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1 Inledning 
I takt med att medielandskapet förändras är det viktigt att utförandet av de olika 
reklamkampanjerna förändras för att lyckas. De sätt som reklamkampanjer 
utformades på för ett antal år sedan ger inte längre samma effekt. I dagens 
samhälle finns det en rad olika aspekter som spelar in. När kampanjer formas är 
det viktigt att ha i åtanke att olika uppdrag har olika mål. Faktorer som trender, 
tiden vi lever i, målgrupp, spridning och budskap är bara några faktorer 
marknadsföraren måste ha kunskap om vid utformandet av en kampanj. Att inte 
känna till medielandskapet kan få förödande konsekvenser. Den reklam vi oftast 
möter idag är den traditionella reklamen, men är det den enda? Att behärska flera 
olika förhållningssätt och ha kunskap om deras för- och nackdelar blir allt 
viktigare för att attrahera konsumenten. Vi har i denna uppsats mål att reda ut 
för- och nackdelarna med förhållningssättet gerillareklam. Fokus har även legat 
på att få fram information om gerillareklamens framtid.  

Citatet nedan genomsyrar vår uppsats och kommer från gerillareklamens guru 
Jay Conrad Levinson: 

”Traditional marketing practice requires that you invest money in the marketing 
process. The theory of guerrilla marketing is that your primary investments 
should be time, energy, and imagination”1 

Begreppet gerillareklam har idag blivit ett mer uppmärksammat 
marknadsföringsverktyg. År 1983 uppkom begreppet gerillamarknadsföring av 
professorn och marknadsföraren Jay Conrad Levinson i samband med hans bok 
Guerrilla marketing. Efter denna händelse har det forskats mycket kring ämnet. I 
Sverige är utbudet kring information om gerillareklam relativt begränsat vilket 
gör denna uppsats unik i sitt syfte.  

Denna uppsats handlar om gerillareklam vilket kan ses som en gren av 
gerillamarknadsföring men även som ett eget fenomen fristående från 
marknadsföringen. Underlaget för uppsatsen är intervjuer med personer som har 
erfarenhet av gerillareklam på den svenska marknaden. Idag har intresset för 
gerillareklam uppmärksammats av flera personer inom reklambranschen vilket 
har gjort denna undersökning möjlig att genomföra. Behovet av vår studie är 
stort då fenomenet blir allt mer uppmärksammat då människor börjar tröttna på 
traditionell reklam. 

För att kunna genomföra denna undersökning utifrån våra frågeställningar och 
syfte valde vi en kvalitativ metod. För att få fram information genomförde vi 
halvstrukturerade intervjuer där vi arbetade efter teorineutralitet för att undvika 
snedvriden data. I tidigare forskning har fokus legat på gerillareklam ur 
konsumentperspektiv. I vår undersökning har vi valt att gå till primärkällan, de 
som skapar gerillareklamen i arbetslivet vilket gör denna uppsats unik. 

                                                        
1 Levinson, J.C (1998). Sid 8 
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1.1 Bakgrund 

I en undersökning utförd av Sifo med beställare Sveriges Annonsörer visas 
intressant fakta. Med den slående rubriken ”Folk undviker reklam”2 väcktes ett 
intresse hos författarna av denna uppsats. Undersökningen visar hur svenska 
folket ser på reklam. Respondenterna som deltog i denna undersökning var 15-79 
år gamla och det totala antalet respondenter var 15 503. Det visade sig att de 
tillfrågade (avrundat) som aktivt undviker reklamen i radio, tv och på Internet var 
75 %. För att tydliggöra detta med ord, tre fjärdedelar undvek reklam i de 
presenterade kanalerna. Direktreklam undveks av 50 % vilket är hälften, i 
tidningar och magasin undveks reklamen av 40 %. Att utläsa från denna 
undersökning är att belysa väsentligheten av finna nya och kreativa medieval att 
använda. Sverige befinner sig nu i en brytningstid där man söker efter nya 
alternativa vägar att tillmötesgå mottagaren. Fokus ligger på att nå mottagaren 
genom allt brus med kreativa, nytänkande och okonventionella metoder. 

En studie framtagen av studenter från Handelshögskolan i Stockholm visar att 
gerillareklam är effektivare än traditionell reklam.3 Uppmärksamheten kring 
gerillareklamen var högre än traditionell reklam. Studien visar även att 
gerillareklam bidrar till högre köpintention än traditionell reklam hos 
konsumenterna. Med inspiration från denna uppsats vill vi gå djupare in på 
området. Den presenterade uppsatsen visar gerillareklamens effektivitet utifrån 
ett konsumentperspektiv, vi vill se vad det är som gör den så effektiv.  

1.2 Disposition 
 
Uppsatsens inledning är framtagen för att redogöra för bakgrunden till denna 
studie. Vidare presenteras vår problemformulering tillsammans med uppsatsen 
syfte. I kapitel 3 presenteras de teoretiska grunderna som vi valt att grunda 
uppsatsen i. Därefter presenteras vår studie och arbetet bakom denna. Det följs 
vidare av metodavsnittet, i metodavsnittet presenteras de metoder vi arbetat med. 
Efter metodavsnittet följer resultat- och analysavsnittet där vi presenterar 
studiens resultat. Kapitel 7 är slutdiskussionen, där vi reflekterar över och tolkar 
vårt resultat. I sista kapitlet presenteras förslag på vidare forskning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 http://blogg.miami.se/tag/orvesto/ 
3 Grenros, M & Granlund, A (2007) 
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2 Problemformulering och syfte 
 
I vår uppsats har vi valt att se på gerillareklam utifrån skaparnas synvinkel. 
Tidigare studier med fokus på konsumenternas syn av gerillareklam har 
genomförts. Vi anser därför att det är intressant att se vad skaparna bakom 
reklamerna anser. Vi anser att det är viktigt att ha kunskap om både 
konsumenterna och skaparnas åsikter för att kunna dra generella slutsatser kring 
ämnet. I dag pratas det ofta om reklamens effektivitet. Den traditionella reklamen 
är redan väl utvecklad och används ständigt medan gerillareklam fortfarande är i 
utvecklingsstadiet. Vilka är då de olika förhållningssättens för- och nackdelar? 
Syftet med studien är att se vilka egenskaper gerillareklamen har. Vi hoppas 
därför att denna studie bidrar till gerillareklamens utveckling. Vi har valt att 
intervjua personer från arbetslivet med erfarenhet av gerillareklam.  
  

•      Vilka för- och nackdelar har gerillareklam reklam? 
•     Hur ser föreställningarna ut för gerillareklamen enligt branschfolket? 
•     Är gerillareklam ett effektivt verktyg att attrahera konsumenter med? 

 

2.1 Avgränsningar 
 
De avgränsningar vi finner nödvändiga att göra berör fenomenet gerillareklam. 
Gerillareklam kan förekomma i flera olika medier. Den finns inte bara på våra 
gator utan även på Internet. Vi har dock valt att fokusera på den gatubaserade 
gerillareklamen. Den reklam som av individen upplevs finnas i ”verkligenheten”, 
den reklam som finns i fysisk form. Anledningen till avgränsningen beror på 
områdets vidd samt kring hur verktyget tillämpas i olika medier.  Med 
traditionell reklam menar vi i denna studie TV reklam, annonstavlor och 
magasin.  
 

2.2 Förväntat kunskapsbidrag 
 
Vår förhoppning med denna studie är att klargöra och visa intressanta relevanta 
resultat som förklarar och ger kunskap om gerillareklam. Studiens huvudsyfte är 
att visa vilka egenskaper gerillareklam har.  
 
Tidigare akademiska studier som gjorts inom området har valt att undersöka 
utifrån ett konsumentperspektiv. Vi tar dessa studier ett steg längre genom att 
med en kvalitativ ansats intervjua personer som besitter kunskap kring det 
aktuella området med erfarenhet från arbetslivet. 
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3 Teori 
 
I denna del definieras undersökningens centrala begrepp. Genom att definiera 
teoretiskt och ange betydelsen av begreppen i skriftlig form vill vi undvika 
otydlighet. I teoridelen redogör vi för teorier som interagerar med uppsatsen 
syfte och frågeställningar.  
 

3.1 Marknadsföring 
 
Marknadsföring har i avsikt att sälja. Att lyckas med marknadsföringen är inte 
alltid säkert. För att ha framgång i marknadsföring krävs att du fångar kundens 
uppmärksamhet. AIDA-modellen är en modell som visar marknadsföringens fem 
steg.  
  

• Attention - Uppmärksamhet 
• Interest - Intresse 
• Desire - Begär 
• Action - Köp 
• Satisfaction - Tillfredställelse 

 
För att lyckas med marknadsföringen måste man på något sätt först få 
mottagarens uppmärksamhet, denna uppmärksamhet ska sedan gå över till ett 
intresse och ett begär som sedan leder till köp. Därefter är en nöjd kund oftast 
någonting marknadsförare strävar efter.4  
 

3.2 Gerillamarknadsföring  
 
I denna uppsats behandlas gerillareklam som är en del av gerillamarknadsföring. 
Därför väljer vi att belysa detta begrepp i teoridelen. 

Med gerillamarknadsföring är fördelarna obegränsade beroende på skaparens 
kreativitet.5 Fenomenets ursprung är i USA där mindre företag med en begränsad 
budget försökte hitta nya effektiva sätt att göra reklam på. Kreativitet och energi 
blev nyckeln till denna metod. Istället för att köpa reklam skapade man istället 
reklamen. Man öppnade nya vägar för nya medieval. Tanken var att nå 
mottagaren på olika platser och med olika metoder vilket individen inte var van 
vid. Med nytänkande och kreativitet kunde de mindre företagen ställa sig mot de 
större och skapa konkurrens oavsett storlek och ekonomiska förutsättningar. Idag 
är det inte längre bara mindre företag som använder denna typ av 
marknadsföringsmetod. Gerillamarknadsföring tillämpas av olika stora och 
mindre aktörer, branscher och företag.  
 
 

                                                        
4 Lundén, B & Svensson, U (2006)  
5 Tom, R (2005) 
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Denna okonventionella metod lämpar sig för alla företag som vågar vara 
icketraditionella. 6   
  

”Guerilla tactics are effective in every business and in every industry”7  
 

3.3 Reklam 
 
Gerillareklam är ett förhållningssätt som har växt fram och grundar sig i den 
traditionella reklamen. Därav vikten till att vi redogör för reklam. Reklam 
beskrivs på Wikipedia som följande: 
 

”Reklam är skapande och spridande av information som har till syfte att lysa upp 
och skapa uppmärksamhet runt idéer, varor och tjänster, samt påverka och ändra 
människors åsikter, värderingar eller handlingar, i första hand 
konsumtionsbeteende”8   
 

Att konstatera är att marknadsföring och reklam inte är samma sak. Ett sätt att 
förklara skiljelinjen är att reklam är en form av marknadsföring såsom TV-
reklam, annonser och kataloger.9  
  
Reklam förklaras som betald standardiserad presentation och marknadsföring av 
produkter eller tjänster. Syftet med reklam kan vara att skapa en varumärkes 
kännedom hos konsumenten eller öka försäljning. Beroende på val av reklam är 
kraven på budget olika. En produkt eller en tjänst kan genom reklam få ett värde 
då det är igenkännbart och inte främmande för mottagaren.  Reklam hjälper även 
företaget att skapa en image med hjälp av visuella uttryck.10  

 

3.4 Gerillareklam 
 
Det finns ingen entydigt definition av vad gerillareklam är.  Fredrik Olsson från 
Miami Guerrilla Agency beskriver sin syn på gerillareklam på följande sätt:  
 

”Det betyder att man försöker hitta alternativa sätt att marknadsföra sitt 
företag på. Sätt som innebär att man investerar mer i energi än pengar i 
sina aktiviteter” 

 
 
 
 
 
 

                                                        
6  Levinson, J.C (1998) 
7 Tom, R (2005). Kapitel 1 
8 http://sc.wikipedia.org/wiki/Reklam  
9 Lundén, B & Svensson, U (2006) 
10 Kotler, P (2002) 
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Den definition vi valt att arbeta efter är baserad på de svar respondenterna givit 
(Fredrik Olsson – Miami Guerrilla Agency, Anna Lennström – Svensson 
Reklambyrå) samt vårt eget kunnande inom området efter att ha studerat 
fenomenet. Definitionen lyder: 
 

Gerillareklam kräver mer energi, fantasi och kreativitet än pengar. Att 
finna alternativa sätt att marknadsföra ett företag, tjänst eller vara på. 
Man tar sig olovligen friheten att använda sig av det offentliga rummet 
för en kommunikationsaktivitet. 

 

3.5 Begreppet gerillakrigsföring 
 
Begreppet gerillakrig betyder direkt översatt ”litet krig”. Gerillakrig innebär 
anfall eller sabotage av trupper som inte är reguljära. Svensk värnpliktsutbildning 
förklarar begreppet: 
 

”en strid som har i syfte att besvära och störa motståndarens verksamhet på 
djupet av område som erövrats av denne”11  

Gerillakrigsföring utförs ofta av mindre grupper av individer som är i minoritet i 
förhållande till antal eller teknik. Namnet gerillareklam har utvecklats utifrån 
begreppet och termen gerillakrigsföring. Begreppet gerillakrigsföring förklaras 
genom att en gerilla utför oväntade attacker då de befinner sig i ett underläge. 
För att förtydliga likheten emellan de två ovanstående begreppen kan 
gerillamarknadsföring förklaras att genom kreativitet skapa överraskande 
gerillareklam i ett begränsat ekonomiskt tillstånd då företaget inte är störst på 
marknaden. När ett företag befinner sig i denna position är gerillamarknadsföring 
med gerillareklam en teknik att använda. Gerillakrig samt gerillareklam är 
aktuellt trots befintlig position, det är tanken bakom som lägger grunden för 
utförandet inte storleken och ekonomin.12 
 

3.6 Precisera och påverka 
 
Gerillareklam innebär att man med nya oväntade metoder vill förändra sitt 
underläge genom att överraska populationen med nya tekniker och verktyg. Med 
gerillamarknadsföring och gerillareklam vill man inte trycka ut mängder av 
reklam till mottagaren utan man vill interagera med konsumenten direkt.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
11  Stora Focus (1987). Sid 253 
12  Stora Focus (1987) 
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3.7 Kreativitet 
 
Vikten av att vara kreativ i sitt tillvägagångssätt och agerande betonas inom 
gerillareklam. Att hela tiden ta fram nya idéer som kan särskilja sig på 
marknaden och bland befintliga konkurrenter är gerillamarknadsförarens 
utmaning.  
 

”Train yourself to think that the opposite of creativity is mediocrity, and you’ll 
force yourself to use marketing tools in the most creative manner possible. How 
does creativity flourish? With knowledge.”13 

 
Om fokuseringen på kreativiteten blir allt för stor finns det risk att budskapet 
bakom gerillakampanjen försvinner. Levinson betonar därför vikten av samspelet 
mellan det intelligenta och lekfulla. Det är viktigt att den riktning man väljer för 
den eventuella kampanjen hålls och att rätt mängd kreativitet tillämpas. 14 
 

3.8 Kreativitet – reducerar passivitet 
 
Kreativitet är nyckelordet för gerillareklam, fokus ligger på att påverka 
mottagaren utan att använda traditionella marknadsföringsverktyg. De medieval 
som är vanligast är TV, radio och tidningar. Mottagaren reducerar snabbt bort 
den reklam som de möts av i dessa medier då den har blivit en del av vardagen. 
För att kunna nå den målgrupp man är intresserad av och påverka denna kan en 
lösning vara att använda sig av medium som intresserar mottagaren. För att hitta 
dessa medier måste man tänka utanför de traditionella medierna. Istället måste 
man hitta nya medier som tidigare kanske inte setts som ett medium.  Det kan till 
exempel vara ett staket, en servett eller en åker. Det väsentliga är att hitta ett 
medium som kan förmedla en känsla som stämmer överens med varumärket och 
dess identitet.15 
 
När individen ser reklam för en bil på en åker ska det ge en primingeffekt och 
sätta igång en tankebana hos mottagaren som leder till att bilen har en koppling 
till miljön.16 Genom kreativa val av medier kan avsändaren hitta nya medier där 
varumärket inte behöver konkurrera med andra varumärken på en och samma 
plats. När det nya kreativa mediet förmedlar budskapet undviker man 
bedömningen av trovärdigheten i reklamen. Modellen på sida 10 visar vilka 
hinder budskapet måste ta sig förbi för att göra intryck på konsumenten. 17 
 
 

                                                        
13 Levinson, J.C (1998). Sid 54 
14 Levinson, J.C (1998) 
15 Dahlén, M (2003) 
16 Dahlén, M (2003) 
17 Dahléns, M (2003). Sid 111 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Figur 1. Micael Dahléns trovärdighetsmodell 

 
 
Är reklamen inte trovärdig är det svårt för avsändaren att få budskapet förmedlat 
till mottagaren. Ett trovärdigt intryck är då av vikt för att kunna skapa interaktion 
hos mottagaren. 18 Trovärdighet skapar trygghet hos mottagaren vilket är 
väsentligt för att kunna lita på reklamen och ta del av den. Låter man mediet föra 
fram budskapet undviks bedömningen av reklamens trovärdighet.  
 

3.9  Tre exempel på gerillareklam 
 
Det finns flera tusen olika genomförda gerillakampanjer. För att introducera 
området tydligare presenteras nedan tre olika exempel på gerillareklam. Med 
dessa tre exempel vill vi öka förståelsen kring det aktuella begreppet. Det finns 
inga riktlinjer och begränsningar gällande gerillareklam snarare är idérikedom 
målsättningen. Nedan presenteras tre exempel på kreativa gerillakampanjer.  
 

3.9.1 Kreativa sadelskydd  
 
Entreprenörsutbildningen på Handelshögskolan i Göteborg skapade sadelskydd 
som de sedan placerade ut på 1000 cyklar i staden. 19 
Cyklarna som var i fokus var de som stod utanför högskolorna Chalmers, 
Handelshögskolan och IT-universitetet. Sadelskydden var i blå färg med vit text 
där texten löd: ”Ute och cyklar? Vi söker målmedvetna studenter” 
Ett initiativrikt marknadsföringsknep för att locka fler studenter att studera på 
högskolan. Ett ytterligare och roligare alternativ till högskolekataloger och 
reklamblad. Dessutom fyller sadelskyddet en god funktion för mottagaren och 
kan ses som en gåva. 
 
 

                                                        
18 Dahlén, M (2003) 
19 http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=15489 
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3.9.2 Sonys kaniner  
 
Det internationella företaget Sony placerade nattetid ut 640 plastkaniner i olika 
färger.20 På kvällen dagen efter var alla utplacerade kaniner borta. Kaninerna 
placerades ut centralt i Stockholm men även vid olika Sonycenter ute i landet. 
Det bakomliggande budskapet med kaninerna var att skapa ett intresse om en 
reklamfilm samt att skapa en förbindelse med Facebook. Kaninerna hade en notis 
runt halsen där man hänvisade till Facebook där de kunde leta upp sina 
kaninvänner. På Facebook fanns även en applikation där man kunde knyta 
kontakt med andra som fått tag på en av Sonys kaniner.21 Ett annorlunda sätt att 
marknadsföra en reklamfilm på. Kaninernas popularitet är ett bevis på en 
uppmärksammad gerillakampanj.  
 

3.9.3 Coffees of Hawaii 
 
Kaffeföretaget Coffees of Hawaii placerade ut kaffeprover med ett 
informationsblad utanför privatpersoners dörrar. På informationsbladet stod det, 
”You can get amazing coffee varieties from Coffees of Hawaii delivered to your 
home whenever you want at the quantity you desire”. Kaffeprovet hängde i en 
fallskärm vilket ger det hela en egen karaktär. Flygblad och gratisprover som 
dimper ner i brevlådan brukar ofta se likadana ut, denna typ av gratisprov är 
däremot ett mer kreativt alternativ.22   
 

3.10  Kategorisering av gerillareklam 
 
Gerillareklam ingår i fenomenet gerillamarknadsföring och kan förekomma i 
många olika slags former i olika kanaler.  Vi har analyserat ett flertal 
gerillakampanjer på Internet för att öka kunskap kring ämnet.  

En gerillareklam kan förekomma offline eller online. Oavsett medium fann vi ett 
samband. Sambandet som uppenbarades för oss var att man försökte möta 
mottagaren på ett okonventionellt sätt med förhoppning om en överraskande 
effekt. Kampanjerna som vi fann var ofta nytänkande. Offline sker spridningen 
oftast via word-of-mouth, medan online sker den via alla olika hemsidor.  

En annan viktig aspekt att belysa gällande gerillareklam vi fann var 
framträdandet av avsändaren.  I ett flertal av de kampanjer som vi analyserat har 
avsändaren valt att vara anonym.  Varför de väljer att vara anonyma kan bero på 
att de vill skapa nyfikenhet vilket leder till att man tänker till en extra gång.  

Gerillareklam kan på så sätt vara som en rebus som mottagaren ska försöka lösa. 
Ett exempel är de färgglada kaninerna, en gerillakampanj utförd av Sony.  

                                                        
20 http://reklam.feber.se/art/34960/en_av_sonys_kaniner_tittade_in/ 
21 http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version?136384  
22 http://reklam.feber.se/art/25992/kaffe_i_kommandoutfrande/ 



 
12 

Om du som mottagare hade stött på en kanin på gatan hade du inte direkt kopplat 
den till Sony. Hade du sedan läst vad som stod runt halsen på den och gått in på 
Internet hade du blivit en del av gerillakampanjen på ett kreativt sätt. 
 

3.11  Word-of–mouth 
 
Dagens samhälle med dess teknik gör det enklare för marknadsförare att sprida 
information. Med Internet som medium är det enklare för individen att dela 
upplevelser och åsikter med andra människor. Gerillamarknadsföring och 
gerillareklam är ofta överraskande och annorlunda vilket gör att resultatet av 
marknadsföringen lätt blir ett samtalsämne. Vikten av att skapa ett word-of-
mouth för en marknadsförare är väsentlig då det betraktas som gratisreklam. 
Word-of-mouth bygger på kommunikation. Det kan till exempel vara 
kommunikation via dialoger, rekommendationer ansikte mot ansikte, men även 
opersonligt via Internet. Budskapet med kommunikationen kan vara avsedd för 
en eller flera personer samtidigt. Kommunikationen har inte i syfte att locka 
mottagaren att köpa en vara eller en tjänst.23 Word-of-mouth kan även ses som 
det mest naturliga metoden att överföra rekommendationer människor emellan. 
Att kommunicera med medmänniskan om sina erfarenheter kommer troligtvis 
alltid att förekomma. 
  

”Management consultants McKinsey & Co. estimate that twothirds of the US 
economy is driven by word of mouth, and recent research has significally proven 
what business have known for some time: word of mouth drives business growth – 
companies that stimulate high levels of positive word of mouth in their markets 
grow fast, whilst those that do not stagnate”24  

De positiva egenskaperna med word-of-mouth är känt bland världens 
marknadsförare. Marknadsförare lägger mer fokus på att försöka starta och skapa 
en ryktesspridning, även kallad word-of-mouth.25  En utveckling av fenomenet 
word-of-mouth är buzz marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
23 Silverman, G (2001) 
24 Kirby, J & Marsden, P (2006). Sid. xvi 
25 Kirby, J & Marsden, P (2006) 
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3.12  Buzz marketing 
 
Buzz marketing har till sin uppgift att få människor och medier att prata positivt 
om företaget eller dess produkter. Man placerar kommunikationen i händerna på 
konsumenterna med utgångspunkt att få igång positiv word-of-mouth.  
 

“This type of marketing creates a buzz only when it is established and is creating 
measurable results. You will eventually have businesses coming to YOU with 
ideas to make YOU more money with guerrilla marketing, and that is a great 
position to be in”26 

Buzz marketing går väldigt mycket hand i hand med gerillamarknadsföring. Till 
skillnad från gerillamarknadsföring så handlar buzz marketing även om att sända 
ut gratis produkter till konsumenter som i sin tur på ett eller annat sätt ska sprida 
dessa produkter vidare till andra konsumenter. Därefter ska de ge sin respons på 
vad de tycker om produkten/tjänsten/varumärket.  
 
Trots att buzz marketing oftast används via webb 2.0 går det även att utföra i 
verkligenheten. Fördelen med buzz marketing är att den inte uppfattas som 
reklam vilket ger det en helt annan tyngd. Ett budskap eller en produkt med 
avsändare en vän eller bekant får en helt annan karaktär. Nackdelar med 
marknadsföringsknepet är att man placerar kommunikationen i händerna på 
konsumenten vilket gör att det blir svårt att styra utgången och budskapet.  
 
Ett lyckat exempel där avsändaren valt att satsa på Buzz Marketing var när 
Google skulle lansera sin nya Gmail. Man tillät olika användare använda tjänsten 
samtidigt som de helt gratis gavs möjligheten att rekommendera tjänsten till sina 
vänner. En positiv spridning som gav resultatet att Googles nya Gmail fick fler 
användare. Modellen nedan visar hur buzz sprids.27  
 

 
Figur 2.  Emanuel Rosens modell för hur buzz sprids 

                                                        
26 Tom, R (2005). First chapter 
27 Rosen, E (2000). Sid 68 
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3.13  Lagligt eller olagligt 
 
När man arbetar med gerillareklam är det viktigt att ta upp diskussionen gällande 
om den är laglig eller olaglig. Gerillareklam har som syfte att vara överraskande 
och annorlunda, i vissa fall kan reklamen av vissa människor uppfattas som 
stötande eller oetisk. För att reklam ska påverka dess mottagare positivt är det 
viktigt att den tolkas på det sätt avsändaren hoppats på.  Det finns även de som 
anser att gerillareklam ses som vandalism och nedskräpning. Att denna åsikt 
finns kan dels bero på att gerillareklam har hämtat mycket från graffitin och 
street art. Dessa två fenomen uppfattas oftast som olagliga.  
 
För att exemplifiera detta kan den tidigare presenterade Coffee of Hawaiis 
gerillareklam analyseras. Kampanjen hängde upp små fallskärmar med ett 
kaffepaket runt om i stan samt på människors egendomar. Vissa kan se detta som 
nedskräpning vilket är olagligt eftersom marknadsföraren tar sig friheten att 
placera reklam på människors egendom utan att fråga först. Sedan finns det en 
annan sida som anser att kampanjen med sin kreativitet och humor tar steget in i 
gråzonen och skiljer sig mot den tråkiga vardagliga reklamen.  
 
Gerillareklam svävar hela tiden i en gråzon mellan lagligt och olagligt, etiskt och 
oetiskt.   
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4 Studien 
 

I denna del presenteras en förstudie som vi gjort för denna studie. Här 
presenterar vi även information om de byråer och människor som intervjuats. 
Detta för att få en förförståelse om dem och dess profession.  
 

4.1 Halvstrukturerad intervju 
 

Vid skapandet och formuleringen av frågorna valde vi att skapa en 
halvstrukturerad intervju.  En halvstrukturerad intervju förklaras med att 
intervjuaren har ett fast utfrågningsmönster.  Frågorna har samma formulering 
och uppträder i samma ordning till alla respondenter. Med detta menas att 
intervjun har en hög grad av standardisering. I en halvstrukturerad intervju är 
graden av öppenhet relativt hög.28  

Vi utförde en kvalitativ e-postintervju som besvarades via e-post. För att 
respondenten skulle känna sig fria vid svarandet var frågorna öppna och den sista 
frågan i intervjun gick under rubriken övrigt. Vi gav även ut våra uppgifter i e-
posten där vi belyste att de kunde kontakta oss för information om det var något 
som var oklart. En enkätintervju ansåg vi skulle vara för strikt och inte användbar 
i vårt fall då vi ville få fram erfarenheter och djupare svar. Istället fick 
respondenterna i sin tillvaro besvara frågorna i mån av tid.  

När vi skapade frågorna försökte vi vara så neutrala till vår studie som möjligt 
för att undvika att påverka respondenternas svar.  
 

4.2 Attityder, upplevelser och kunskap 
 

Med de frågor vi konstruerat vill vi ta reda på respondentens attityder, tidigare 
upplevelser och kunskap kring gerillareklam. Vi ville även få information kring 
respondenternas upplevelser inom ämnet. Svar som baseras på tidigare 
erfarenheter kring ämnet skulle ge uppsatsen en högre grad av tillförlitlighet. Vi 
ville även ta del av respondenternas kunskap inom området, denna kunskap ville 
vi sedan använda i vår studie.  
 

4.3 Bearbetning 
 

Vid bearbetningen av den data som tillkommit av intervjuerna valde vi att 
strukturera upp den var och en för sig till varje fråga. På så sätt kan man lätt 
orientera sig i de olika svaren från respondenterna. Vi ville inte blanda ihop 
några svar utan skapa en egen kolumn för varje analysenhet. Vi tror att det är det 
bästa sättet att presentera informationen på. 

 

 

                                                        
28 Hartman, J (2006) 
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4.4 Undersökning av område 
 

När vi valt område letade vi efter personer som skulle kunna tänkas vara våra 
respondenter i vår undersökning.  Internet blev vår sökportal då det finns flera 
hemsidor som kan ge listor på personer som jobbar med reklam. Vi fann endast 
en byrå i landet med benämningen ”gerillabyrå”. Att intervjua endast en byrå 
ansåg vi inte vara tillräckligt för vår studie.  Vi sökte oss sedan vidare in på pr 
och reklambyråers hemsidor för att försöka hitta personer som arbetar med 
gerillareklam oavsett benämning.  

De personer som deltagit i studien har kunskap om gerillareklam då de har en 
erfarenhet av ämnet. 

4.4.1 Miami Guerrilla Agency 
Miami Guerrilla Agency är Sveriges enda renodlade gerillareklambyrå. Byrån 
finns i Göteborg. Hos dem intervjuade vi Fredrik Olsson, han arbetar som 
reklambyråkreaktör.  

4.4.2 Svensson Reklambyrå  
Svensson Reklambyrå arbetar med mestadels med traditionell reklam men även 
med gerillareklam. Svensson reklambyrå finns i Stockholm. Hos Svensson 
reklambyrå intervjuade vi Anna Lennström som arbetar som projektledare. 

4.4.3 Kompago Reklambyrå 
Kompago Reklambyrå har sitt kontor i Jönköping men arbetar med kunder över 
hela landet. Hos Kompago intervjuade vi Madelene San Román som arbetar som 
projektledare.  
 

4.4.4 Spotlight PR 
Spotlight PR är en PR-byrå som verkar i Stockholm. De arbetar mest med PR-
uppdrag men har även erfarenhet av gerillakampanjer. Hos dem intervjuade vi 
Pr-konsulten Linda Waxin.  
 

4.4.5 Grey Stockholm 
Grey Stockholm är en reklambyrå som har sitt kontor i Stockholm. Reklambyrån 
är en av de största i landet och har många års erfarenhet av reklam. Hos dem 
intervjuade vi art director Daniel Backman.  
 

4.4.6 Åkerstam Holst  
Reklambyrån finns i Stockholm. Hos dem intervjuade Dan Landin som arbetar 
som planner.  
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5 Metod 
 
I denna del berättar vi om de metoder som passar vårt valda område. Denna 
undersökning är av kvalitativ karaktär och tar sats i en hermeneutisk 
kunskapssyn där förståelse nås via tolkning. Då gerillareklam är ett relativt 
outforskat område har vi valt att tillämpa explorativ forskning där syftet är att 
utvinna ny kunskap och information kring ämnet. I detta kapitel presenteras även 
ytterligare metodval, reliabilitet, validitet, urval, kunskapskällor och källkritik.  
 
 

5.1 Urval 
 
Då ämnet är gerillareklam är det självklart att vi vänder oss till reklambyråer. Det 
ar inte bara reklambyråer som använder sig av gerillareklam. PR byråer använder 
även verktyget till viss utsträckning för att kommunicera. Därför har vi valt att 
intervjua människor även från PR byråer. Vårt urval är selektivt då vi valt ut 
personer som vi ansåg vara intressanta för studien.  
 
Först efter vi sökt information om intressanta byråer att intervjua fann vi ett antal 
alternativa respondenter. Storleken och omsättningen på de olika byråerna skiljer 
sig åt. Vi anser dock att detta inte påverkar vårt resultat.  
 
Innan respondenterna har fått frågorna presenterade för sig har de fått läsa en 
kort introduktion som berör gerillareklam. Detta för att vi ville undvika 
otydlighet kring studiens syfte. Ett kriterium för att kunna delta i studien var att 
respondenterna tidigare använt sig av gerillareklam.  
 
 

5.2 Hermeneutik 
 
För att samla in data till denna studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer 
via e-post. Vår studie tar sin ansats i en hermeneutisk kunskapssyn där förståelse 
nås via tolkning.  
  

”Hermeneutiken är läran om hur det går till att förstå hur människor föreställer 
sig världen, vilken mening de tillskriver olika företeelser i världen”29 

Genom kvalitativa intervjuer vill vi komma åt respondenternas livsvärld och 
tolkningar. För att kunna uppnå mättnad har vi gjort ett urval. Vi vill uppnå 
förståelse genom att undersöka och få information från primärkällan, nämligen 
de som arbetar med gerillareklam. 
Syftet med en hermeneutisk ansats är att förstå hur människor uppfattar världen 
och därmed kunna tolka utifrån den givna informationen.30 Metoden är att 
vetenskapligt tolka uttalanden för att nå förståelse av hur någon uppfattar 
världen.31 Den kvalitativa intervjun ska därav ligga till grund för att kunna uppnå 

                                                        
29 Hartman, J (2006). Sid 274 
30 Hartman, J (2006) 
31 Hartman, J (2006) 
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en förståelse. Förståelsen och informationen kommer sedan stå för en större del 
av populationen.  
 
 

5.3 Kvalitativ undersökning 
 
Syftet med kvalitativa studier är att kunna tolka och förstå fenomen.  
I en kvalitativ undersökning är man inte ute efter siffror och statistik. Svaren i en 
kvalitativ undersökning uttrycks som ord och satser.32  Fokus ligger på att 
försöka nå en förståelse för människors olika livsvärldar i relation till sin 
omgivning. Det som eftersträvas är förståelse för hur den utvalda människan 
upplever sin situation. Syftet med en kvalitativ undersökning är att utveckla en 
teori utifrån människors livsvärldar. Att använda sig av mätning utvecklar inte en 
sådan teori. Vi vill på en vetenskaplig nivå förstå våra respondenters livsvärldar, 
detta genom vald intervjumetod. En kvalitativ undersökning anser vi därför vara 
mest effektiv då vi vill få fram givande information från människorna som har en 
erfarenhet av gerillareklam. 
 
 

5.4 Analytisk induktion 
 
Metoden analytisk induktion kännetecknas av att arbetet pågår linjärt. I en 
analytisk induktion finns det tre olika faser i undersökningen. När man gått 
igenom dessa steg är undersökningen färdig. De tre faserna är planerings-, 
insamlings-, och analysfasen. I planeringsfasen formulerade vi våra frågor. 
Frågorna formulerades för att kunna ge effektiva och fungerade svar till 
undersökningen. Vi var teorineutrala för att undvika snedvriden datainsamling, 
syftet var att inte medvetet eller omedvetet påverka respondenterna. Vi valde att 
använda oss av en halvstrukturerad intervju. En sådan intervju innebär att 
frågorna ställs i ordning med den tillfrågade får svara fritt.33 Vi bestämde oss för 
vad vi ville veta och av vem vi ville veta det av. I insamlingsfasen skickade vi ut 
våra intervjuer till de personer som har kompetens inom undersökningens 
område. När vi uppnådde en mättnad i undersökningen analyserade vi sedan vår 
insamlade data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
32 Nyberg, R (2000) 
33 Hartman, J (2006) 
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5.5 E-postintervju 
 
Den metod vi valt att använda för att intervjua personer med är e-postintervju. E-
postintervjun bestod av sju frågor samt en ”övrigt-fråga” där respondenten kunde 
skriva fritt kring gerillareklam ifall de ansåg att det var någon viktig aspekt vi 
missat. 
 
För att kunna genomföra intervjuerna med dessa personer så var e-postintervjuer 
den metod som lämpade sig bäst. Detta utifrån en rad olika faktorer.  Den 
geografiska aspekten spelar en stor roll. De personerna som intervjuas kommer 
från Stockholm, Göteborg och Jönköping. Att intervjua dessa personer via 
telefon eller via personliga möten hade inte varit möjligt för oss, detta på grund 
av begränsad ekonomi och tid. 
 
För att kunna dra en slutsats kring ämnet fann vi nödvändigheten att intervjua 
olika personer med erfarenhet av gerillareklam. Valet att intervjua flera personer 
var för att uppnå en mättnad i studien vilket ger den en större tillförlitlighet. 
 
Vid konstrueringen av intervjufrågorna kom de även att testas och granskas av ett 
mindre antal personer. Granskningens syfte var att förebygga missförstånd i 
undersökningen. Vi ville undersöka om språket var förståeligt samt om frågorna 
var tillräckligt preciserade. Vi eftersträvade att undvika frågor som skulle kunna 
anses som styrande av positiv eller negativ karaktär för vår studie.  
I intervjumallen fanns även våra kontaktuppgifter om det var något de ville ha 
ytterligare information om.   
 
 
 

5.6 Explorativ forskning  
 
Explorativ forskning innebär studier och undersökningar kring nya och 
främmande områden. Syftet med denna typ av forskning är att skapa och 
upptäcka ny kunskap kring det aktuella fenomenet som i studiens mening är 
gerillareklam.34 När det inte finns någon större omfattning av teoribildning på ett 
område kan explorativa undersökningar vara lämpliga.35 När man förhåller sig 
till explorativ forskning är det vanligast att man arbetar med en kvalitativ 
undersökning det baseras på att man undersöker ett förhållandevis nytt 
fenomen.36  Målet med explorativ forskning är att lära känna 
undersökningsobjektet och problemområdet.37 Vid explorativ forskning är det 
viktigt att vara flexibel för att kunna anpassa och ta hänsyn till överraskande 
omständigheter allt eftersom de uppenbaras.38  Syftet med vår uppsats är att 
kartlägga vilka egenskaper begreppet gerillareklam har. Detta baserat på en 
kvalitativ intervju skapad genom interaktion med människor som arbetar med 
fenomenet. Gerillamarknadsföring och gerillareklam är relativt nya fenomen. 
Ämnet är till viss del utforskat men några teorier anpassade efter gerillareklam 
                                                        
34 Bryman, A & Bell, E (2005) 
35 Østbye, H & Larsson, L (2004) 
36 Aspers, P (2007) 
37 Østbye, H & Larsson, L (2004) 
38 Østbye, H & Larsson, L (2004) 
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går inte att hitta i litteraturen. Områden som står gerillamarknadsföring och 
gerillareklam nära finns det däremot litteratur och vetenskap kring, dessa har vi 
presenterat i teorin.  
 

5.7 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabiliteten beskriver tillförlitligheten och användbarheten av det verktyg man 
valt att mäta sin undersökning med. 39  En studie förutsätter att man försöker 
minska risken för låg reliabilitet. Detta har vi gjort i vårt val av tillvägagångssätt. 
Kvalitativa studier redovisas bättre med begreppet tillförlitlighet. Risken att 
någon annan har svarat på intervjufrågorna kan finnas då det inte går att 
kontrollera vem som verkligen svarar på frågorna. En annan risk med e-
postintervjuer är att misstolkning kan ske, vi har dock försökt att eliminera detta 
genom att ge chansen till respondenten att höra av sig till oss vid otydlighet. 
Tillförlitligheten i vår studie ökar då vi fått svaren i ord direkt. På så sätt minskar 
risken för att vi har missat någonting när vi sedan ska tolka informationen.  Då vi 
valt e-postintervjuer kan respondenten fritt och ostört svara på frågorna. Om vi 
istället skulle valt samtalsintervjuer i muntlig form skulle den tillfrågade inte haft 
lika lång tid på sig att svara, vilket kan leda till att vi går miste om väsentlig 
information. I värsta fall skulle kanske den tillfrågade inte haft tid att delta. Med 
en e-postintervju påverkas inte respondenten av tidspress, då de kan svara på 
frågorna själva när de vill. Detta minskar risken för nervositet och vi som 
intervjuare kan inte direkt styra svaren. Respondenterna får själva välja när och 
var de vill svara på frågorna. Att vi var två som formulerade frågorna samt att vi 
är två som sedan analyserade dem är positivt då vi kan få olika uppfattningar 
utifrån de svar vi fått. 
  
Att bara intervjua en och samma byrå ansåg inte vi vara tillräckligt. Därför valde 
vi även att intervjua andra personer från byråer som arbetar med 
gerillamarknadsföring oavsett benämning på byrån. Deras erfarenheter är lika 
viktiga för vår studie då de arbetar med fenomenet. Att konstatera är att vi 
undersökt det vi ville undersöka och avsåg att undersöka och ingenting annat. 
Detta ger studien en hög validitet som med andra ord i en kvalitativ studie kan 
förklaras med en hög trovärdighet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
39 Ejvegård, R (2003) 
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5.8  Kunskapskällor 
 
Tidigare forskning kring gerillamarknadsföring och gerillareklam är begränsat. 
Det finns ett mindre antal uppsatser på C och D nivå och en del utförda 
undersökningar på uppdrag av företag. Litteraturen inom området är även 
begränsad. Litteratur kring traditionell reklam och marknadsföring finns med 
tillhörande teorier. De böcker som finns gällande gerillamarknadsföring handlar 
främst om hur man tillämpar marknadsföringmetoden i sitt arbete. En 
uppmärksammad författare inom gerillareklam är Jay Conrad Levinson som vi 
även presenterat i teoridelen. I hans böcker beskrivs gerillareklam mer utförligt. 
  
Den litteratur som vi läst har gett oss bredare kunskap inom området 
gerillamarknadsföring. Vi kunde inte finna någon större mängd material kring 
ämnet. Vi har tittat på reklamhemsidor där vi fått se exempel på 
gerillamarknadsföring och gerillareklam. På så sätt har vår kunskap och 
motivation till ämnet ökat. De personer vi valt att intervjua tillför en stor del 
kunskap till studien. Med dess kompetens förväntas studien växa i kunskap och 
tyngd. 
 
 
 

5.9  Källkritik 
 
Inför denna studie har vi tittat i litteratur som stämmer överens med studiens 
ämne. Detta för att skapa en så klar bild av ämnet som möjligt samt kring dess 
närliggande begrepp. Den litteratur vi lämpat till vår studie är relativt ny. Detta är 
positivt i uppsatsens mening. Endast en bok är från år 1987 vilket inte påverkar 
uppsatsens trovärdighet då boken är ett uppslagsverk.  
  
Vi har arbetat med att efterstäva information från primärkällor. Med primärkällor 
menar vi personer som har direkt erfarenhet och kan uttala sig kring ämnet. Vi 
har även arbetat efter att få tag på primär litteratur där vi har gått till källan. 
Ibland har även sekundärkällor kommit till användning.  
 
 

5.10  Information på Internet 
  
Mycket och uppdaterad information som berör vårt ämne finns på Internet. Då 
gerillareklam är relativt outforskat har vi sett Internet som en källa då det är där 
informationen sprider sig snabbt kring något nytt. Internet är det medium som 
kontinuerligt uppdateras med information. Trots detta är trovärdigheten svår att 
verifiera. Vi har valt att använda oss av Wikipedia vid ett tillfälle vilket kan 
kritiseras. Vi har istället valt att se Wikipedia som en informationskälla som 
ständigt utvecklas och kan komma till användning i uppsatser och avhandlingar. 
Vi har även granskat det begrepp som vi funnit på Wikipedia med andra 
uppslagsverk vilket har stärkt dess trovärdighet. I teoridelen presenteras tidigare 
genomförda gerillakampanjer, dessa är hämtade på Internet. För att styrka dessa 
har vi angett adresserna till hemsidorna. 
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6 Analys och Resultat 
 

I denna del analyseras och redovisas resultatet av uppsatsens intervjuer. Av analysen 
har nya aspekter kring gerillareklam dykt upp. I analys och resultatdelen besvaras även 
de frågeställningar studien baseras på.   
 

6.1 Gerillareklam i samspel med traditionell reklam 
 

Klart står, att gerilla- och traditionell reklam kompletterar varandra. De två olika 
förhållningssätten gör varandra bättre när de samspelar med varandra.  

”Gerilla är ofta ett komplement till traditionell, ett sätt att spetsa till sina 
kampanjer, skapa PR och buzz” (Fredrik Olsson, Miami Guerrilla Agency) 

Den traditionella reklamens fördel kvarstår, att man effektivt kan nå ut till en stor 
skara människor medan gerillareklam har en snäv räckvidd och har en kort 
livslängd. Fredrik Olsson på Miami beskriver det som:  

”Det är lite som att jämföra ett prickskyttegevär med en avsågad hagelbössa” 
(Fredrik Olsson, Miami Guerrilla Agency) 

Gerillareklamens fördelar är tydliga: kostnadseffektivt, oväntad, kreativ samt 
dess förmåga att skapa PR och buzz. Dock medhåller de tillfrågade att den PR 
och buzz som skapas kan vara en helt annan än den avsändaren hoppas på. Med 
en gerillakampanj löper avsändaren risken att bli otydlig vilket kan leda till att 
budskapet inte kommer fram. Ett resultat av en otydlig kampanj kan leda till att 
fel buzz och PR sprids, vilket kanske inte var avsändarens syfte. Däremot ges 
med traditionell reklam en större chans att styra kommunikationen rätt.  

“De löper alltid risken att avsändaren förblir okänd eller i alla fall otydlig. En del 
av poängen med gerillamarknadsföring är ju att ett budskap bärs fram med 
okonventionella metoder, och att man inte alltid har som huvudsyfte att trycka 
igenom ett varumärke. Det handlar snarare om att sprida en uppfattning, att 
skapa en snackis osv. Man löper också risken att budskapet inte tas emot på rätt 
sätt. Vissa metoder kanske provocerar eller ses som oseriösa av 
mottagaren”(Madelene San Román, Kompago reklambyrå) 
 

Detta citat bevisar farligheten med att i vissa fall släppa kommunikationen fri. 
Att lägga den i händerna på mottagaren är inte alltid det bästa sättet för att 
marknadsföra sitt varumärke, sin produkt eller tjänst. 
 

6.2 Gerillareklamens problem 
 

Att arbeta med gerillareklam kan innebära flera olika risker och nackdelar. Den 
risk som oftast nämns är risken att bli otydlig. Risken är då att budskapet inte 
kommer fram och att folk helt enkel inte förstår sig på reklamen. Dan Landin 
från Åkestam Holst reklambyrå förklarar risken med gerillareklam på följande 
sätt: 

 ”Att reklamen betraktas som "urban spam" och därmed får motsatt effekt - att 
folk får en negativ syn på avsändaren” 
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Andra konsekvenser som gerillareklamen kan medföra är böter och ”badwill”. 
Men även som tidigare nämnt att fel sorts buzz sprids, då det är svårt att försöka 
påverka kommunikationsprocessen när den väl har startat.  
 
Linda Waxin från Spotlight PR ger sin åsikt av gerillareklamens problem: 
 

”Svårt att utvärdera. Svårt i vissa fall rikta mot en specifik målgrupp” 
 
När man använder sig av en gerillareklam kan det vara svårt att efteråt utvärdera 
den. Det kan även vara komplicerat att veta om man nått det resultat man hade en 
förhoppning om att nå. En annan negativ egenskap kan vara att man inte kan 
mäta om kampanjen nått den specifika målgrupp man hade i åtanke samt om de 
blev påverkade av budskapet i den riktning avsändaren hoppats på.  
 
Något som alltid berör gerillareklamen är de regler och lagar som finns för hur 
man kommunicerar i det offentliga rummet. De lagar som finns i Sverige kan 
begränsa gerillareklamen.  
 

6.3 Gerillareklamens framtid 
 

Åsikterna kring gerillareklamens framtid är inte entydiga. Det finns de som 
menar att gerillareklamen som begrepp kommer att förändras i takt med 
medielandskapet. Den förändring begreppet gerillareklam kommer att göra är att 
den kommer bli mer otydlig vilket gör det svårare att säga vad gerillareklam 
exakt är. Trots åsikter om att begreppet kommer bli mer otydligt i framtiden finns 
det ändå åsikter som säger att gerillareklamen kommer att fortsätta utvecklas och 
skaffa sig nya grenar och leva kvar i någon annan form. 

Många menar att den väg gerillareklam måste ta för att fortsätta hänga med i 
utvecklingen är att förändras med sin omgivning. Den slags gerillareklam vi ser 
idag är den platta, den ”verklighetsbaserade” reklamen.  Fredrik Olsson på 
Miami Guerrilla Agency uttrycker sig på följande sätt om gerillareklamens 
framtid: 

“Jag tror att gerillan måste utvecklas precis som alla andra medielösningar, att 
man hela tiden försöker att hitta nya vägar. Idag görs mycket platt gerilla och om 
det blir för mycket av den varan kommer folk att tröttna och känna sig antastade. 
Konkret finns det mycket att göra inom den digitala gerillan, att man kopplar sina 
kampanjer till webbaktiviteter och andra digitala lösningar” 
 

Nyckeln menar Fredrik Olsson därför ligger därför i att finna ett utrymme för 
gerillan på Internet. Att kunna binda samman sina kampanjer i “verkligenheten” 
till den visuella verkligheten på nätet. 
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Det finns även de som anser att gerillareklamen är här för att stanna. Åsikten om 
att gerillareklam kommer att vara ett bra komplement till den traditionella 
marknadsmixen. Vi kommer i framtiden att fortsätta mötas av gerillareklam om 
den håller en hög nivå och är genomtänkt. Om den stannar i sin utveckling finns 
en risk att den kommer att försvinna. Linda Waxin beskriver detta på följande 
sätt: 

”Så länge det används på ett smart och smakfullt vis är det ett fortsatt bra 
komplement i marknadsmixen. Jag tror att nästa nivå av gerilla är att få det mest 
trogna varumärket att själva utföra gerillaaktiviteterna genom interaktiva 
koncept.” 

 

6.4 Kundkontakt 
 

För att fånga helhetsbilden av det aktuella förhållningssättet ville vi även se 
vilken reaktion gerillareklam får när avsändaren väljer att föreslå en 
gerillakampanj för sina kunder.  Det är tydligt att merparten tycker att 
gerillareklam är ett intressant verktyg att arbeta med. Positivt är även de låga 
mediekostnaderna. Dan Landin hos Åkerstam Holst uttrycker sig på följande sätt 
om kundens reaktion när en gerillakampanj föreslås: 

”Tre saker: 1) Kul och intressant, eftersom mediekostnaden, som vanligtvis står 
för 80% av all kostnad för reklam, är noll eller nära noll. 2) Alltför lokalt; vem 
kommer att se det? 3) Ska vi göra det gör vi det därför som ett komplement till 
traditionella media” 

Att kunderna inte alltid ser gerillareklam som ett alternativ gör att gerillareklam 
får ett positivt bemötande när det föreslås. Det bevisar att den traditionella 
reklamen fortfarande är det verktyg som används flitigast, samt det 
förhållningssätt kunden förutsätter när de vänder sig till en kommunikationsbyrå. 
Madelene San Román beskriver detta på följande sätt: 

”Oftast blir det en positiv reaktion. Kunderna är inte vana att tänka i de banorna alls, 
utan är oftast mentalt begränsade till hur de alltid har gjort. Sedan är vissa kunder mer 
nytänkande än andra. Vissa företag och budskap passar det ju inte alls att använda sig av 
guerillamarknadsföring, medan för andra är det klockrent” 

En risk är att när kampanjerna ska genomföras är att kunderna blir osäkra vilket 
kan leda till att man måste ändra strategi. Risken och otryggheten med vad man 
får ut av en kampanj gör att man inte vågar satsa.  Gerillareklam kan vara svårt 
att utvärdera vilket även gör att kunder inte vågar satsa på verktyget. Linda 
Waxin beskriver detta på följande sätt: 

”Kunderna tycker att det är spännande och kul, men det händer ofta att de 
bangar pga riskerna då det blir skarpt läge” 
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6.5 Skapa PR och Buzz 
 

Vilka som är gerillareklamens fördelar har tidigare nämnts. En av dess stora 
fördelar som nämns är att den skapar PR och buzz. Traditionell reklam har 
svårare att skapa buzz, detta förklara Daniel Backman hos Grey Stockholm på 
följande sätt:  

  ”För att man inte förväntar sig reklam på bra placerad gerillareklam. Och då är 
man mer mottaglig”  

Anna Lennström hos Svensson reklambyrå delar Daniel Backmans åsikt: 

”En gerillaaktivitet är ju en oväntad händelse på en oväntad plats, därav 
uppmärksamhets-värdet” 

Buzz och PR sprids när det finns någonting avvikande att berätta. Något som inte 
överraskande eller intressant pratar vi ofta inte om. För att skapa buzz och PR 
ligger därav nyckel att finna ett ”storyvärde”. Att vara vass, annorlunda och 
smart i sitt sätt att utforma en reklamkampanj är därför viktigt.  Linda Waxin 
beskriver detta på följande sätt: 

”Vi pratar om sådant som avviker från normen som har ett ”storyvärde” 

Att gerillareklam sedan måste spela på dessa aspekter för att påverka mottagaren 
gör att kravet på en väl genomförd och strategisk kampanj tas fram. Tanken 
bakom gerillareklam ligger i att man sticker ut från mängden och attackerar när 
andra som minst anar det. Att spela på humor och andra överraskande aspekter är 
därför inom gerillareklam viktigt för att skapa PR och buzz. Madelene San 
Román beskriver detta på följande sätt: 

”Att den typen av marknadsföring oftast har lite mer strategi och eftertanke 
jämfört exempelvis med en tidningsannons. För att gerillamarknadsföringen ska 
fylla sitt syfte ska den vara smart, humoristisk, vass och annorlunda. Därmed är 
chansen större att man lägger märke till och berättar om det man sett eller 
upplevt som mottagare. I gerillamarknadsföringens själva idé ligger ju att sticka 
ut och att göra något annorlunda” 
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7 Slutdiskussion   
 

I denna del tar vi resultatet av analysen ytterligare ett steg. Vi tolkar och 
ställer resultatet till de teoretiska grunder vi valt att bygga uppsatsen på. Vi 
fortsätter att analysera resultatet in i det minsta. 
 

7.1 Att investera i kreativitet istället för pengar 
 

Att gerillareklamen har sina för- och nackdelar visste vi innan uppsatsens start. 
Vilka de var hade vi däremot en svag bild av. Att gerillareklamen är 
okonventionell och att den ibland använder sig av en humoristisk karaktär är två 
av de starkaste fördelarna den besitter. Vi anser även att gerillareklamen bemöts 
positivt av mottagarna då de möts av reklamen i situationer där de inte är vana att 
möta den. Detta gör reklamen överraskande och skapar ett mervärde hos 
mottagaren. Att mötas av reklam i nya former och i nya medium anser vi gör att 
reklamen tas emot annorlunda. Detta anser vi beror på att det finns en reklam 
trötthet i samhället. Denna trötthet resulterar i att vi inte längre är lika mottagliga 
och positiva till den traditionella reklamen. Gerillareklamens chans att nå ut och 
påverka anser vi vara stor. Lösningen anser vi ligga i att på ett kreativt sätt 
använda det offentliga rummet samt andra medium för att lyckas. Hur väl du 
använder dig av olika ting som finns i det offentliga rummet genererar 
effektiviteten av en gerillareklam. Ta bara exemplet med sadelskydden, 
avsändaren såg först till vilka de ville nå, vilket budskap skulle sändas och till 
vilken kostnad.  

Metoden blev gerillareklam då den i detta fall är kostnadseffektiv.  Då 
avsändaren ville nå studenter valde man att använda det offentliga rummet med 
dess ting. Tingen i detta fall är mottagarnas cyklar. Cyklar är lite av en symbol 
för en typisk student. Kampanjen blev sedan en succé. Den genererade i en hel 
del positivt buzz samt PR i flera stora branschtidningar och på bloggar.  

Vi anser att det som gjorde kampanjen till en succé trots de låga kostnaderna var 
att avsändaren tänkte ett steg längre. De investerade i kreativitet istället för 
pengar, ett smart och vasst förhållningssätt som fler företag borde använda sig av 
enligt oss. 
 

7.2 Är gerillareklamen ett sätt att ta sig över tröskeln? 
 
I Sifos undersökning som vi tidigare presenterats diskuteras huruvida man ska ta 
sig över tröskeln, förbi den reklam- och trohetsbarriär som konsumenterna 
bygger upp. Detta tolkar vi som en uppmaning att finna nya vägar för att nå 
mottagaren. Att använda de traditionella medierna är inte fel, men i dagens 
medielandskap måste vi finna nya medium för att nå fram med budskapet. I 
resultatdelen presenteras ett resultat som säger att traditionell- och gerillareklam 
är komplement till varandra. Vi tolkar det som att de tillsammans gör varandra 
bättre. Kan det vara ett sätt att ta sig över tröskeln och nå befintliga och nya 
kunder? Det är tydligt bevisat att de som lever i dagens samhälle har en 
reklambarriär som alla marknadsförare måste ta sig förbi för att nå ut med sina 
budskap. Dahléns modell om kreativa medieval visar ur hur kan ta dig förbi 
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trovärdighetsbarriären och slippa fastna i barriären innan ditt budskap lagras.  
Genom att grunda sig i modellen kan vi se tydligt hur gerillareklam och 
traditionell kan samarbeta och samspela med varandra för att nå resultat. 
Modellen antyder att vi ska välja kreativa medieval, i detta fall är det medium 
gerillareklamen verkar i det kreativa medievalet. För att nå resultat borde därför 
allt fler kampanjer innebära att avsändaren använder sig av flera olika sätt att 
marknadsföra tjänsten, produkten eller varumärket på.  
 
Viktigt här anser vi att de kampanjer som väljer att använda sig av både 
traditionell- och gerillareklam följer samma mönster. Det är viktigt att 
mottagaren möts av samma budskap oavsett medium. Respondenterna är tydliga 
med de olika sättens räckvidd, gerilla har en mindre räckvidd än traditionell 
reklam.  Kan det vara så att gerillareklamen hjälper den traditionella reklamen att 
nå ut med sitt budskap. Utifrån Dahléns teori behöver vi finna nya medier att 
kommunicera i för att nå mottagaren. I dagsläget anser vi att allt för få kampanjer 
väljer att satsa på både traditionell reklam och gerillareklam. Möjligt att mixen 
av dem både kan vara sättet att ta sig över tröskeln. 
 

7.3 De oväntade – skapar buzz 
 
Saker vi väljer att berätta för våra vänner är ofta det roliga, det tråkiga, det 
oväntade och det unika vi varit med om. Vi sprider saker vidare som vi anser har 
ett värde, ”storyvärdet” har en hög betydelse i att sprida buzz. Gällande 
traditionell reklam talas det om att det är svårare att sprida buzz, det anser vi 
beror på den mättnad och trötthet som finns kring reklam i dagens samhälle. Det 
gör att vi inte har lust att berätta om det. Det är varken nytt eller oväntat att det 
sitter en reklampelare med reklam på vid busshållsplatsen. Det finns heller inte 
något ”storyvärde” i det förutom om det inte är en överraskande reklam.  

Reklamen som form kan vara ny, humoristisk och oväntad men inte mediumet. 
Gerillareklamen attackerar oss där vi minst anar det. Den utnyttjar det offentliga 
rummet, försöker vara humoristisk men framförallt vara kreativ. Dessa 
egenskaper är faktorer som spelar roll när man vill skapa buzz. Att få höra något 
från en vän istället för att se en reklamaffisch själv ger ett högre mervärde som i 
sin tur skapar högre nyfikenhet hos individen.  

Vi anser dock att man ska se gerillareklam som ett komplement till traditionell 
reklam. Det är viktigt att känna till gerillareklamens för- och nackdelar för att 
kunna behärska förhållningssättet. Gerillareklam anser vi borde användas 
flitigare och vara ett alternativ för företagen. Det är viktigt att ständigt 
kommunicera med sina konsumenter och visa att man finns. Eftersom 
gerillareklam står för något helt annat än traditionell reklam är det viktigt att man 
även på denna ”arena” visar upp sitt varumärke. Vi anser att det är lika viktigt att 
kommunicera i traditionella medier som det är att kommunicera i alternativa, så 
som sociala medier och i det offentliga rummet. Ett sätt att kommunicera i det 
offentliga rummet är med hjälp av gerillareklam. Det är bland annat i dessa 
arenor som buzz sprids. Buzz har ett speciellt värde som är viktigt för alla företag 
att ha kunskap om.  
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7.4 Förhållningssättets framtid 
 
Respondenternas meningar om gerillas framtid går tydligt isär. I takt med att vi 
har ett medielandskap som ständigt förändras anser vi att det ställs ännu högre 
krav på avsändaren. Att vara bredare i sitt tänkande när det gäller att utforma 
olika kampanjer.  
 
Gerillabegreppet anser vi börjar bli mer otydligt men dess bakomliggande tanke 
anser vi kommer kvarstå.  Vi tror även att den kommer att finnas kvar men 
kanske uppstå i en lite annorlunda form men med nya grenar. I resultatdelen 
presenteras ett resultat som visade att gerillareklamen måste börja verka i nya 
medier för att överleva. Vi anser att det är en utveckling gerillareklamen måste 
göra för att bli ännu mer genomslagskraftig. I det digitala samhälle vi lever i är 
det ännu viktigare att behärska att kommunicera i dessa typer av kanaler. Att 
våga släppa kommunikationen fri i olika kanaler anser vi bli allt viktigare då 
medielandskapet förändras så som det gör. Idag stöter vi på den 
”verklighetsbaserade” gerillan relativt ofta, den är välutvecklad och välanvänd. 
Vi anser att det är viktigt att våga testa gerillan i andra medier, där Internet är en 
oändlig arena som bör användas mer.  
 
Att kunna knyta samman sina kampanjer i verkligheten med Internet anser vi 
kommer bli en nyckel för gerillareklamen. Vi anser att det kommer skapa ett 
högre mervärde både för konsumenterna och för företagen.  
 
Vi låter Daniel Backman från Grey Stockholm få sista ordet i denna studie: 
 

”Gerillareklam is the shit” 
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8 Förslag på vidare forskning 
 
I studien valde vi att intervjua via e-post. Vi ansåg att det var det bästa 
tillvägagångssättet för att uppnå den mättnad vi eftersträvade. Skulle det dock 
finnas mer tid skulle det vara intressant att göra kvalitativa samtalsintervjuer för 
att se om de resultat vi fick skiljer sig åt. 
 
Vidare ser vi det intressant att göra en mer omfattande studie med både 
fallstudier, intervjuer, kvantitativa enkäter för att fånga helhetsintryck av 
förhållningssättet gerillareklam. Vi valde i denna studie att intervjua kunniga 
människor inom området för att se vad de anser om gerillareklam. Att göra en 
liknande studie om några år skulle vara intressant för att se om det har skett en 
förändring.  
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10  Bilagor 
 

 

10.1  Intervjumall 
 

Intervju 

Gerillareklam är ett spännande marknadsföringsverktyg som enligt studier visat 
sig vara effektivare än traditionell reklam. Vår förhoppning är att med dina 
expertkunskaper inom området kunna visa på vad det är som göra verktyget så 
effektivt.  

Vi lämnar våra kontaktuppgifter nedan om det är något du undrar över, eller om 
det är något som är oklart. Vill även ta tillfället i akt att tacka dig för din 
medverkan! Är du intresserad att ta del av resultatet? Fyll då i din e‐postadress 
så skickar vi ut studien när den är klar. 
 
Kontaktuppgifter: 

Namn: 
Profession: 
E‐postadress: 
 
Undersökning: 

1.     Vad betyder gerillareklam för dig? 

3.     För de som använder sig av gerillareklam, vilka risker löper de? 

4.     Flera studier visar på att traditionell reklam inte är lika effektiv som t.ex 
gerillareklam. Vad anser du gör gerillareklam så effektiv? 

5.     Det finns resultat som pekar på att gerillareklam ger 4 gånger högre word‐of‐
mouth‐intentio än traditionell reklam. Vad tror du detta beror på? 

6.     Vilken är den generella åsikten du möts av i ditt dagliga arbete när du föreslår 
för kunder att ni vill använda er av en gerillakampanj?  

7.     Vilka fördelar/nackdelar ser du kontra traditionell/gerillareklam? 

8.     Hur ser du på gerillareklam som framtida marknadsföringsverktyg? 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Finns det några andra viktiga aspekter du tycker vi har missat? Skriv då 
gärna några rader under övrigt. 

Övrigt  

Tack ännu en gång! 

Mvh 

Sandra Rundqvist‐ 0737 39 27 58 & Gustav Asplind‐ 070 291 49 45 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10.2  Svarsresultat 
 

 För de som 
använder sig av 
gerillareklama, 
vilka risker löper 
de? 

Risk är ett egendomligt 
begrepp i 
sammanhanget 
eftersom 
marknadsföring alltid 
innebär någon form av 
risk.Har svårt att svara 
på frågan eftersom jag 
inte vet vilken form av 
risk som åsyftas. 
Återkom gärna med en 
utveckling. 

Eventuellt bad will, 
böter. 

De löper alltid risken att 
avsändaren förblir okänd 
eller iallafall otydlig. En del 
av poängen med 
guerillamarknadsföring är 
ju att ett budskap bärs 
fram med okonventionella 
metoder, och att man inte 
alltid har som huvudsyfte 
att trycka igenom ett 
varumärke. Det handlar 
snarare om att sprida en 
uppfattning, att skapa en 
snackis osv.  

Man löper också risken att 
budskapet inte tas emot 
på rätt sätt. Vissa metoder 
kanske provocerar eller 
ses som oseriösa av 
mottagaren. 

 Att inte synas tillräckligt 
mycket. Därför måste 
gerillareklam vara 
mycket starkare och 
rakare. 

Frågor  Fredrik Olsson 

Miami Agency 

Anna Lennström 

Svensson Reklambyrå 

Madelene San Román 

Kompago 

Daniel Backman 

Grey Stockholm 

Vad betyder 
gerillareklamför 
dig? 

Det betyder att man 
försöker hitta 
alternativa sätt att 
marknadsföra sitt 
företag. Sätt som 
innebär att man 
investerar mer energi 

än pengar i sina 
aktiviteter. Vi arbetar 
med ett begrepp vi 
kallar "gerillareklam". 
Skillnaden mot 
föregående är ofta att 
det görs i större skala 
och har ett mer 
professionellt 
utförande. 
Uppdragsgivarna brukar 
också vara betydligt 
större.  

Att man olovligen 
använder sig av det 
offentliga rummet för en 
kommunikationsaktivitet 

Guerillamarknadsföring 
för mig betyder att 
kommunicera på nya och 
smarta sätt, att undvika 
traditionella medier, och 
att använda minimala 
resurser. 

Ett roligt sätt att göra 
reklam på och oftare ett 
mer effektivt sätt för att 
man är närmre det man 
vill säga. 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Flera studier visar 
på att traditionell 
reklam inte är 
lika effektiv som 
t.ex. 
gerillareklam. 
Vad anser du gör 
gerillareklam så 
effektiv? 

Effektivitet är ett ruskigt 
luddigt begrepp. 
Anledningen till att 
gerillareklamen anses 
vara effektiv är att den 
ofta väcker mer spontan 
uppmärksamhet 

än traditionell 
annonsering. Den som 
gör en annons måste ha 
höga krav på innehållet 
så att budskapet och 
utformningen får folk att 
haja till. Den som gör 

en gerillaaktivitet vinner 
mycket redan på sitt 
ovanliga 
tillvägagångssätt. Att 
man sällan betalar 
speciellt mycket för 
mediekanalen är nog 
också en anledning 

till att gerilla anses som 
effektiv och att man 
enklare kan skapa PR för 
sina kampanjer. 

 

Men sen ska man 
komma ihåg att gerilla 
kan bli fruktansvärt dyrt. 
Om ni exempelvis skulle 
marknadsföra en ny 
mobiltelefon med 
enbart gerilla i, säg 
Sveriges  

30 största städer skulle 
det förmodligen kosta 
mycket mer för att nå 
målgruppen än om man 
hade annonserat. Så 
gerilla är nödvändigtvis 
inte ett billigt alternativ. 

Det beror på var man 
står och vad man har, 
vad man vill sälja och till 
vem. 

En gerillaaktivitet blir 
effektiv först när man får 
publicitet på aktiviteten. 
En gerillaaktivitet som 
inte genererar någon om 
helst PR 

 är inte speciellt effektiv 
om man tänker storlek 
 på målgrupp. 

Den är uppsökande istället 
för att vara traditionell och 
passiv. Annonser och 
kataloger, hemsidor, väljer 
mottagaren själva att 
använda. Men 
guerillamarknadsföring för 
fram budskapet då man 
minst anar det. 

Den väcker nyfikenhet och 
intresse. Om man lyckas 
skapa en positiv reaktion 
hos mottagaren så har 
man automatiskt medvind 
för budskapet. 

Den kan vara extremt smal 
och riktad till en specifik 
målgrupp, istället för att 
vara bred och uddlös.  

  För att man inte 
förväntar sig reklam på 
bra placerad 
gerillareklam. Och då är 
man mer mottaglig 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Vilken är den 
generella åsikten 
du möts av i ditt 
dagliga arbete 
när du föreslår 
för kunder att ni 
vill använda er av 
en 
gerillakampanj? 

Jag har ofta förmånen 
att arbeta med insatta 
och drivna kunder. 
Redan när de ringer vet 
de att de vill ha något 
annorlunda. 

 

Men det är ofta svårt att 
sälja gerilla till den som 
inte förstår skillnaden. 
Och de är många. 

Enligt min åsikt är de 
flesta kunder är positivt 
inställda till 
gerillaaktiviteter. 

Oftast blir det en positiv 
reaktion. Kunderna är inte 
vana att tänka i de 
banorna alls, utan är oftast 
mentalt begränsade till 
hur de alltid har gjort. 
Sedan är vissa kunder mer 
nytänkande än andra. 
Vissa företag och budskap 
passar det ju inte alls att 
använda sig av 
guerillamarknadsföring, 
medan för andra är det 
klockrent. 

 

  Dom gånger jag gjort 
det så har det varit 
positivt bemötande. 
Intresserad. 

Det finns resultat 
som pekar på att 
gerillareklam ger 
4 gånger högre 
word‐of‐mouth‐
intentio än 
traditionell 
reklam. Vad tror 
du detta beror 
på? 

Få människor berättar 
exhalterat om annonsen 
de såg på sidan fem i 
GP. Om de såg något kul 
eller konstigt på stan 
berättar man gärna det 
för sin omgivning. 

En gerillaaktivitet är ju 
en oväntad händelse på 
en oväntad plats, därav 
uppmärksamhets‐
värdet. 

Att den typen av 
marknadsföring oftast har 
lite mer strategi och 
eftertanke jämfört 
exempelvis med en 
tidningsannons. För att 
guerillamarknadsföringen 
ska fylla sitt syfte ska den 
vara smart, humoristisk, 
vass och annorlunda. 
Därmed är chansen större 
att man lägger märke till 
och berättar om det man 
sett eller upplevt som 
mottagare. I 
guerillamarknads‐
föringens själva idé ligger 
ju att sticka ut och att göra 
något annorlunda.   

     Se punkt 3 och 4. 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Vilka 
fördelar/nackdel
ar ser du kontra 
traditionell/gerill
areklam? 

Gerilla är ofta ett 
komplement till det 
traditionella, ett sätt att 
spetsa till sina 
kampanjer, skapa PR 
och buzz.  

Traditionell reklam har 
främst räckvidden som 
fördel och att man kan 
nå många till ett ganska 
lågt styckpris. 

Det är lite som att 
jämföra ett 
prickskyttegevär med en 
avsågad hagelbössa. 

En gerillaaktivitet är ett 
komplement till 
traditionell reklam. Du 
kan sällan kommunicera 
några djupare budskap 
med en en sådan 
aktivitet,  

och dessutom har en 
gerillakampanj en snäv 
räckvidd samt en kort 
livslängd. 

Fördelar: 

Kostnadseffektivt 

Oväntat 

Smalt 

 

Nackdelar: 

Kan bli otydligt 

Kan bli okontrollerat 

Traditionell är mer 
säkerställt fler antal 
männsikor som ser det, 
medans gerillareklam är  

        bara dom som går 
förbi. så om man vill nå 
många så är traditionell 
reklam bättre. 

Hur ser du på 
gerillarekalm 
som framtida 
marknadsförings
verktyg? 

Jag tror att gerillan 
måste utvecklas precis 
som alla andra 
medielösningar, att 
man hela tiden försöker 
att hitta nya vägar. 

Idag görs mycket platt 
gerilla och om det blir 
för mycket av den varan 
kommer folk att tröttna 
och känna sig antastade. 

Konkret finns det 
mycket att göra inom 
den digitala gerillan, att 
man kopplar sina 
kampanjer till 
webbaktiviteter och 

andra digitala lösningar. 

Se ovan  Jag tror att det är en form 
som kommer att växa i 
kampen om konsumenten. 
Men jag tror även att 
begreppet 
guerillamarknadsföring 
kommer att suddas ut. Det 
är ett alldeles för luddigt 
begrepp, på en företeelse 
som växer och får en 
oerhörd massa grenar. Jag 
tror att begreppet fyllde 
en funktion då 
mediemarknaden 
förändrades och de första 
guerillakampanjerna 
började dyka upp. Men nu 
används det slarvigt och 
man vet inte längre vad 
som är guerilla och vad 
som är något annat. Så i 
takt med att 
medielandskapet 
ytterligare förändras tror 
jag att begreppet kommer 
att vara ointressant.  

        Bra reklam är bra 
reklam. Har ingen 
betydelse på vad det är 
för media utan 
budskapet och på sättet 
man säger det. 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Frågor  Linda Waxin 

Spotlight PR 

Dan Landin 

Åkerstam Holst  

Vad betyder 
gerillareklamför 
dig? 

Reklam som inte är 
”tillåten”, enligt lag 
eller enligt rådande 
norm. 

Personligen har jag 
inte den extrema, 
närmast militanta, 
synen att gerillareklam 
bara är reklam som 
dyker upp på 
"förbjudna" ställen. I 
min värld är 
gerillareklam reklam 
som figurerar 1) 
utanför traditionella 
media och 2) i ett 
medium annonsören 
inte betalt för. 
Skillnaden mot PR är 
att gerillareklam ändå 
har en tydlig 
avsändare. 

Övrigt:  Tänk på att gerilla inte 
är någon 
universallösning, utan 
måste precis som med 
all annan reklam 
behovsprövas. 

Ibland är gerilla helt 
överlägset, ibland slår 
man i väggen. Ofta är en 
kombination mest 
effektivt. 

Vill kommentera eran 
inledningsmening i 
ingressen “Gerillareklam 
är ett spännande 
marknadsföringsverktyg 
som enligt studier visat 
sig vara effektivare än 
traditionell reklam”. För 
att det ska bli korrekt 
måste ni definiera ordet 
effektivt.  

Ja, en gerillaaktivitet kan 
vara effektivare när det 
gäller uppmärksamhet, 
men skapar ingen 
frekvens, djupare 
innehåll eller 
kommunicerar inte med 
någon större målgrupp. 

  Gerillareklam is the shit 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För de som 
använder sig av 
gerillareklam, 
vilka risker löper 
de? 

Böter, ”negativ” 
publicitet. 

 Att reklamen 
betraktas som "urban 
spam" och därmed får 
motsatt effekt ‐ att 
folk får en negativ syn 
på avsändaren. För 
några år sedan var 
gerillareklam högsta 
mode och kändes nytt. 
Nu kanske det snarare 
är så att det uppfattas 
som störande. 
Människor lever ju i 
föreställningen om att 
det bara blir mer och 
mer reklam överallt i 
deras liv. Ska ingen del 
få vara privat? Men 
det här har jag inget 
belägg för, det är bara 
en känsla och en 
farhåga. 

Flera studier visar 
på att traditionell 
reklam inte är 
lika effektiv som 
t.ex. 
gerillareklam. 
Vad anser du gör 
gerillareklam så 
effektiv? 

Många människor 
reagerar inte längre 
på traditionell reklam. 
Gerilla är ofta 
överraskande eller 
provokativ vilket 
tvingar mottagaren 
att stanna upp och ta 
in budskapet (om den 
är väl utförd). 

Reklam är bara 
effektiv om den har en 
positiv effekt på 
varumärket som i sin 
tur leder till en pris‐ 
och/eller 
volympremie. Jag 
skulle gissa ‐ utan att 
veta säkert ‐ att de 
studier ni refererar till 
blandar ihop 
uppmärksamhetsvärd
e med effektivitet. Att 
folk ser reklam är inte 
detsamma som att 
den är effektiv. Men 
om ‐ ett stort "om" ‐ 
det är så att 
gerillareklam är 
effektivare än 
traditionell reklam 
skulle jag gissa att det 
är för att den är 
oväntad och därmed 
adderar en känsla av 
innovativitet och 
spänning till 
varumärket i fråga. 
Men, som sagt, det 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kanske lika gärna kan 
leda till det motsatta. 

 

Det finns resultat 
som pekar på att 
gerillareklam ger 
4 gånger högre 
word‐of‐mouth‐
intentio än 
traditionell 
reklam. Vad tror 
du detta beror 
på? 

Vi pratar om sådant 
som avviker från 
normen som har ett 
”storyvärde”. 

Se ovan. För övrigt är 
"det finns resultat 
som" och "word‐of‐
mouth‐intention" 
mycket vaga begrepp. 

Vilken är den 
generella åsikten 
du möts av i ditt 
dagliga arbete 
när du föreslår 
för kunder att ni 
vill använda er av 
en 
gerillakampanj? 

Kunderna tycker att 
det är spännande och 
kul, men det händer 
ofta att de bangar pga 
riskerna då det blir 
skarpt läge. 

 Tre saker: 1) Kul och 
intressant, eftersom 
mediekostnaden, som 
vanligtvis står för 80% 
av all kostnad för 
reklam, är noll eller 
nära noll. 2) Alltför 
lokalt; vem kommer 
att se det? 3) Ska vi 
göra det gör vi det 
därför som ett 
komplement till 
traditionella media 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Vilka 
fördelar/nackdel
ar ser du kontra 
traditionell 

/gerillareklam? 

Svårt att utvärdera. 
Svårt i vissa fall rikta 
mot en specifik 
målgrupp. Fördelen är 
som du tidigare varit 
inne på w‐o‐m och 
publicitetseffekter. 

   Fördelar 
gerillareklam: Når folk 
när och där de minst 
anar det och adderar 
spänning till 
varumärket. Billigt. 
Chans att det kan 
driva PR (även om den 
oftast är liten). 
Nackdelar 
gerillareklam: Risken 
att det uppfattas som 
urban spam och får 
negativa effekter. 

     Fördelar traditionell 
reklam: Att det är 
ärligt och trots allt 
snack om 
reklamtrötthet och 
reklamhat så fungerar 
det fortfarande. 
Nackdelar traditionell 
reklam: Hög 
mediekostnad. 

Hur ser du på 
gerillareklam 
som framtida 
marknadsförings
verktyg? 

Så länge det används 
på ett smart och 
smakfullt vis är det ett 
fortsatt bra 
komplement i 
marknadsmixen. Jag 
tror att nästa nivå av 
gerilla är att få de 
mest trogna 
varumärket att själva 
utföra 
gerillaaktiviteterna 
genom interaktiva 
koncept. 

 Det kommer inte att 
öka i betydelse 
eftersom människor 
kommer att uppfatta 
det som påträngande. 
Huruvida det kommer 
att minska vet jag inte. 
Egentligen är det nog 
en icke‐fråga, 
eftersom varenda 
reklambyrå med 
självaktning 
nuförtiden har med 
det i sitt tänk redan 
från början, sida vid 
sida med andra 
"traditionella" och 
"icke‐traditionella" 
media, och väger dess 
fördelar mot dess 
nackdela 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Övrigt:    Att inte blanda ihop 
effektivitet med "kul 
grejer" eller med vad 
som röner 
uppmärksamhet i 
reklambranschen och 
bland andra som 
jobbar med reklam.  

 
 

 


