50%   Betyg 3 23 57,50%    
Betyg 4 8 20%   Betyg 4 7 17,50%    
Betyg 5 1 2,50%   Betyg 5 0 0%    
           
           
Hur upplever du generellt reklam utomhus  Hur upplever du generellt reklam utomhus   
Betyg 1 2 5%   Betyg 1 3 7,50%    
Betyg 2 5 12,50%   Betyg 2 7 17,50%    
Betyg 3 24 60%   Betyg 3 22 55%    
Betyg 4 8 20%   Betyg 4 8 20%    
Betyg 5 1 2,50%   Betyg 5 0 0%    
           
           
Hur upplever du generellt direktreklam   Hur upplever du generellt direktreklam    
Betyg 1 15 37,50%   Betyg 1 12 30%    
Betyg 2 12 30%   Betyg 2 9 22,50%    
Betyg 3 10 25,00%   Betyg 3 11 27,50%    
Betyg 4 2 5%   Betyg 4 8 20%    
Betyg 5 1 2,50%   Betyg 5 0 0%    
           
           
I hur stor grad anser du att kvaliteten på en reklam påverkar din uppfattning om företaget  bakom den?   
Betyg 1 3 7,50%   Betyg 1 2 5%    
Betyg 2 1 2,50%   Betyg 2 4 10%    
Betyg 3 17 42,50%   Betyg 3 17 42,50%    
Betyg 4 16 40%   Betyg 4 14 35%    
Betyg 5 3 7,50%   Betyg 5 3 7,50%    
           
           
I vilken grad tycker du generellt att reklam i TV, direkt-, utomhusreklam etc. väcker din nyfikenhet?   
Betyg 1 1 2,50%   Betyg 1 3 7,50%    
Betyg 2 6 15%   Betyg 2 8 20%    
Betyg 3 18 45%   Betyg 3 27 67,50%    
Betyg 4 14 35%   Betyg 4 2 5%    
Betyg 5 1 2,50%   Betyg 5 0 0%    



 52

 
I vilken utsträckning brukar du tala med någon du känner om utomhusreklam, TV-, pressreklam etc.?   
Betyg 1 5 12,50%  Betyg 1 7 17,50%     
Betyg 2 12 30%  Betyg 2 14 35%     
Betyg 3 16 40%  Betyg 3 11 27,50%     
Betyg 4 5 12,50%  Betyg 4 7 17,50%     
Betyg 5 2 5%  Betyg 5 1 2,50%     
           
Exempel 1 Den borttappade plånboken, Europeiska Reseförsäkringar   
           
           
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?       
Betyg 1 8 20%  Betyg 1 11 27,50%     
Betyg 2 7 17,50%  Betyg 2 6 15%     
Betyg 3 11 27,50%  Betyg 3 13 32,50%     
Betyg 4 10 25%  Betyg 4 7 17,50%     
Betyg 5 4 10%  Betyg 5 3 7,50%     
           
           
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?      
Betyg 1 7 17,50%  Betyg 1 10 25%     
Betyg 2 7 17,50%  Betyg 2 6 15%     
Betyg 3 7 17,50%  Betyg 3 7 17,50%     
Betyg 4 10 25%  Betyg 4 8 20%     
Betyg 5 9 22,50%  Betyg 5 9 22,50%     
           
           
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?    
Negativ 7 17,50%  Negativ 10 25%     
Oberörd 19 47,50%  Oberörd 16 40%     
Positiv 14 35%  Positiv 14 35%     
           
           
Exempel 2 Klippta ängar, SJ        
           
           
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?       
Betyg 1 5 12,50%  Betyg 1 5 12,50%     
Betyg 2 3 7,50%  Betyg 2 3 7,50%     
Betyg 3 16 40%  Betyg 3 14 35%     
Betyg 4 10 25%  Betyg 4 13 32,50%     
Betyg 5 6 15%  Betyg 5 5 12,50%     
           
           
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?      
Betyg 1 7 17,50%  Betyg 1 7 17,50%     
Betyg 2 8 20%  Betyg 2 2 5%     
Betyg 3 9 22,50%  Betyg 3 9 22,50%     
Betyg 4 6 15%  Betyg 4 14 35%     
Betyg 5 10 25%  Betyg 5 8 20%     
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Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den? 

Negativ 2 5%  Negativ 6 15%     
Oberörd 20 50%  Oberörd 15 37,50%     
Positiv 18 45%  Positiv 19 47,50%     
           
Exempel 3 Brev till grannar, Café Opera       
           
           
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?       
Betyg 1 5 12,50%  Betyg 1 12 30%     
Betyg 2 11 27,50%  Betyg 2 11 27,50%     
Betyg 3 16 40%  Betyg 3 11 27,50%     
Betyg 4 6 15%  Betyg 4 5 12,50%     
Betyg 5 2 5%  Betyg 5 1 2,50%     
           
           
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?      
Betyg 1 6 15%  Betyg 1 12 30%     
Betyg 2 7 17,50%  Betyg 2 10 25%     
Betyg 3 13 32,50%  Betyg 3 13 32,50%     
Betyg 4 7 17,50%  Betyg 4 4 10%     
Betyg 5 7 17,50%  Betyg 5 1 2,50%     
           
           
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?    
Negativ 18 45%  Negativ 21 52,50%     
Oberörd 16 40%  Oberörd 16 40%     
Positiv 6 15%  Positiv 3 7,50%     
           
           
Exempel 4 Myntreklam, FlyMe        
           
           
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?       
Betyg 1 3 7,50%  Betyg 1 6 15%     
Betyg 2 9 22,50%  Betyg 2 6 15%     
Betyg 3 16 40%  Betyg 3 17 42,50%     
Betyg 4 9 22,50%  Betyg 4 8 20%     
Betyg 5 3 7,50%  Betyg 5 3 7,50%     
           
           
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?      
Betyg 1 6 15%  Betyg 1 8 20%     
Betyg 2 15 37,50%  Betyg 2 9 22,50%     
Betyg 3 7 17,50%  Betyg 3 13 32,50%     
Betyg 4 9 22,50%  Betyg 4 8 20%     
Betyg 5 3 7,50%  Betyg 5 2 5%     
           
           
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?    
Negativ 1 2,50%  Negativ 5 12,50%     
Oberörd 29 72,50%  Oberörd 23 57,50%     
Positiv 10 25%  Positiv 12 30%     
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Exempel 5 Du kunde ha hunnit, Kroppskultur träningscenter     
           
           
I vilken grad skulle detta väcka din nyfikenhet?       
Betyg 1 4 10%  Betyg 1 6 15%     
Betyg 2 8 20%  Betyg 2 13 32,50%     
Betyg 3 18 45%  Betyg 3 12 30%     
Betyg 4 10 25%  Betyg 4 5 12,50%     
Betyg 5 0 0%  Betyg 5 4 10%     
           
           
I vilken grad skulle du nämna kampanjen för någon du känner?      
Betyg 1 5 12,50%  Betyg 1 9 22,50%     
Betyg 2 9 22,50%  Betyg 2 16 40%     
Betyg 3 17 42,50%  Betyg 3 7 17,50%     
Betyg 4 8 20%  Betyg 4 5 12,50%     
Betyg 5 1 2,50%  Betyg 5 3 7,50%     
           
           
Om du upplevde kampanjen, vilken känsla tror du att du skulle få för företaget bakom den?    
Negativ 8 20%  Negativ 13 32,50%     
Oberörd 26 65%  Oberörd 18 45%     
Positiv 6 15%  Positiv 9 22,50%     
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BILAGA 5 
Bild 1. 

Exempel på SJ:s reklambudskap 

inpräntat i ett sädesfält. Foto: 

Malcolm Hanes 

 

 

 
 
 

 
Bild 2. 
 

Ett exempel på Kroppskultur träningscenters 

reklamkampanj med klistermärken, dessa var 

uppsatta på strategiska platser i Stockholm. 

 
 
 
 
 

 
 
Bild 3. 

Exempel på Le Tigres logotyp. 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 4. 

 
Exempel på mallen som användes för att 

skrubba fram en ren yta ur smutsen. Foto: 

Keith Bedford. 
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Bild 5. 
Exempel på Ass-vertising i New York, 

iscensatt av reklambyrån Night Agency på 

uppdrag av New York Health and Racquet 

Club och deras ”Booty Call-kampanj”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 6. 

 
 Exempel på Carlsbergs ”Passport”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 7. 

 
Exempel på Europeiska 
Reseförsäkringars borttappade 
plånbok. Foto: Jon Öhman 
 
 


