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Varje dag utsätts vi för reklam från företag som försöker nå ut med sina budskap. Det kan vara på bussen, i 

pauserna under favoritprogrammet på TV, i tidningen eller på biografen. Konkurrensen om 

konsumenternas uppmärksamhet växer ständigt (Mårtenson, 2009; Parente, 2000). Vad ska då företagare ta 

sig till för att ligga steget före sina konkurrenter? Gerillamarknadsföring är en relativt ny marknadsförings-

metod som ämnar nå sina konsumenter genom okonventionella metoder. Forskning kring gerilla-

marknadsföring har i huvudsak berört hur den uppfattas av konsumenter, liten vikt har lagts vid studiet av 

gerillamarknadsföringens uppbyggnad eller att försöka förstå gerillamarknadsföring ur ett strukturellt 

perspektiv, vilket denna studie ämnar göra. Därmed bidrar studien till fylla denna forskningslucka.  

En analysmodell har tagits fram med utgångspunkt i semiotiken och retoriken för att urskilja gerilla-

marknadsföringskampanjers inre strukturer. Modellen testas på två gerillamarknadsföringskampanjer: 

”Coca-Cola Small World Machines” och ”Bordellen i Almedalen”. Analysresultatet visar att den analys-

modell som ställs upp i studien är effektiv vid urskiljandet av gerillamarknadsföringskampanjernas inre 

strukturer. Studien bidrar till ökad kunskap om gerillamarknadsföring vilket i ett längre perspektiv kan 

påverka hur företag kommer marknadsföra sig i framtiden. 
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Every day we are exposed to advertising from companies that are trying to spread their message. It may be 

on the bus, in the breaks during your favourite program on TV, in the newspaper or on the cinema. The 

competition for the consumers’ attention is constantly growing (Mårtenson, 2009; Parente, 2000). What 

then, should the business owners do in order to get ahead of their competitors? Guerrilla marketing is a 

relatively new marketing method that aims to reach its consumers through unconventional methods. 

Research on guerrilla marketing has primarily focused on how it is perceived by consumers, little attention 

has been paid to the study of the structures of guerrilla marketing or trying to understand guerrilla marketing 

from a structural perspective, as this study intends to do. Thus, this study contributes to fill this research 

gap. 

An analytical model is set up based on semiotics and rhetoric to discern the internal structures of guerrilla 

marketing campaigns. The model is tested on two guerrilla marketing campaigns: “Coca-Cola Small World 

Machines” and “Bordellen i Almedalen”. The result of the analysis show that the analytical model set out in 

this study is effective in the discernment of the internal structures of the guerrilla marketing campaign. The 

study contributes to increased knowledge of guerrilla marketing, which in the long run can affect how 

companies will market themselves in the future. 
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1 Inledning  

I dagens reklamtäta samhälle utsätts vi för reklambudskap, vare sig vi vill det eller inte. Informationsflödet 

är större än någonsin, men människans förmåga att ta till sig information har inte förändrats (Mårtenson, 

2009). Detta resulterar i att det pågår en ständig tävling om konsumenternas uppmärksamhet bland 

företagen (Mårtenson, 2009; Parente, 2000). Det blir således dyrare och svårare för företag att nå igenom 

bruset med hjälp av kreativa lösningar då alla företag gör vad de kan för att sticka ut (Mårtenson, 2009).  

Detta medför att vissa företag använder sig av andra marknadsföringsmetoder än de traditionella för att bli 

uppmärksammade. Gerillamarknadsföring är enligt Ekberg (2005) ett sätt att marknadsföra sitt företag på 

ett oväntat sätt. Denna marknadsföringsmetod skapades av mindre företag med begränsad ekonomi men 

som istället hade stor drivkraft och mycket kreativitet (Ekberg, 2005; Levinson, 1998). Det som skiljer 

gerillamarknadsföring från traditionell marknadsföring är gerillamarknadsförarens val av okonventionella 

metoder där det långsiktiga resultatet av kampanjen är viktigare än tillväxten av företaget (Ekberg, 2005). 

Gerillamarknadsföring är en marknadsföringsaktivitet som ämnar ligga steget före sina konkurrenter när 

det gäller att fånga konsumenternas uppmärksamhet (Ekberg, 2005). Vad som kännetecknar en 

gerillamarknadsföringskampanj förutom dess stora kreativitet och nytänkande är idag ett relativt 

outforskat område, framför allt inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet. Studier har 

bland annat gjorts på gerillamarknadsföringens negativa effekter, där exempelvis Ay, Aytekin och Nardali 

(2010) samt Zito och Veil (2006) kommit fram till att gerillamarknadsföring lätt kan skapa kaos och 

irritation bland människor. Liten vikt har lagts vid studiet av gerillamarknadsföringens uppbyggnad eller 

att försöka förstå gerillamarknadsföring ur ett strukturellt perspektiv.  

Att urskilja gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer är viktigt av flera anledningar, inte minst för 

att gerillamarknadsföring är ett aktuellt fenomen som under de senaste åren fått ökad popularitet. Med 

inre strukturer menas i detta fall de tecken och andra element som gör gerillamarknadsföringskampanjerna 

meningsskapande och budskapsbärande. Främst bör studier om gerillamarknadsföringskampanjers inre 

strukturer ses som ett bidrag till forskning om gerillamarknadsföring i stort då det är ett relativt nytt 

forskningsområde. Studier av detta slag bidrar även till kunskap om gerillamarknadsföring inom det 

medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet då fenomenet gerillamarknadsföring tidigare i huvudsak 

studerats ur marknadsföringsperspektiv. Att utöka forskningen om gerillamarknadsföring till att inte 

endast innefatta dess effekter bidrar till skapandet av en djupare bild av området gerillamarknadsföring. 

De inre strukturerna blir relevanta att analysera då dessa påverkar hur gerillamarknadsföringskampanjers 

budskap blir meningsfulla och når genom reklambruset.  

I längden skulle även studier som fokuserar på gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer kunna 

fungera som en slags manual för hur de som vill utforma denna slags kampanjer ska gå till väga. 
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Forskning om gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer kan vara relevant för såväl marknads-

förare som ämnar använda sig av gerillamarknadsföringsmetoden som för vetenskapsmän som undersöker 

om mottagare uppfattar gerillamarknadsföringsbudskap på det sätt som avsändare avser. Första steget i 

denna slags forskning blir följaktligen att undersöka huruvida det är möjligt att analysera gerillamarknads-

föringskampanjers inre strukturer, och hur tillvägagångssättet för att göra detta kan se ut.  

Denna studie ämnar därför undersöka hur gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer kan urskiljas. 

Studien syftar till att ställa upp en vetenskaplig analysmodell med utgångspunkt i semiotiken och retoriken 

för att kunna urskilja de inre strukturerna i två gerillamarknadsföringskampanjer. De inre strukturer som 

studien belyser är gerillamarknadsföringskampanjernas övertygande argument som analyseras med verktyg 

från retoriken samt de semiotiska tecken som går att urskilja i gerillamarknadsföringskampanjerna och 

som bidrar till kampanjernas meningsskapande. Med semiotiska och retoriska verktyg menas de element 

som enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2008) kan urskiljas ur teorierna, i detta fall semiotik och retorik, 

och som sedan kan användas för att analysera materialet. De verktyg som används i studien beskrivs mer 

utförligt i metodkapitlet. Analysmodellen utgår således från semiotiska och retoriska teorier, vilka enligt 

Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2003) är centrala vid reklamanalyser. Semiotik handlar kortfattat 

om studiet av tecken (Chandler, 2007), medan retoriken fokuserar på de övertygande argumenten (Østbye 

et al., 2003).  

Den vetenskapliga analysmodell som ställs upp i denna studie testas i empiri för att utröna hur effektiv 

den är vid urskiljandet av gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer. Empirin, eller materialet, 

består av två gerillamarknadsföringskampanjer som har fått stor spridning i olika utsträckningar. De 

kampanjer som undersöks är “Coca-Cola Small World Machines” där det världskända varumärket Coca-

Cola försöker knyta samman två länder genom att ge Pakistans och Indiens befolkning möjlighet att 

interagera med varandra genom en webbkamera, och därigenom dela en stund tillsammans med hjälp av 

Coca-Cola Company. Den andra kampanjen är ”Bordellen i Almedalen”, en svensk kampanj från upp-

dragsgivarna Järfälla Tjejjour. En fysisk bordell lät byggas under Almedalsveckan i Visby för att öka 

kännedom kring det svaga stödet för sexköpslagen. Mottagarna var allt ifrån mediemänniskor till politiker 

vilket gav kampanjen stor uppmärksamhet i media. Både ”Coca-Cola Small World Machines” och 

”Bordellen i Almedalen” är kampanjer som är oväntade, nytänkande och får människor att reagera, egen-

skaper som enligt Ekberg (2005) är utmärkande för gerillamarknadsföring. 

Det som undersöks i denna studie är alltså hur gerillamarknadsföringskampanjerna “Coca-Cola Small 

World Machines” och “Bordellen i Almedalen” går att analysera med hjälp av semiotiska och retoriska 

verktyg. Vi tittar således inte på hur kampanjerna uppfattats av mottagarna, utan fokuserar enbart på 

kampanjernas inre strukturer. Vi ämnar inte heller att generalisera resultatet till att beröra mer än de valda 

gerillamarknadsföringskampanjerna. En analysmodell ställs upp där materialet först analyseras utifrån en 

semiotisk utgångspunkt för att sedan analyseras utifrån en retorisk utgångspunkt. Därefter diskuteras 
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huruvida kombinationen av semiotiska och retoriska utgångspunkter är en effektiv metod för att urskilja 

de valda gerillamarknadsföringskampanjernas inre strukturer.  

1.1 Studiens disposition 

Efter detta inledande kapitel belyser kapitel två studiens problemformulering och ur denna härleds 

studiens syfte och frågeställningar. I följande kapitel presenteras studier som tidigare gjorts på det fält 

studien behandlat. Kapitel fyra behandlar det teoretiska ramverket för studien, detta inleds med huvud-

ämnet gerillamarknadsföring, därefter följer en beskrivning av gerillamarknadsföringens omfattande fält: 

marknadskommunikation. Kapitlet berör även kreativ marknadsföring samt studiens andra främsta 

utgångspunkter: semiotik och retorik. I kapitel fem presenteras studiens metod och material. Här redogörs 

för studiens val av metod, studiens uppställda analysmodell samt för det urval som gjorts. Materialet 

beskrivs och motiveras även. I studiens nästa kapitel analyseras materialet utifrån den analysmodell som 

ställts upp. I studiens sista kapitel diskuteras analysresultatet. Detta kapitel argumenterar även för studiens 

hållbarhet, metodval och bidrag till forskningsfältet och samhället i stort. Slutligen presenteras förslag till 

vidare forskning. 

 

  

 

 

3 



 

2 Problematisering 

I detta kapitel behandlas studiens problemformulering. Vid studiet av ett vetenskapligt problem är det 

viktigt att besluta vad som är problemet då det är problemformuleringen som styr studien (Rienecker & 

Stray Jørgensen, 2014). Denna studies problemformulering presenteras nedan. Ur denna härleds syfte och 

frågeställningar. Slutligen formuleras studiens avgränsningar.  

2.1 Problemformulering 

Som tidigare nämnts utsätts människor i dagens samhälle för en omfattande mängd reklam varje dag 

(Mårtenson, 2009). Gerillamarknadsföring blir således ett sätt för företag och organisationer att med hjälp 

av okonventionella metoder nå igenom bruset för att fånga konsumenternas uppmärksamhet (Ekberg, 

2005; Levinson, 1998). Dock är forskningen om gerillamarknadsföring inte så mångfacetterad och det 

finns kunskapsluckor som bör fyllas. En av dessa är kännedom om gerillamarknadsföringskampanjers inre 

strukturer, vilket är ett relevant område då det kan bidra till ökad insikt i hur gerillamarknadsförings-

kampanjer blir meningsskapande. Forskning om detta kan vara relevant för såväl marknadsförare som 

ämnar använda sig av gerillamarknadsföring som för vetenskapsmän som undersöker om mottagare upp-

fattar gerillamarknadsföringsbudskap på det sätt som avsändare avser.  

Den huvudsakliga frågan blir följaktligen om det är möjligt att analysera gerillamarknadsföringskampanjers 

inre strukturer, och hur detta i så fall görs på bästa sätt. Denna studie ämnar lägga grunden för denna slags 

forskning genom att undersöka om två valda gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer kan 

urskiljas med hjälp av semiotiska och retoriska verktyg. Detta gör studien till ett viktigt bidrag för det 

medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet då de valda gerillamarknadsföringskampanjerna studeras 

med hjälp av två medie- och kommunikationsvetenskapliga teoritraditioner istället för ur ett 

marknadsföringsperspektiv som tidigare varit den vanligaste utgångspunkten för forskning om gerilla-

marknadsföring. 

2.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att med hjälp av semiotiska och retoriska verktyg ställa upp en vetenskaplig analys-

modell som kan användas för att urskilja gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer.  

Som tidigare nämnts innebär inre strukturer i detta fall de tecken och andra element som gör 

gerillamarknadsföringskampanjerna meningsskapande och budskapsbärande. De semiotiska och retoriska 

verktyg som främst används i studien är Peirces uppdelning av ikoniska, indexikala och symboliska tecken 

som bland annat Chandler (2007) beskriver, samt de retoriska tilltalen logos, ethos och pathos som bland 

annat beskrivs av Carlsson och Koppfeldt (2008). Dessa verktyg skildras mer utförligt i metodkapitlet 

tillsammans med de andra aspekterna av semiotik och retorik som används.  
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Analysmodellen som ställs upp appliceras på två gerillamarknadsföringskampanjer för att undersöka 

modellens giltighet vid analys av dessa former av kampanjer. Vi är medvetna om att det inte går att 

generalisera utifrån detta småskaliga material, dock hoppas vi kunna se hur det går att använda analys-

modellen vid analys av de valda gerillamarknadsföringskampanjerna. Vidare kan det bli möjligt att se 

tendenser för hur analysmodellen kan användas på gerillamarknadsföringskampanjer i allmänhet. 

Förhoppningen är att analysmodellen ska vara ett värdefullt bidrag för att kunna urskilja hur 

gerillamarknadsföringskampanjer förmedlar budskap och hur dessa budskap kan upptäckas genom bland 

annat de semiotiska och retoriska verktyg som nämnts ovan.  

För att uppnå syftet kommer det valda materialet att analyseras utifrån de frågeställningar som följer 

nedan. Detta görs för att kunna se hur de valda semiotiska och retoriska verktygen kan användas för att 

urskilja gerillamarknadsföringskampanjernas inre strukturer och således visa om den analysmodell som 

ställs upp är giltig eller inte. Frågeställningarna ligger till grund för utformandet av analysmodellen.  

x Vilka semiotiska tecken kan urskiljas i gerillamarknadsföringskampanjerna och hur blir de 

meningsskapande? 

x Hur uttrycks retorikens tilltal logos, ethos och pathos i gerillamarknadsföringskampanjerna? 

x Hur kan semiotik och retorik användas för att urskilja gerillamarknadsföringskampanjernas inre 

strukturer?  

2.3 Avgränsningar 

Denna studie syftar till att med hjälp av semiotiska och retoriska verktyg ställa upp en vetenskaplig analys-

modell som kan användas för att urskilja gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer. Vi undersöker 

således inte hur de valda gerillamarknadsföringskampanjerna uppfattas av mottagarna, utan fokuserar 

enbart på deras inre strukturer. Då det centrala är att testa den analysmodell som ställs upp läggs störst 

vikt vid analys av modellens lämplighet. Det är alltså prövning av metoden som är studiens primära fokus. 

På grund av detta kommer endast de fysiska delarna av de valda gerillamarknadsföringskampanjerna att 

analyseras. Detta innebär att vi endast kommer att analysera Coca-Cola Companys dryckesautomat och 

den fysiska bordellen som byggdes i Almedalen, därför att dessa delar av kampanjerna är de som berör 

gerillamarknadsföring. Både Coca-Cola Company och Järfälla Tjejjour använde sig även av posters och 

filmer i sina kampanjer, men dessa kommer alltså inte att analyseras då de inte lever upp till de kriterier 

som krävs för att kunna benämnas som gerillamarknadsföring. Vilka dessa kriterier är framställs i material-

beskrivningen av respektive gerillamarknadsföringskampanj (se 5.5).   

Vid fastställandet av studiens teorier och metoder har de delar som vi upplever vara mest allmängiltiga 

samt relevanta för studien valts. Det finns alltså delar av semiotiken och retoriken som prioriterats bort 

inför denna studie. 
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Slutligen ämnar vi inte att generalisera studiens resultat till att beröra mer än de valda 

gerillamarknadsföringskampanjerna. De slutsatser som dras efter analys och diskussion gäller således 

endast gerillamarknadsföringskampanjerna ”Coca-Cola Small World Machines” och ”Bordellen i 

Almedalen”.  
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3 Tidigare forskning 

Denna studies övergripande område består av gerillamarknadsföring, men ämnar även pröva hur 

kombinationen av semiotik och retorik kan urskilja gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer. För 

att läsaren ska få en inblick i den forskning som tidigare gjorts på dessa områden presenteras i detta kapitel 

olika studier som alla belyser specifika delar och därmed bidrar till den forskning som gjorts på respektive 

område. Kapitlet inleds med studier om gerillamarknadsföring som fenomen, dess effekter samt hur 

gerillamarknadsföring kan skapa word-of-mouth- och buzz-effekt. Därefter presenteras forskning om 

kampanjer, vilket är relevant då det material vi ska analysera är kampanjer som bygger på gerilla-

marknadsföring. Slutligen presenteras studier som använt semiotik och retorik i kombination vid analyser.  

3.1 Gerillamarknadsföring 

Ingen forskning har hittats som belyser gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer. Däremot finns 

det tidigare forskning som undersöker andra aspekter av gerillamarknadsföring. Några av dessa aspekter 

kommer att presenteras nedan. Därefter följer en kortfattad beskrivning av vilka slags studier som tidigare 

gjorts inom området följt av ett antal exempel.  

3.1.1 Uppdaterad definition av fenomenet gerillamarknadsföring 
En del av den forskning som hittats om gerillamarknadsföring handlar om att kartlägga vad det är för 

något och hur det kan användas, då det är ett relativt nytt fenomen. Den studie som vi bedömer gör detta 

bäst är genomförd av Hutter och Hoffman (2011), där de tillhandahåller en översikt över vad 

gerillamarknadsföring går ut på samt en uppdaterad definition av begreppet. De ser gerillamarknadsföring 

som ett paraplybegrepp för okonventionella marknadsföringsinsatser som ämnar dra uppmärksamhet mot 

marknadsföringsbudskapet från ett stort antal mottagare till förhållandevis låg kostnad, genom att fram-

kalla en överrasknings- och en spridningseffekt.  

Hutter och Hoffman (2011) avslutar även med att ge en grundläggande kartläggning av vilka områden 

inom gerillamarknadsföringen som ytterligare behöver studeras. Här nämns ett flertal exempel ur både 

konsumentbeteende- och chefsperspektiv. De föreslår bland annat att nya mätinstrument måste skapas för 

att kunna mäta konsumenters reaktioner gentemot gerillamarknadsföringskampanjer i kontrast till 

traditionella reklamkampanjer. Att det krävs nya mätinstrument för att undersöka detta motiverar Hutter 

och Hoffman (2011) genom att hävda att gerillamarknadsföringskampanjer är oväntade och inte matchar 

konsumenternas förväntningar för hur en reklamkampanj ska se ut, och därmed går det inte att använda 

samma metoder som används för att mäta effekterna vid traditionella reklamkampanjer. De kommer även 

med förslagen att forskning måste göras för att undersöka hur gerillamarknadsföring påverkar avsändarnas 

varumärken samt för att analysera hur gerillamarknadsföringskampanjer interagerar med andra 

marknadsföringsaktiviteter och offentlig kommunikation, med särskilt fokus på negativa rapporter i 

medier. 
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Hutter och Hoffman (2011) hävdar även att forskare måste generera riktlinjer för hur marknadsförare bör 

planera, genomföra och utvärdera gerillamarknadsföringskampanjer. Detta är någonting som vår studie 

blir ett första bidrag till, då vi anser att marknadsförare bör ha kunskap om de inre strukturer som gör 

budskap i gerillamarknadsföringskampanjer meningsskapande och att det därför bör finnas en analys-

modell för att kunna urskilja dessa inre strukturer.  

3.1.2 Gerillamarknadsföringens effekter 
En större del av de studier som hittats handlar om gerillamarknadsföringens negativa effekter, med 

utgångspunkt i att den bryter mot lagar och etiska regler eller skapar negativa associationer för företaget 

bakom marknadsföringsinsatsen. Dessa negativa associationer kan bero på att gerillamarknadsföringen 

brutit mot normer eller uppfattats som stötande eller irriterande (Ay, Aytekin & Nardali, 2010; Zito & 

Veil, 2006). Två av de studier som intresserar sig för detta beskrivs nedan.  

Ay, Aytekin och Nardali (2010) har gjort en studie där de undersökt etiska aspekter inom 

gerillamarknadsföring genom att göra en kritisk bedömning av olika företags strategier för gerillareklam. 

Resultatet visade att det finns ett flertal etiska problem med gerillareklam, speciellt när det gäller annonser 

som spelar på rädsla eller distraherar och drar uppmärksamhet i trafiksammanhang eftersom att dessa 

annonser kan irritera människor (Ay et al., 2010). Ay, Aytekin och Nardali (2010) menar att denna sorts 

gerillareklam kan reducera effektiviteten av reklamannonserna och skapa ett ogillande hos konsumenterna 

som kan leda till förspända reaktioner gentemot kommande annonsering. De hävdar också att etiska, 

juridiska och sociala gränser måste tas i beaktning vid skapandet av gerillamarknadsföringsstrategier och 

att dagens marknadsförare måste ta större ansvar för gerillamarknadsföringsmetodernas negativa effekter. 

En annan studie som fokuserar på gerillamarknadsföringens negativa effekter är Guerilla Marketing and the 

Aqua Teen Hunger Force Fiasco av Zito och Veil (2006). I studien undersöks en gerillamarknadsförings-

kampanj som genomfördes i Boston där Turner Broadcasting System i en marknadsföringsinsats för 

serien Aqua Teen Hunger Force placerade ut en elektronisk apparat som misstogs för en bomb (Zito & 

Veil, 2006). Efter att vägar och broar stängts av och både polis, kustbevakning, krisgrupper och bomb-

specialister tillkallats framkom det att apparaten var en del i en gerillamarknadsföringskampanj, vilket 

skapade stor irritation gentemot Turner Broadcasting System som fick betala dyrt för att kompensera för 

uppståndelsen (Zito & Veil, 2006). Zito och Veil (2006) beskriver i sin studie ett antal lyckade 

gerillamarknadsföringskampanjer och jämför sedan Turner Broadcasting Systems kampanj gentemot dessa 

för att se varför den misslyckats. De kom fram till att kampanjen skapade social oordning och att denna 

händelse demonstrerar att det finns etiska, rättsliga och sociala gränser som måste upprätthållas vid gerilla-

marknadsföring. 

3.1.3 Word-of-mouth och buzz-marketing 
En stor del av den tidigare forskning som hittats om gerillamarknadsföring berör fenomen som buzz-

marketing och word-of-mouth. Vi har valt att presentera två studier som berör dessa fenomen.  
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I den första studien har Allsop, Basset och Hoskins (2007) gjort en undersökning för att förklara 

principerna bakom word-of-mouth och hur detta fenomen kan tillämpas. Resultatet visade att det är ett 

komplext fenomen som är svårt att kontrollera (Allsop et al., 2007).  

Dock ser de word-of-mouth som ett bra sätt för företag att lyssna på konsumenterna och därmed fatta 

bättre beslut gällande varumärkespositionering, segmentering, mediestrategier med mera (Allsop et al., 

2007). 

Buzz-marketing är ett liknande fenomen där företag skapar reklambudskap med intentionen att 

konsumenterna ska sprida det önskade budskapet mellan varandra. Notarantonio och Quigley (2009) har 

genomfört en studie där de jämfört studenters respons på traditionell reklam och buzz-marketing. De kom 

fram till att buzz-marketing ses som det effektivaste sättet för kortsiktig marknadsföring men att det även 

kan ha en ”boomerang-effekt” om konsumenterna får reda på reklamens intention (Notarantonio & 

Quigley, 2009). 

3.2 Kampanjer 

Då denna studie ämnar analysera gerillamarknadsföringskampanjer följer nedan några exempel på studier 

som undersökt kampanjer över lag. Detta görs för att visa några av de metoder som använts i tidigare 

forskning då kampanjer studerats. Den forskning som hittats har huvudsakligen berört kampanjer som 

använder sig av viral marknadsföring. Viral marknadsföring är sådan marknadsföring som skapar så pass 

stor effekt hos mottagarna att de frivilligt sprider marknadsföringsbudskapet vidare, och påminner på så 

sätt om gerillamarknadsföringskampanjer (Hinz, Skiera, Barrot & Becker, 2011; Schulze, Schöler & Skiera, 

2014; Ewing, Stewart, Mather & Newton, 2014). 

Hinz et al. (2011) undersöker i sin studie den optimala spridningsstrategin för marknadsföringsbudskap. 

De menar att spridningsstrategier har stort inflytande för framgången för en viral marknadsförings-

kampanj. Två småskaliga experiment genomförs för att jämföra fyra spridningsstrategier, tillsammans med 

en verklig viral marknadsföringskampanj som involverar över 200 000 kunder hos en mobiloperatör (Hinz 

et al., 2011). Studiens resultat visar att den bästa strategin är att sprida budskap till personer med stort 

kontaktnät eftersom dessa personer är mer benägna att delta i viral marknadsföring (Hinz et al., 2011).  

En annan studie där marknadsföringskampanjer undersöks med hjälp av experiment är gjord av van 

Noort, Antheunis och Verlegh (2014). I den utvärderas konsekvenserna av konsumenters eget avslöjande 

av identifieringsinformation i interaktiva reklamkampanjer på sociala nätverksplatser. Med utgångspunkt i 

social respons- och varumärkesrelationsteori förutses effekter av detta som sedan testas i experiment där 

konsumenterna som medverkar har eller inte har lämnat personuppgifter till varumärket genom att 

interagera med en kampanj på en social nätverksplats. Resultatet visar att konsumenternas självutlämnande 

till varumärket framkallar gynnsamma attityder och beteendekonsumentsvar, särskilt för personer som har 

relativt låg oro för integritetsfrågor på sociala nätverksplatser (van Noort et al., 2014).   
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Schulze et al.(2014) använder sig av en annan metod i sin studie om viral marknadsföring. De ämnar 

undersöka länken mellan produktegenskaper och kontexter vid framgångsrik viral marknadsföring. Detta 

görs främst för att se om nyttoprodukter bör använda sig av samma mekanismer för spridning på 

Facebook som mindre praktiska produkter, här använder de applikationen Farm Ville som exempel, vid 

viral marknadsföring. I studien analyseras virala marknadsföringskampanjer i form av applikationer på 

Facebook som berör 751 olika produkter. Schulze et al. (2014) ställer upp en konceptuell modell och 

härleder sedan fyra hypoteser som testas. De samlar information om de karaktäristiska dragen för 

spridningsmekanismerna i varje undersökt applikation, vilket sedan utvärderas med hjälp av avkodning. 

Slutsatsen som dras är att de spridningsmekanismer som gjort Farm Ville så framgångsrikt är de sämsta 

mekanismer som företag kan använda sig av för att marknadsföra nyttoprodukter (Schulze et al., 2014)  

Det sista exemplet som kommer att tas upp angående hur kampanjer undersökts tidigare är en studie gjord 

av Ewing et al. (2014). De ställer upp en matematisk modell för att mäta resultatet av virala 

marknadsföringskampanjer. De menar att de flesta kampanjer innehåller både virala och icke-virala 

komponenter men att de mätsystem som tidigare använts för att mäta kampanjernas resultat inte tar 

hänsyn till dessa olika komponenter. Därför testas den uppställda modellen på en marknadsförings-

kampanj som enligt tidigare mätsystem bedömts ha blivit viral (Ewing et al., 2014). Ewing et al. (2014) 

kommer fram till att den matematiska modell som ställs upp i studien bidrar till att skapa en mer giltig 

metod för att bedöma marknadsföringskampanjers resultat.  

3.3 Kombinationen av semiotik och retorik  

Kombinationen av semiotik och retorik har tidigare främst använts för att titta på reklam och 

argumenterande texter enligt Østbye et al., (2003). Denna studie ämnar bepröva kombinationen av 

semiotik och retorik på det material som valts ut. På så vis är det relevant att redogöra för hur 

kombinationen av semiotik och retorik används tidigare. Nedan följer en beskrivning av tre utvalda studier 

som genomfört sådan forskning.  

Den första studien som beskrivs är gjord av Østbye et al. (2003) som analyserar en reklamfilm för 

TineMelk med hjälp av semiotiska och retoriska verktyg. I analysen diskuterar Østbye et al. (2003) hur 

argumentationen är uppbyggd i den valda reklamen och kommer fram till att reklamens argumentation 

bygger på att vuxna bör dricka mer mjölk. Vidare förs en diskussion om vilket perspektiv som är 

lämpligast för att analysera materialet. Østbye et al. (2003) är främst intresserad av betydelseproduktionen, 

argumentationen och övertalningen i reklamen. Betydelseproduktionen är central inom semiotiken medan 

argumentation och övertalning är retoriska begrepp (Østbye et al., 2003). 

Østbye et al. (2003) menar att reklam anses vara en argumenterande diskurstyp vars syfte är att överbevisa 

mottagaren att varumärket skiljer sig från övriga varumärken i samma kategori. I studien lyfts de 

uttrycksmässiga medel som finns i reklamfilmen fram för att fånga mottagarens uppmärksamhet (Østbye 
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et al., 2003). Därefter identifieras det retoriska arbetet i reklamfilmen med hjälp av tre slags tecken: 

visuella, auditiva och språkliga. Här lyfter Østbye et al. (2003) fram innehållet utifrån dessa tecken och 

berättar hur de använts. I slutskedet visar resultatet att den retoriska textanalysen inte kan svara på frågor 

ur ett mottagarperspektiv. Den ger inte heller någon möjlighet att besvara frågor som berör om 

varumärket stärks genom reklamen (Østbye et al., 2003). Till vidare forskning föreslås en diskussion av 

textens innebörd i ett samhälleligt och kulturellt perspektiv (Østbye et al., 2003). 

I en annan studie gjord av Bianchi (2011) ges en översikt av semiotiska studier om reklam. Forskaren 

nämner bland annat Roland Barthes och Umberto Eco som båda gjort banbrytande studier om reklam-

budskap. I studien tittar Bianchi (2011) tillbaka på arbetet under mitten av 1900-talet då känslor och 

passioner började bli betydelsefulla i reklam och hävdar att det även var då Barthes presenterade sina idéer 

om hur semiotiska verktyg kunde användas vid reklamanalyser. Bianchi (2011) menar även att reklam sägs 

vara en kommunikativ aktivitet med ett övertygande syfte eftersom den med största sannolikhet vill sälja 

någonting och att även retoriken därför bör användas vid reklamanalyser, då semiotiska studier ofta har en 

mer beskrivande tendens. För att styrka detta används bland annat ett exempel där Barthes analyserar en 

reklamannons för varumärket Panzani (Bianchi, 2011). Där beskrivs hur Barthes identifierar de olika 

tecken som bilden innehåller och konstaterar även att bilden säger mer än det språkliga budskapet genom 

att identifiera retoriska former i bilden (Bianchi, 2011).  

Det sista exemplet som tas upp med fokus på kombinationen av semiotik och retorik är en studie gjord av 

Oddo (2013). Han menar att forskare som studerar retorik även borde använda sig av analysmetoder från 

lingvistisk och social semiotik. I studien introduceras en empirisk, diskursbaserad metod som används för 

att urskilja komplexiteten av intertextuell och multimodal retorik (Oddo, 2013). Denna metod kombinerar 

existerande tekniker från systemisk-funktionell vetenskap. Systemisk-funktionella forskare ser språk och 

andra symboler som sociala semiotiska resurser som kan användas för att skapa mening för specifika 

retoriska ändamål (Oddo, 2013). 

Oddo (2013) menar att retoriska forskare kan integrera den metod han introducerar för att skapa en 

analytisk anordning som integrerar visuell och verbal analys, samt skapa ett övergripande vokabulär som 

kan beskriva den meningsfulla interaktionen av flera semiotiska lägen. I studien ställs mikro-retoriska 

verktyg upp som visar hur dessa kan användas för att undersöka rekontextualiseringen av skriven politisk 

diskurs i videojournalistik (Oddo, 2013). Oddo (2013) hävdar dock att denna slags analys bör kompletteras 

med en djupare kvalitativ studie för att även titta på texternas produktion och hur de tas emot av 

mottagarna (Oddo, 2013).   
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån den tidigare forskning som presenteras kan vi se att den kombination av gerillamarknadsförings-

kampanjer och analys med hjälp av semiotik och retorik som vi använder oss av inte har studerats tidigare.  

Forskning om gerillamarknadsföring har i huvudsak fokuserats på att utvärdera dess negativa effekter, där 

bland annat Ay et al., (2010) och Zito och Veil (2006) kommit fram till att det finns etiska, juridiska och 

sociala gränser som marknadsförare måste vara noggranna med att förhålla sig till vid 

gerillamarknadsföringskampanjer. Vi har även visat ett urval av de studier som fokuserar på 

gerillamarknadsföringens word-of-mouth- samt buzz-marketingeffekt. Här har studier från Notarantonio 

och Quigley (2009) samt Allsop et al. (2007) upplevts vara mest relevanta. Eftersom att fenomenet 

gerillamarknadsföring är så pass nytt finns det även en del forskning som fokuserar på att kartlägga vad 

det är för någonting. Där ser vi Hutter och Hoffmans studie (2011) som det främsta bidraget till 

forskningsfältet. De erbjuder en ny definition av gerillamarknadsföring, där fenomenet benämns som ett 

paraplybegrepp för okonventionella marknadsföringsinsatser som når ett stort antal mottagare till en låg 

kostnad genom så kallad överrasknings- och spridningseffekt. 

För att ytterligare stärka att denna studie är den första av sitt slag genom att använda semiotik och retorik 

för att urskilja kampanjers inre strukturer har vi genom några exempel redovisat hur kampanjer studerats 

tidigare. De studier som redovisats ovan har bland annat använt sig av experiment av olika slag, vilket är 

fallet med både Hinz et al. (2011) samt van Noort et al. (2014). Vi har även redovisat Schulze et al. (2014) 

studie där de använder sig av en konceptuell modell som testas utifrån fyra hypoteser för att undersöka 

länken mellan produktegenskaper och kontexter vid framgångsrik viral marknadsföring. Slutligen har vi 

även redogjort för Ewing et al. (2014) forskning där de använde sig av en metod som skiljde sig mer 

markant från de andra exemplen. De ställde upp en matematisk modell för att mäta resultatet av virala 

marknadsföringskampanjer.  

Då denna studie syftar till att urskilja två gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer med hjälp av 

semiotiska och retoriska verktyg har vi även undersökt hur kombinationen av semiotik och retorik använts 

i tidigare forskning. Det som urskilts är att kombinationen av semiotik och retorik som metod enligt 

Østbye et al. (2003) är effektiv vid bland annat reklamanalyser. Vi har även lyft Bianchis (2011) studie där 

hon ger en överblick över semiotikens betydelse för reklamanalyser. Hon menar dessutom att reklam ofta 

handlar om att vilja övertyga mottagaren om någonting, vilket är kärnan inom retoriken och att den därför 

passar utmärkt vid studiet av reklam (Bianchi, 2011). Detta styrks även av Oddo (2013) som menar att 

retorikforskare bör använda sig av analysmetoder från semiotiken för att skapa mening för specifika 

retoriska ändamål. 
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Således kan vi dra slutsatsen att denna studie bidrar till ny kunskap på fältet genom att använda sig av 

metoder som tidigare inte använts vid analys av det slags material som valts för denna studie. Vi ser att 

tidigare forskning inte tar upp det vi undersöker och därmed förväntas studien fylla denna kunskapslucka.
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4 Teoretiskt ramverk 

Följande kapitel kommer att behandla studiens teoretiska ramverk, vilket innefattar det medie- och 

kommunikationsvetenskapliga fält där studien befinner sig samt övriga områden som studien berör. Först 

kommer en beskrivning av marknadskommunikation ges då det är det huvudsakliga medie- och 

kommunikationsvetenskapliga område studien rör sig under. Under marknadskommunikation beskrivs 

sedan emotionsladdad marknadskommunikation, upplevelsebaserad kommunikation samt kreativ 

marknadskommunikation. Dessa delar är centrala för marknadskommunikationen, och blir ytterligare 

intressanta för studien eftersom de även påträffas i gerillamarknadsföring som är kapitlets nästa del. 

Vidare in på fenomenet gerillamarknadsföring ger vi en djupare förståelse av detta ämne. Kapitlet redogör 

även för vad som definierar en kampanj. Detta för att läsaren ska få större förståelse för det material som 

analyseras senare i studien. Då studien syftar till att undersöka hur semiotiska och retoriska verktyg kan 

användas för att studera gerillamarknadsföringskampanjer kommer även en introduktion av semiotik och 

retorik att ges. Detta för att underlätta för läsarens förståelse för uppsatsen. 

4.1 Marknadskommunikation 

“Idag avser marknadskommunikation alla de kontakter som främst företag har med kundgrupper och 

andra intressenter för att på något sätt direkt eller indirekt påverka marknadens uppfattning om och 

intresse för deras produkter, tjänster eller idéer samt företagets anseende” (Mårtenson, 2009, s. 19).  

Näst intill alla företag använder sig idag av marknadskommunikation i någon bemärkelse (Shimp, 2010). 

Marknadskommunikation är marknadsförarens främsta resurs i kampen om kunderna (Dahlén & Lange, 

2003; Shimp, 2010). Det är även en viktig faktor för företagets framgångar för att uppnå finansiella eller 

icke-finansiella mål (Shimp, 2010). Mårtenson (2009) menar att marknadskommunikationen ska bygga 

associationer till ett företags varumärke och att dessa associationer i sin tur ska skapa starka, fördelaktiga 

och unika attityder till varumärket. Marknadskommunikationen har dessutom som uppgift att skapa och 

upprätthålla kännedom om varumärket, så att det är synligt på marknaden och inte glöms bort 

(Mårtensson, 2009; Shimp, 2010). Några av de vanligaste formerna av marknadskommunikation är 

medierad reklam, “sales-promotions”, eventmarknadsföring, direktreklam, PR och plats-annonsering 

(Shimp, 2010).  

Marknadskommunikation innebär också företagens sätt att interagera med potentiella kunder enligt 

Dahlén & Lange (2003). De menar att möjligheten för företag att nå ut med sina budskap bygger på flera 

aspekter i marknadskommunikationen. De ger bland annat exempel på aspekter som hur konsumenterna 

förstår vad budskapet handlar om, om budskapet är på en nivå som mottagarna förstår, hur företaget 

kommunicerar med mottagarna istället för till dem och om mottagarna får tillräckligt med information 

genom kommunikationen (Dahlén & Lange, 2003). 
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4.1.1 Emotionsladdad marknadskommunikation 
Mårtenson (2009) skriver att människor prioriterar emotionella upplevelser framför icke-emotionella då de 

ofta minns känsloladdade upplevelser längre och att känslor därför spelar en viktig roll i reklam då de ökar 

konsumenternas engagemang för både budskapet och varumärket. Detta styrks även av Hutter och 

Hoffman (2011) som menar att ett reklambudskap måste skapa känslor hos mottagarna för att de ska ta 

till sig och sprida budskapet vidare. Mårtenson (2009) menar även att reklambudskap försöker skapa 

respons i hjärtat istället för hjärnan. Konsumenter bör därför ha ett personligt intresse av en händelse och 

uppleva att den underlättar eller motarbetar deras intressen för att de ska bli emotionellt berörda 

(Mårtenson, 2009). Plutchik (2001) talar om åtta grundläggande emotioner som kan upplevas genom 

reklam; glädje och sorg, ilska och rädsla, acceptans och avsmak samt överraskning och förväntan. Dessa 

känslor frambringar ett beteende vid upplevelsen av reklamen (Plutchik, 2001).  

4.1.2 Upplevelsebaserad kommunikation 
Med upplevelsebaserad kommunikation vill företag förstärka relationen till en given målgrupp och på så 

vis få ett mer betydelsefullt möte (Ørnbo, Sneppen & Würtz, 2005). För att kommunikationen ska 

betraktas som upplevelsebaserad måste resultatet vara något betydande och oförglömligt för mottagaren 

enligt Wood (2009). Hon menar att detta sker när företag använder fysiska möten eller mötesplatser som 

kommunikationsverktyg. Om budskapen involverar och engagerar mottagarna kroppsligt ökar möjligheten 

att nå igenom bruset drastiskt (Ørnbo et al., 2005). Wood (2009) hävdar även att den största effekten 

uppnås när mottagarna upplever något utmanande. Upplevelser påverkar även mottagarnas känslor 

eftersom det sker ett aktivt engagemang hos mottagarna (Ørnbo et al., 2005).  

Vidare påstår Wood (2009) att tillväxten av upplevelsebaserad marknadsföring främst beror på över-

användning av traditionella medier vilket skapar ett behov av att sticka ut från konkurrenterna. Mårtenson 

(2009) menar att “marknadsföring är en strid om upplevelser, inte om produkter”. Wood (2009) pekar på 

betydelsen av konsumenternas önskan om att skapa mervärde. Hon ser även att känslomässigt 

engagemang har blivit väsentligare för att nå mottagarna på andra sätt än konkurrenterna, vilket 

upplevelsebaserad marknadsföring erbjuder (Wood, 2009). Vinnaren av konsumenternas uppmärksamhet 

blir det företag som bäst anpassat sig till mottagarnas verklighet och kommer närmast mottagarna i 

samspelet (Ørnbo et al., 2005). 

4.1.3 Kreativ marknadskommunikation 
Kreativa medieval handlar om att välja andra medier än de traditionella (Dahlén & Lange, 2003). Genom 

att sätta ”rätt sak på fel plats” skapas något som människor inte sett förut. Det är kombinationen som 

skapar det nya (Hutter och Hoffman, 2011; Mårtenson, 2009). Kreativ reklamutformning syftar till att 

göra reklamen så effektiv som möjligt (Reinartz & Saffert, 2013). Kreativ marknadsföring är relevant för 

studien då detta är någonting som används vid gerillamarknadsföringskampanjer.  
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Dahlén och Lange (2003) gör en kartläggning av tre grundläggande problem som är avgörande för 

reklamens genomslagskraft. Det första problemet är att reklamen ska fånga målgruppens uppmärksamhet, 

vilket innebär att reklamen måste nå igenom bruset och sticka ut från övriga reklamer. Därefter behöver 

uppmärksamheten bearbetas av målgruppen för att denna ska ta del av innehållet och inte bara passera 

förbi det. Slutligen måste reklamens budskap nå fram på ett övertygande sätt. Detta för att målgruppen ska 

lära sig budskapet och ta till sig argumenten (Dahlén & Lange, 2003). Dahlén och Lange (2003) menar att 

kreativa medieval är ett ganska förbisett område på grund av mediebyråernas orutiner. Kunskapen om hur 

effekterna av kreativa medieval ska mätas är svårhanterlig vilket leder till att mediebyråerna väljer de säkra, 

traditionella medierna (Dahlén & Lange, 2003).  

Tidigare forskning visar att kreativa budskap får mer uppmärksamhet och positiv respons på de produkter 

som marknadsförs (Reinartz & Saffert, 2013). Publikens uppmärksamhet kan öka genom att medie-

placeringen är oväntad eller ovanlig (Dahlén & Lange, 2003). Reklam skapar uppmärksamhet genom att 

exponeras på nya ställen och i nya sammanhang där den inte förväntas vara (Dahlén & Lange, 2003; 

Hutter & Hoffman, 2011). Dahlén & Lange (2003) menar att fördelen med kreativa medieval är att de blir 

utsatta för mindre reklambrus än traditionella medier. Effektiviteten hos kreativa medieval delas upp i två 

komponenter: att skapa större uppmärksamhet och att förstärka reklamens budskap (Dahlén & Lange, 

2003). 

4.2 Gerillamarknadsföring 

Gerillamarknadsföring är en form av marknadskommunikation som försöker nå genom bruset genom 

okonventionella metoder (Ekberg, 2005; Levinson, 1998). Det handlar om att marknadsföra ett företag 

med hjälp av minimala resurser men med maximal kreativitet och energi (Ekberg, 2005). Levinson (1998) 

hävdar dock att det inte räcker med att bara ha energi, det måste ligga intelligens bakom den. Han skriver 

att intelligent marknadsföring fokuserar på en grundidé, genom vilken resten av företagets marknadsföring 

sedan utgår ifrån. Det är genom att fokusera alla marknadsföringsinsatser till ett gemensamt, långsiktigt 

mål som företaget kan spara in på olika former av marknadsföringstaktiker och därigenom uppnå maximal 

vinst genom minimal investering (Levinson, 1998). 

Det som skiljer gerillamarknadsföring från traditionell marknadsföring är att gerillamarknadsföraren 

använder okonventionella metoder som når igenom bruset (Ekberg, 2005; Levinson, 1998). Ekberg (2005) 

menar att investeringen sker i tid, energi och fantasi istället för i pengar. Han hävdar att traditionell 

marknadsföring ämnar nå sina kunder kontinuerligt och att företagets relation med kunden ska skapa 

avslut i form av köp. Inom gerillamarknadsföring menar Ekberg (2005) att företagaren fokuserar mer på 

att stärka relationen med befintliga kunder vilket skapar merförsäljning och långvariga relationer. 

Resultatet är alltså viktigare än tillväxten (Ekberg, 2005). Gerillamarknadsföring lämpar sig därför bäst för 

småföretagare och organisationer som inte har råd till samma traditionella marknadsföringsinsats som 

stora, etablerade företag (Levinson, 1998). 
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Hutter och Hoffmann (2011) har skapat en uppdaterad definition av gerillamarknadsföring. De ser 

gerillamarknadsföring som ett paraplybegrepp för okonventionella marknadsföringskampanjer som ämnar 

dra uppmärksamhet från ett stort antal mottagare till marknadsföringsbudskapet till förhållandevis låg 

kostnad, genom att framkalla en överrasknings- och spridningseffekt. På detta sätt är 

gerillamarknadsföringskampanjer effektiva när det gäller förhållandet mellan kostnad och nytta (Hutter 

och Hoffman, 2011). 

Överraskningseffekten handlar enligt Hutter och Hoffman (2011) om gerillamarknadsföringens kärna 

vilket innebär att överraska konsumenterna med oväntade aktiviteter för att dra deras uppmärksamhet till 

marknadsföringsbudskapet. Omgivningsmarknadsföring och sensationsmarknadsföring är instrument som 

försöker överraska konsumenterna, detta görs genom att placera reklam på platser där konsumenterna inte 

förväntar sig den (Hutter och Hoffman, 2011). 

Hutter och Hoffman (2011) menar även att spridningseffekten handlar om att konsumenter som känner 

starka känslor är motiverade att dela sina upplevelser med andra. De säger att reklam därför måste skapa 

känslor för att sätta igång spridningen av ett budskap. Ju mer överraskad någon har blivit, desto större 

chans är det att denne berättar om det för andra (Hutter och Hoffman, 2011). Vidare hävdar de att 

marknadsföraren kan trigga igång spridningen antingen genom direktkommunikation till folk som ska föra 

det vidare eller via medier, exempel på detta är viral marknadsföring eller buzz-metoden i form av word-

of-mouth. Det är framför allt genom spridningseffekten som gerillamarknadsföring kan hålla en låg 

kostnad (Hutter och Hoffman, 2011). 

4.3 Kampanjer 

Parente (2000) definierar en kampanj som en rad annonser eller marknadsföringsaktiviteter som är 

utformade för att tillsammans uppnå sammanhängande mål. Han hävdar att en kampanj som har flera 

aktiviteter har större chans att nå mottagarna än enskilda annonser därför att en kampanj knyter samman 

flera reklamtexter vilket förstärker effekterna av dem. Således bör kampanjer mer korrekt ses som en typ 

av marknadskommunikation även om PR-verktyget främst är reklam (Parente, 2000). Binet och Field 

(2009) hävdar att innehållet i en kampanj ska vara en balans mellan rationella argument och känslomässiga 

budskap för att få en högre effekt. De menar dock att känslorna bör dominera över de rationella 

argumenten i kampanjen för att bli mer effektfull. 

Vad som skiljer en kampanj från en vanlig samling av idéer är att annonserna och idéerna håller en röd 

tråd enligt Parente (2000). Vidare menar han att en kampanj bör hålla tråden genom alla annonser för att 

mottagarna ska uppfatta kampanjen som en helhet. Detta kan enligt honom ske genom att varje annons 

eller aktivitet av kampanjen lämnar ett intryck som mottagarna redan känner igen sedan tidigare och tar 

med sig genom hela kampanjen. På så vis blir det något mottagarna lär sig observera och reflektera över 

(Parente, 2000). 
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De mest effektiva kampanjerna har en detaljerad strategi som syftar till att ha mål som att exempelvis öka 

varumärkeskännedomen eller förbättra varumärkets image (Binet & Field, 2009; Parente, 2000). Nyckeln 

till lyckad reklam är planerad reklam (Parente, 2000). Vi hävdar att det krävs förståelse för hur kampanjer 

är uppbyggda för att kunna skapa en lyckad kampanj. Därför anser vi att det är viktigt att kunna urskilja 

kampanjers inre strukturer., vilket i denna studie görs med hjälp av semiotik och retorik. Fortsättningsvis 

följer därför en redogörelse för dessa medie- och kommunikationsvetenskapliga teoritraditioner. 

4.4 Semiotik  

Enkelt uttryckt är semiotik studiet av tecken. Semiotik involverar studiet av inte bara det vi kallar tecken i 

vardagsspråk utan även allting som ”står för” någonting annat (Berger, 2014b; Chandler, 2007). Enligt 

semiotiken kan tecken vara ord, bilder, ljud, gester och objekt (Chandler, 2007). Cobley (2010) och Berger 

(2014a) menar att alla arter lever i en värld som är konstruerad utifrån deras egna tecken. Enligt Cobley 

(2010) är nutida semiotik studiet av teckens växling i dessa olika världar. Chandler (2007) menar att nutida 

semiotiker även studerar hur mening skapas och hur verkligheten är representerad. 

De vetenskapsmän som generellt kallas för semiotikens grundare är filosofen Peirce och lingvisten 

Saussure, som båda skapade egna teoretiska huvudtraditioner inom semiotik (Berger, 2014a; Berger 2014b; 

Cobley, 2010). Enligt Peirce är ett tecken är någonting som står för någonting för någon (Berger, 2014a; 

Berger, 2014b; Cobley, 2010). Därför kan tecken fungera dels som tecken för oss eller andra, men även för 

saker bakom tecknen själva (Cobley, 2010). Chandler (2007) skriver att en ytterligare ståndpunkt från 

Peirce är att ingenting är ett tecken förrän det tolkas som ett tecken. Både Peirce och Saussure menar att 

allting är ett tecken så länge någon ser det som att det står för någonting annat än sig självt (Berger, 2014a; 

Berger, 2014b; Chandler, 2007). Saussures teoretiska tradition har ofta kallats för ”semiologi” och är en 

mer strukturalistisk form av semiotik som fokuserar på lingvistiska tecken (Berger, 2014a; Chandler, 2007; 

Kjørup, 2004). Idag används dock semiotik som ett paraplybegrepp för hela det semiotiska fältet (Berger, 

2014a; Chandler, 2007).  

Semiotik har som vetenskapligt fält endast existerat i ungefär ett århundrade (Cobley, 2010). Chandler 

(2007) hävdar att studiet av semiotik kan hjälpa till att öka medvetenheten om teckens medierade roll och 

om roller som spelas av oss människor för att konstruera sociala verkligheter. Enligt honom kan det göra 

att vi löper mindre risk för att ta verkligheten för given som någonting som är oberoende av mänsklig 

tolkning. Genom att utforska semiotiska perspektiv kan vi inse att mening inte är överförd till oss, utan att 

vi aktivt skapar den enligt ett komplext system av normativa koder och konventioner som vi är ovetandes 

om (Berger, 2014a; Berger, 2014b; Chandler, 2007). En stor del av det mänskliga beteendet kan ses vara 

kodat, vilket innebär att det har inneliggande strukturer som är svåra att förstå vid första anblicken 

(Berger, 2014a; Berger 2014b). Semiotiken kan lära oss att vi lever i en värld av tecken och koderna efter 

vilka dessa är organiserade (Berger, 2014a; Berger, 2014b; Chandler, 2007). Chandler (2007) påstår att vi 

genom studiet av semiotik blir medvetna om att dessa tecken och koder är normativt transparenta, och att 
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vi således måste lära oss att även de mest realistiska tecken inte är vad de verkar vara. Han hävdar även att 

en viktig semiotisk funktion är att ”avnaturalisera” tecken, vilket innebär att vi ifrågasätter deras normativa 

karaktär genom att skapa tydligare koder för hur tecken kan tolkas. Chandler (2007) skriver även att 

tecken har ideologiska funktioner vid fastställandet av verkligheter. Han menar att vi genom att 

dekonstruera och ifrågasätta tecknens verklighet kan avslöja de verkligheter som är privilegierade och de 

som är förtryckta.  

4.4.1 Strukturalism 
Grunden till den språkförståelse som är en del av semiotiken hittas i strukturalismen (Kjørup, 2004). Det 

finns en rad olika slags strukturalismer (Brügger & Vigsø, 2004). Relevant för denna studie är den 

vetenskapsteoretiska strukturalismen, då syftet med studien är att ställa upp en vetenskaplig analysmodell 

som kan användas för att urskilja gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer. Med inre strukturer 

menas i detta fall de tecken och andra element som gör gerillamarknadsföringskampanjerna menings-

skapande och budskapsbärande.  

Inom strukturalismen utgår man från enskilda element och analyserar dessa och deras inbördes relationer 

för att förstå helheten av ett fenomen (Nationalencyklopedin, u.å.). Den strukturalistiska metoden ser 

tecken som delar av strukturer eller system och utgår ifrån att alla tecken är meningsbärare som får 

betydelse genom relationen till andra tecken (Chandler, 2007). Den vetenskapliga strukturalismen har sitt 

ursprung i Ferdinand de Saussures lingvistiska teckenteorier (Brügger & Vigsø, 2004; Cobley, 2010; 

Nationalencyklopedin, u.å.). Saussure intresserade sig för olika system av tecken, ett av hans viktigaste 

bidrag var skiljelinjen mellan språkbruk och språksystem då han menade att endast termen “språk” inte 

var tillräcklig (Brügger & Vigsø, 2004). Brügger och Vigsø (2004) definierar språkbruk som den 

individuellt valda språkutövning som sker för ögonblicket och språksystem som den del av språket som 

finns i hjärnan hos individer och som är en konventionellt given språkgemenskap som gör att individerna 

förstår varandra. De redogör även för Saussures uppfattning om att tecken har tre olika egenskaper. Den 

första är att tecken består av två delar, så kallade signifier och signified (enligt Hjelmslev betecknade 

innehåll och uttryck). Dessa beskrivs mer utförligt i metodkapitlet under rubriken för semiotik. Den andra 

egenskapen som beskrivs av Brügger och Vigsø (2004) handlar om att tecken är arbiträra, alltså 

godtyckliga, och att tecknets två delar därmed inte har ett naturligt samband. Den sista egenskapen som 

tas upp är Saussures ståndpunkt att tecken är lineära, alltså att signifianterna är knutna till ljud som 

utvecklas i tiden och att de därför följer varandra som en linje (Brügger & Vigsø, 2004). 

Peirce utvecklade en ny tolkning av Saussures strukturalism som kom att kallas pragmatism och som även 

den påverkade semiotiken (Cobley, 2010). Den skiljer sig huvudsakligen från Saussures strukturalism 

genom att lägga större vikt vid handlingar och påståendens praktiska konsekvenser (Cobley, 2010). Peirce 

menade att strukturer redan är tillgängliga i människors uppfattning och att de inte är efterkonstruerade av 

hjärnan (Cobley, 2010).  
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4.5 Retorik  

Retoriken har sitt ursprung i antikens Grekland (Sigrell, 2001). Aristoteles beskrev retorik som ”konsten 

att vad det än gäller finna det som är bäst lämpat att övertyga”, vilket idag är den mest välkända 

definitionen av retorik (Lindqvist Grinde, 2008; Sigrell, 2001). Østbye et al. (2003) menar att retorik även 

kan ses om en teori inom kommunikation. Talaren måste vid val av argument, stil, språkliga verknings-

medel och framförande ha publiken och den retoriska situationen i åtanke för att med hjälp av språket 

förklara, övertyga och övertala en lyssnare (Østbye et al., 2003). Retorik inom kommunikation kan enligt 

Sigrell (2001) vara produktions- eller sändarorienterad och utgå från talaren. Med detta retoriska 

perspektiv uppfattas all form av mänsklig kommunikation som ett sätt att påverka mottagaren på något 

sätt. Retoriken ses som ett effektivt sätt att influera tankeförmedlingen (Sigrell, 2001). Retoriken är inte 

endast lämplig för den som vill skapa ett övertalande argument. Retoriken kan ses som en metod för att 

utforska varje sida av ett problem eller kunskapsområde (Lindqvist Grinde, 2008). På så vis blir retoriken 

användbar både vid analys av övertygande texter men även vid skapandet av dem (Lindqvist Grinde, 

2008).  

Kärnan i varje argumentation kallas för entymem och paradigm. Entymemiska argumentationer innehåller 

generella påståenden och ses som en mer allmän princip. Entymemiska resonemang är ofta starka i logiska 

bemärkelser (Hellspong, 2011; Lindqvist Grinde, 2008). Ett exempel kan vara ”rökning förstör lungorna” 

vilket logiskt även innefattar mina egna lungor. Paradigmatiska resonemang berör oss mer känslomässigt 

än entymemiska (Lindqvist Grinde, 2008). Här skulle då texten kunna vara ”rökning skadar din familjs 

hälsa” med en bild på ett ledset barn bredvid. Den mest effektiva argumentationen består av en 

kombination av båda två eftersom de kompletterar varandras styrkor och svagheter (Lindqvist Grinde, 

2008). Dessa spelar en central roll för de olika bevismedel som nedan beskrivs.  

Inom retoriken finns tre olika bevismedel, även kallade retoriska tilltal, som kan användas för att påverka 

mottagarna (Carlsson & Koppfeldt, 2008; Lindqvist Grinde, 2008). Aristoteles kallade dessa för pisties 

som kan översättas till bevismedel. Pisties fungerar som verktyg för att hjälpa avsändaren att hitta 

oprövade argument och strategier för att övertyga (Lindqvist Grinde, 2008). Dessa tre är logos som 

innebär de sakskäl texten avser, ethos som handlar om trovärdighet samt pathos som är känslorna texten 

eller talaren kan väcka hos mottagarna (Carlsson & Koppfeldt, 2008; Lindqvist Grinde, 2008). Dessa 

beskrivs mer utförligt i kapitel 5.3 som behandlar studiens retoriska analys.  

4.6 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Dahlén och Lange (2003) menar att marknadskommunikation är oerhört viktigt för marknadsföraren i 

kampen om kundernas uppmärksamhet. Marknadskommunikationen ser till att varumärket håller sig kvar 

på marknaden och inte blir ett i mängden bland konkurrenterna (Mårtenson, 2009). Kampanjer kan ses 

som en del av marknadskommunikationen, där reklam är det ordinära PR-verktyget enligt Binet och Field 

(2009). De menar även att en kampanj bör innehålla både känslomässiga och rationella argument för att få 
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bäst effekt. Detta styrker även Mårtenson (2009) där hon påvisar att människor prioriterar emotionella 

upplevelser framför icke-emotionella. Även Ørnbo et al. (2005) hävdar att den kampanj som kommer 

närmast mottagarna känslomässigt tenderar bli vinnaren av konsumenternas uppmärksamhet. För att 

fånga konsumenternas uppmärksamhet kan företagare och organisationer använda sig av okonventionella 

metoder som gerillamarknadsföring enligt Ekberg (2005) och Levinson (1998). De beskriver gerilla-

marknadsföring som en form av marknadskommunikation som på okonventionella sätt försöker nå 

igenom bruset (Ekberg, 2005; Levinson, 1998). Vid utformandet av en gerillamarknadsföringskampanj 

ligger koncentrationen på kreativitet, energi och tid istället för i pengar (Levinson, 1998). Hutter och 

Hoffman (2011) menar att gerillamarknadsföring kan ses som ett paraplybegrepp för oväntad marknads-

kommunikation. Gerillamarknadsföring tenderar att bilda en överraskningseffekt och en spridningseffekt 

som i sin tur når ännu mer människor än den andel mottagare kampanjen nådde från början, vilket ger 

högre spridning till samma kostnad (Hutter & Hoffman, 2011). Detta kan även kallas för kreativ 

marknadsföring där uppmärksamhet väcks genom att "rätt saker sätts på fel plats" (Hutter & Hoffman, 

2011; Mårtenson, 2009). 

De två teoretiska traditionerna semiotik och retorik ligger till grund för denna studies analysmodell. 

Semiotiken och retoriken är en vanlig kombination vid analys av reklam (Østbye et al., 2003). Semiotiken 

betyder läran om tecken och involverar inte enbart det vi kallar tecken i vardagsspråk utan även det som 

"står för" någonting annat (Chandler, 2007). Det kan vara ord, bilder, ljud, gester eller objekt (Chandler, 

2007). Grunden till semiotiken utgår ifrån strukturalismen (Kjørup, 2004) som kan användas för att 

analysera enskilda element och deras innebörd för att förstå helheten av ett fenomen 

(Nationalencyklopedin, u.å.). Strukturalismen bygger på att alla tecken blir meningsbärande i relation till 

andra tecken (Chandler, 2007). Detta är en central del för denna studies syfte och frågeställningar. På så 

vis får strukturalismen i form av semiotik en avgörande funktion för studien. Retoriken innebär konsten 

att övertala och är en teori inom kommunikation (Sigrell, 2001; Østbye et al., 2003). Retoriken är 

koncentrerad på avsändarens sätt att uttrycka sig och förmåga att övertyga sin publik (Lindqvist & Grinde, 

2008; Sigrell, 2001). Avslutningsvis kan vi konstatera att alla de teoretiska utgångspunkter som beskrivs 

ovan är knutna till varandra, med start i marknadskommunikationen som övergripande fält.  
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5 Metod och material 

Metoden ligger i fokus i denna uppsats då syftet med studien är att med hjälp av semiotiska och retoriska 

verktyg ställa upp en vetenskaplig analysmodell som kan användas för att urskilja gerillamarknadsförings-

kampanjers inre strukturer. Rienecker och Stray Jørgensen (2008) påstår att det kan vara en fördel att själv 

ställa upp en modell av de teorier man använder sig av, om det inte redan finns en fördefinierad modell 

som visualiserar teorierna. De hävdar att man då tar några dimensioner från teorin och gör dem till sitt 

analysredskap, vilket är ett tillvägagångssätt som används vid skapandet av denna studies analysmodell. 

Studien har en deduktiv ansats, då den ämnar framställa en vetenskaplig analysmodell som sedan testas i 

empiri, vilket i detta fall består av två gerillamarknadsföringskampanjer. Østbye et al., (2003) menar att 

deduktiva analyser är de analyser som belyser frågeställningar definierade som hypoteser som ska bekräftas 

eller vederläggas.  

I detta kapitel redogörs för hur denna studies analysmodell framställs samt de delar den består av. 

Materialet presenteras och motiveras.  

5.1 Kvalitativ textanalys 

Analysmodellen som denna studie ämnar ställa upp utgår ifrån kvalitativ textanalys. Østbye et al. (2003) 

skriver att ”textanalys är en generell beteckning för kvalitativa sätt att närma sig texter” (Østbye et al., 

2003, s. 63), och hävdar även att semiotik och retorik är två teckentraditioner som omfattas av detta. 

Dessa beskrivs mer utförligt senare i detta kapitel. I textanalysen är det inte långt mellan teori och 

procedurerna för att analysera konkreta texter (Rienecker & Stray Jørgensen, 2008; Østbye et al., 2003). 

Østbye et al. (2003) menar att textanalys ofta är objektstyrd och att arbetssättet därmed beror på egen-

skaperna hos den text som analyseras, det finns alltså inte en specifik metod som är gemensam för all 

medievetenskaplig textanalys.  

Den kvalitativa textanalysen har sina rötter i hermeneutiken, en tolkningslära där stor vikt läggs vid unika 

verk (Østbye et al., 2003; Starrin & Svensson, 1994). En av hermeneutikens utgångspunkter är att texters 

mening inte alltid är omedelbart tillgänglig eller entydig. Därför måste en text tolkas innan det går att 

avgöra vad den betyder (Østbye et al., 2003; Starrin & Svensson, 1994). För att göra detta kan sympatisk, 

objektiverande eller symtomatisk läsart användas (Østbye et al., 2003). Denna studie ämnar dock inte att 

utgå från någon av de läsarter som nämnts ovan, då vi anser att det är viktigt att den som tolkar texterna, 

vilka i detta fall består av gerillamarknadsföringskampanjer, är medveten om deras kontext trots att det 

centrala är att undersöka deras inre strukturer. Då gerillamarknadsföringskampanjer syftar till att skapa 

uppmärksamhet och spridning anser vi att kontexten spelar en viktig roll i utformandet av kampanjerna då 

den bidrar till att skapa mening för det budskap som framförs. Detta styrks av Østbye et al. (2003) som 

menar att det är aktuellt att diskutera texters innebörd i ett samhälleligt och kulturellt perspektiv. På grund 

av detta blir det relevant att ta hänsyn till gerillamarknadsföringskampanjernas kontexter, då det finns en 

möjlighet att dessa påverkar utformandet av kampanjerna och därmed deras inre strukturer. Den som 
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tolkar bör även vara medveten om sina egna förutsättningar. Personliga referenser, tidigare kunskap och 

demografiska variabler kan påverka tolkarens läsning och styra hur denne uppfattar materialet (Starrin & 

Svensson, 1994). Starrin & Svensson (1994) menar att det är omöjligt att frigöra sig från subjektiva 

referensramar och att inte låta sin för-förståelse för ämnet påverka studien till viss grad.  

Analysmodellen som prövas i denna studie utgår från semiotiska och retoriska verktyg. Semiotik och 

retorik har tidigare i denna studie presenterats som teoretiska ramverk, men de fungerar även som 

uppsatsen metod. Rienecker och Stray Jørgensen (2008) skriver att det ofta finns ett nära samband mellan 

ämnenas teorier och metoder. Vidare påstår de att en teori ofta kan avbildas i en modell som visar teorins 

huvudelement, begrepp och deras inbördes samband. De menar att denna modell sedan kan fungera som 

underlag för hur elementen ska användas i till exempel en analys.  

Semiotik och retorik används därför i denna studie på grund av att de valda gerillamarknadsförings-

kampanjerna kan ses som argumenterande texter då de syftar till att väcka uppmärksamhet och skapa 

opinion hos mottagarna. Detta gör retoriken till en effektiv teoretisk utgångspunkt. Att semiotiken 

används beror på dess funktion att bidra till att urskilja texters inre strukturer. Utöver detta hävdar Østbye 

et al. (2003) att kombinationen av semiotik och retorik tidigare varit central i reklamanalyser, och att 

semiotiska och retoriska begrepp är användbara för att undersöka reklamens övertalningsmetoder. Som 

tidigare nämnts menar även Oddo (2013) på att semiotik och retorik kan kombineras för att få en analytisk 

sammansättning som integrerar både visuell och verbal analys. Ambitionen för denna studie blir därmed 

att testa huruvida semiotiska och retoriska verktyg kan användas för att analysera även 

gerillamarknadsföringskampanjer.  

Nedan redogörs först för existerande semiotiska och retoriska verktyg, sedan sammanställs ett 

vetenskapligt analysschema som kommer att fungera som studiens analysmodell och därefter prövas i 

empirin. 

5.2 Semiotisk analys 

Det semiotiska perspektivet har idag utvecklats till att innefatta relationen mellan text, mottagare och 

kulturell kontext (Berger, 2014a; Østbye et al., 2003). Semiotiken bidrar till förståelse både av vad en text 

är, men också hur mening skapas i texter. Berger (2014a) menar att den semiotiska analysen lägger lite vikt 

vid textens kvalitet utan fokuserar endast på meningsskapandet och relationer mellan olika element inuti 

texten. Han hävdar att den semiotiska analysen således inte intresserar sig för det konstnärliga i texten, 

utan endast de kulturella koder som behövs för att förstå den. 

Berger (2014b) menar att det finns flera olika aspekter av den semiotiska analysen, men att Saussures och 

Peirces teorier är tillräckliga för att kunna genomföra en semiotisk analys. Detta på grund av att de ligger 

till grund för semiotiken som vetenskap samt att de hjälper oss förstå hur människor skapar mening i 

saker (Berger, 2014b). Berger (2014b) pekar dock på andra teorier som är användbara vid semiotisk analys, 
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där det första exempel han tar upp är denotation och konnotation. Därför kommer vi att avgränsa oss till 

att endast använda Saussures och Peirces teorier samt denotation och konnotation för att analysera det 

valda materialet.  

Ett väsentligt bidrag från semiotiken är det vidgade textbegreppet. I medie- och kommunikations-

vetenskapliga sammanhang används textbegreppet för att beskriva alla uttrycksformer, allt från stillbilder 

till musik (Østbye et al., 2003). Nedan presenteras tre huvudtraditioner inom semiotiken.  

5.2.1 Saussures teorier 
Det utvidgade textbegreppet bygger på en tes som framförts av Saussure, en av de vetenskapsmän som 

kallas för semiotikens fader (Østbye et al., 2003). Saussure fokuserade på lingvistiska tecken och menade 

att ett tecken består av två delar, ”signifier” (det betecknande, den form som tecknet tar) och ”signified” 

(det betecknade, det koncept som tecknet refererar till) (Berger, 2014a; Berger, 2014b, Chandler, 2007). 

Enligt Saussure måste ett tecken bestå av både signifier och signified (Berger, 2014a; Chandler, 2007). 

Saussure menar även att skriftspråkets tecken är konventionella, alltså att det inte finns någon naturlig 

förbindelse mellan tecknet och det som tecknet representerar (Berger, 2014b; Østbye et al., 2003).  

5.2.2 Peirces teorier 
Peirce semiotiska modell, även kallad Peirces triad (se figur 1) bygger på att ett tecken innefattar tre delar 

(Berger, 2014a). Chandler (2007) och Berger (2014a, 2014b) förklarar dessa tre delar på följande sätt: 

Representamen är tecknet och dess form, det som står för någonting för någon. De menar att representamen 

riktar sig till någon och skapar i denna persons medvetande ett motsvarande eller mer utvecklat tecken: 

interpretant. Detta är meningen av det ursprungliga tecknet och kan ses som en synonym eller förklaring till 

det första tecknet (Berger, 2014a; Berger 2014b; Chandler, 2007). Den sista delen är objekt, vilket är det 

tecknet refererar till (Berger, 2014a; Berger 2014b; Chandler, 2007). För att ett tecken ska räknas som ett 

tecken krävs det att alla dessa tre element är närvarande (Chandler, 2007). Tecknet är då alltså en enhet av 

vad som är representerat (objektet), hur det är representerat (representamen) och hur det tolkas 

(interpretant) (Chandler, 2007; Kjørup, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Peirce teckentriad (2012) hämtad från 

http://www.fortnightjournal.com/ed4img/Peircesign.jpg 
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Peirce har även tagit fram en uppdelning av tecken som ofta används i semiotiska studier (Chandler, 2007; 

Kjørup, 2004). Ofta använder man den när man talar om olika typer av tecken, men denna uppdelning bör 

snarare ses som olika relationer mellan tecknets materiella form och det som betecknas (Chandler, 2007). 

Dessa tre former av tecken beskrivs nedan, men i termer av Saussures begrepp ”signifier” och ”signified” 

då vi bedömer att denna uppdelning är mer begriplig i sammanhanget. 

Symbol/symboliska tecken: ett läge där signifier inte liknar signified utan där tecknet och dess betydelse är 

konstruerat och måste läras för att förstås, betydelsen är således konventionell (Chandler, 2007; Cobley, 

2010; Østbye et al., 2003). Exempel på symboliska tecken är språk eller trafiksignaler (Chandler, 2007; 

Cobley, 2010; Østbye et al., 2003).  

Ikon/ikoniska tecken: signifier liknar signified, till exempel genom att se ut som eller kännas som det. 

Betydelsen ligger i att tecknet liknar vad det betecknar (Chandler, 2007; Cobley, 2010; Østbye et al., 2003). 

Ett porträtt är ett ikoniskt tecken (Chandler, 2007; Cobley, 2010; Østbye et al., 2003). 

Index/indexikala tecken: signifier är direkt kopplat till signified. Betydelsen ligger i den fysiska förbindelsen 

mellan tecknet och vad som betecknas (Chandler, 2007; Cobley, 2010; Østbye et al., 2003). Ett klassiskt 

indexikalt tecken är rök, som hänvisar till eld (Chandler, 2007; Cobley, 2010; Østbye et al., 2003).  

5.2.3 Denotation och konnotation 
En annan viktig del i den semiotiska analysen kallas för denotation och konnotation, där Barthes varit en 

huvudperson (Berger, 2014b). Chandler (2007) beskriver det som förhållandet mellan signifier och 

signified, där signified kan anta två olika former: en denotativ och en konnotativ. Dessa former är dock 

beroende av varandra och hade inte existerat utan varandra, alltså krävs både denotation och konnotation 

för att skapa mening (Chandler, 2007). Denotation är den del av tecknet som är definierad och uppenbar 

(Berger, 2014b; Chandler, 2007; Østbye et al., 2003). Konnotation refererar till de kulturella och personliga 

associationer som tecknet skapar (Berger, 2014a; Berger, 2014b; Chandler, 2007; Østbye et al., 2003). 

Dessa associationer är beroende av den tolkandes klass, ålder, kön, etnicitet samt andra kulturella koder 

enligt Chandler (2007). Han menar även att tecken är mer polysemiska, det vill säga öppna för tolkning, i 

sina konnotationer än denotationer.  

5.3 Retorisk analys 

Den klassiska retoriken erbjuder verktyg för att studera material enligt Carlsson och Koppfeldt (2008). De 

hävdar att dessa verktyg behandlar textens sätt att väcka förtroende, känslor och skapa förståelse, textens 

stil och språk samt textens disposition. Retoriken används för att tjäna dess användare genom att övertyga 

mottagaren (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Lindhardt (2005) menar att en central del i den retoriska 

analysen är att belysa hur en sändare avser få en mottagare att acceptera en ståndpunkt. Det huvudsakliga 

syftet med att använda retorisk analys är att se hur retoriken kan skapa betydelse (Lindhardt, 2005). Detta 

sker enligt Østbye et al. (2003) genom talarens val av argument, stil, språkliga verkningsmedel och fram-
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förande för att kunna övertyga. Den retoriska analysens första steg är att identifiera centrala 

betydelseelement eller tecken (Østbye et al., 2003). 

Medieretorik kallas det medel ett medium använder för att få människor att uppleva, känna och engagera 

sig enligt Carlsson & Koppfeldt (2008). De menar att retoriska tilltal är en användbar term för att studera 

detta. Waern, Pettersson och Svensson (2004) framhåller att de retoriska tilltalen använder avsändaren för 

att förklara, övertyga och övertala. Inom retoriken finns tre sådana tilltal: logos, ethos och pathos. Trots 

att de skiljer sig åt innehåller många tal alla tre tilltal (Lindqvist Grinde, 2008; Østbye et al., 2003; Waern et 

al., 2004). Dessa tre tilltal kan definieras som auktoritets-, förnufts- och känsloargument (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008). 

5.3.1 Logos 
Med hjälp av logos tilltalar avsändaren mottagarens förnuft (Østbye et al., 2003). Logos innefattar sakskäl 

och resonemangsskäl (Hellspong, 2011; Lindqvist Grinde, 2008; Østbye et al., 2003). För att ett förnuft-

argument ska fungera krävs det att avsändaren är medveten om hur mottagaren tänker sig världen (Waern 

et al. 2004) och därigenom försöka ge skäl för det som mottagarna tvivlar på (Hellspong, 2011). 

Retorikens logos kan beskrivas i människans behov i att se saker ”svart eller vitt”, det behövs information 

och konkreta exempel för att mottagarens kritiska omdöme ska överbevisas (Carlsson & Koppfeldt, 2008).  

5.3.2 Ethos 
Ethos hänvisar till avsändarens trovärdighet och förmåga (Lindqvist Grinde, 2008; Waern et al., 2004).  

Målet är att mottagaren ska uppleva avsändarens tal som något att ta tillvara på (Waern et al., 2004). Enligt 

Carlsson och Koppfeldt (2008) handlar ethos om att övertyga med hjälp av sin personliga image. De 

menar att målet med detta är att förmedla en positiv bild av sin image för att framstå som trovärdig, dock 

hävdar Hellspong (2011) att även andra kan intyga avsändarens trovärdighet. Trovärdigheten är viktig för 

att mottagaren ska känna tillit till det som förmedlas och känna sig nöjd med det avsändaren framför 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008; Hellspong 2011).  

5.3.3 Pathos 
Pathos är tilltalet som berör oss känslomässigt och det är talarens sätt att väcka mottagarens känslor 

(Hellspong, 2011; Østbye et al., 2003). Med pathos vill avsändaren få människor att engagera sig och på 

vis få in känslor (Hellspong, 2011). Det är känslorna som är avgörande för om den ståndpunkt vi vill 

framföra accepteras hos mottagarna (Lindqvist Grinde, 2008). För att väcka känslor hos mottagaren krävs 

det att avsändaren själv visar känslor och förståelse för mottagarna (Carlsson & Koppfeldt, 2008; 

Lindqvist Grinde, 2008). Carlsson och Koppfeldt (2008) menar att det pathos som avsändaren ska väcka 

måste ta hänsyn till situationen och vilket mål kommunikationen förväntas uppnå. Även Aristoteles 

refererad i Lindqvist Grinde (2008) belyser tre aspekter som svarar på frågan hur känslor väcks: vad 

känslan består i, situationen där känslan kan uppstå samt vilka beteende som väcker känslan. Pathos 

handlar även om att förmedla ett problem som påverkar mottagaren negativt och därefter erbjuda 
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lösningar på problemet. På så vis väcks både fruktan och hopp inom samma budskap (Carlsson & 

Koppfeldt, 2008). Vanliga sätt att skapa pathos i reklam är att använda humor, hopp och fruktan samt 

frambringa en ”vi-känsla” (Carlsson & Koppfeldt, 2008; Lindqvist Grinde, 2008). Reklamen kan genom 

dessa känslor skapa sympati hos mottagaren vilket förhoppningsvis i sin tur överförs till varumärket 

(Carlsson & Koppfeldt, 2008). 

5.4 Urval 

Det empiriska material som analyseras är två gerillamarknadsföringskampanjer. Kampanjerna kommer 

från organisationer med skilda ekonomiska syften och förutsättningar. Vid kvalitativa textanalyser bör de 

olika material som analyseras vara unika och ha skillnader gentemot varandra. Finns det för få skillnader 

finns det risk att de unika variationerna inte framträder (Starrin & Svensson, 1994). Detta motiverar valet 

av kampanjerna då de utformats av ett kommersiellt företag och en icke-kommersiell organisation. Genom 

dessa skillnader mellan materialet går det även att urskilja om den analysmodell som ställts upp är 

applicerbar på olika slags gerillamarknadsföringskampanjer, oavsett vilka motiv eller avsändare som ligger 

bakom dem.  

Vi är medvetna om att Coca-Cola Company är ett framgångsrikt företag med stora ekonomiska resurser 

och därmed inte tillhör den kategori av företag som enligt Levinson (1998) tjänar mest på att använda sig 

av gerillamarknadsföring. Detta innebär dock inte att gerillamarknadsföring inte är lämpligt för företaget, 

tvärtom är det fortfarande en effektiv marknadsföringsmetod för att sprida verksamhetens budskap. 

Senare i studien ges motivering för varför båda kampanjer som valts bör benämnas som 

gerillamarknadsföringskampanjer. 

Förutom kampanjernas olikhet gentemot varandra har dessa specifika gerillamarknadsföringskampanjer 

även valts därför att de båda fått stor uppmärksamhet, om än på olika nivåer då den ena är skapad för att 

uppmärksammas runt om i världen medan den andra endast berör svenskar. Rienecker & Stray Jørgensen 

(2008) belyser att det som är avgörande för urvalet är vad som är primärt i studien. Denna studies primära 

fokus är att testa den analysmodell som ställs upp. Således är materialet strategiskt utvalt för att undersöka 

om analysmodellen går att applicera på två åtskilda kampanjer. 

Gerillamarknadsföringsinslaget i “Coca-Cola Small World Machines”-kampanjen består av en dryckes-

automat och är den del som analyseras studien med hjälp av den uppställda analysmodellen. Studien 

kommer inte ta hänsyn till de posters och den film som skapats för att sprida kampanjen och budskapet 

ytterligare. Det som kommer analyseras är den ”fysiska delen” i kampanjen då det är den del som uppnår 

kriterierna för att benämnas som gerillamarknadsföring.  

Även kampanjen ”Bordellen i Almedalen” använder annonser i dagspressen för mer marknadsföring. I 

denna kampanj kommer vi endast fokusera på den fysiska bordell som byggdes upp i Visby under 
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Almedalsveckan. Detta av samma anledningar som för kampanjen av Coca-Cola Company. Vi kommer 

alltså inte beröra annonser, TV-inslag eller liknande i vår studie.   

5.5 Material 

Ett av de starkaste karaktärsdragen för gerillamarknadsföring är de okonventionella metoder som används 

för att nå igenom bruset, där fantasin och energin är av stor vikt (Ekberg, 2005). ”Coca-Cola Small World 

Machines”(se bilaga 1) och ”Bordellen i Almedalen” (se bilaga 2) är ideala exempel på detta. Nedan ges en 

beskrivning av de gerillamarknadsföringskampanjer som kommer analyseras där vi även knyter an 

materialet till gerillamarknadsföring. Det material som valts ut hittades efter mycket internetsökningar 

efter gerillamarknadsföringskampanjer både internationellt och nationellt. Målet var att ha två kampanjer 

där avsändarna skiljde sig åt drastiskt för att kunna se om analysmodellen var applicerbar oavsett 

avsändare. För att kunna analysera de utvalda kampanjerna gjordes grundliga informationssökningar på 

internet. Detta gav en inblick i hur det sett ut vid utförandet av kampanjerna då filmer på detta har 

publicerats (se bilaga 1 och 2). På så vis kunde vi indirekt uppleva reklamen. Vi har även studerat bilder 

som är tagna vid platserna där kampanjerna ägt rum. Båda kampanjerna har fått stor uppmärksamhet, 

dock i helt olika uträckningar. Detta medför att kampanjerna omnämnts i media på flera kanaler vilket 

underlättade arbetet med att hitta information om dem. 

5.5.1 ”Coca-Cola Small World Machines” 
Coca-Cola Company är världens största dryckesföretag med nära 500 varumärken i produktportföljen, och 

de förser dagligen över 200 länder med läskande drycker (Coca-Cola Company, 2014b). Företaget 

fokuserar på en hållbar tillväxt och att stötta en sund livsstil för både konsumenter och medarbetare 

(Coca-Cola Company, 2014b). Coca-Cola Company är även ett värdefullt varumärke som anses vara ett av 

de mest kända i världen (Coca-Cola Company, 2014b). 

“Coca-Cola Small World Machines” var ett koncept företaget arbetat med sedan 2011 (Coca-Cola 

Company, 2014a). På Coca-Cola Companys hemsida (2014a) beskrivs hur företaget i mars 2013 

installerade en dryckesautomat i Lahore, Pakistan och en i New Delhi, Indien. Coca-Cola Company 

skildrar hur automaterna gav pakistanier och indier en chans att interagera med varandra med hjälp av de 

webbkameror som var inbyggda i dryckesautomaterna. På automaternas skärmar visades uppmaningar och 

illustrationer för att pakistanierna och indierna skulle engagera sig tillsammans och utföra en rad 

handlingar ihop, vilket innebar allt ifrån att rita smileys på skärmarna till att dansa framför maskinernas 

webbkameror (Coca-Cola Company, 2014a). Coca-Cola Company (2014a) skriver att de med kampanjen 

ville främja kulturell förståelse och knyta band mellan länder som tidigare varit i konflikt. Detta genom att 

med hjälp av en annorlunda kommunikationsportal skapa enkla stunder med en Coca-Cola där 

nationaliteterna suddades ut för en stund (Coca-Cola Company, 2014a). Kampanjen fick mycket upp-

märksamhet och spreds via sociala medier över hela världen (Coca-Cola Company, 2014a). 
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Kampanjen innehåller karaktäristiska drag för gerillamarknadsföring. Hutter och Hoffman (2011) hävdar 

att gerillamarknadsföringskampanjer är ämnade att dra uppmärksamhet från ett stort antal mottagare 

genom att framkalla en överraskningseffekt och en spridningseffekt.  Utifrån den uppmärksamhet 

kampanjen resultat i samt den film som producerats om kampanjen kan vi konstatera att ”Coca-Cola 

Small World Machines” faller inom dessa ramar.  

5.5.2 ”Bordellen i Almedalen” 
Järfälla Tjejjour är en ideell organisation som arbetar med att stödja och lyssna på unga tjejer som behöver 

stöd (Spotlight PR, 2012). De ville år 2010 se en skärpt sexköpslag och förändring av svenskarnas attityder 

gentemot prostitution (Spotlight PR, 2012). I samarbete med Spotlight PR och reklambyrån GyroHSR 

bestämde de sig för att besöka Almedalsveckan i Visby år 2010 där mediabevakningen är omfattande 

(Spotlight PR, 2012). 

På Spotlight PR:s hemsida (2012) beskrivs kampanjen med hjälp av en film. I den visas hur det på plats i 

Visby byggdes en fysisk bordell som människor kunde besöka och att kampanjen därigenom snabbt fick 

stor spridning och uppmärksamhet i media. Filmen förklarar även hur Järfälla Tjejjour annonserade både i 

lokal- och rikspress där de erbjöd yrkespraktik i bordellen och information om prostitutionens 

konsekvenser. De berättar hur debatten kring bordellen även nådde politikerna som efter kampanjen lade 

fram förslag angående skärpt lagstiftning gällande sexköpslagen. I en undersökning gjord av Sifo visades 

resultat på att svenskarnas inställning till lagen blev mer positiv (Spotlight PR, 2012). 

Levinson (1998) menar att gerillamarknadsföring lämpar sig bäst för småföretagare eller organisationer 

som inte har samma resurser som stora företag. Detta är någonting som avsändarna till ”Bordellen i 

Almedalen” tog vara på. Levinson (1998) hävdar även att det inte räcker med energi för att nå ut genom 

bruset, utan att intelligens bör finnas med. Vi anser att ”Bordellen i Almedalen” har en väl utformad 

grundidé som innefattar att använda sig av rätt plats för fel sak, och på så vis uppnåddes maximal upp-

märksamhet.  

5.6 Analysmodell 

Med utgångspunkt i de semiotiska och retoriska verktyg som tidigare nämns skapas den analysmodell som 

prövas gentemot empirin, i detta fall studiens material som består av två gerillamarknadsföringskampanjer. 

Syftet med detta är att undersöka hur den sammanställda analysmodellen lämpar sig vid analys av 

gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer. Nedan visas analysmodellen i form av en figur som 

sedan förklaras i löpande text. 
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Arbetet delas upp så att en författare har huvudansvar för den semiotiska analysen och en för den 

retoriska analysen. Detta görs för att författarna ska kunna sätta sig in i respektive område mer djup-

gående. Således skapas en omfattande inblick av materialet ur både semiotisk och retorisk utgångspunkt, i 

stället för endast en övergripande bild. För att säkerställa att analysen inte blir allt för subjektiv eller miss-

visande kontrolleras och diskuteras dock alla analysdelar av båda författarna. I analysen presenteras sedan 

varje gerillamarknadsföringskampanj för sig.  

 

Figur 2. Analysmodell 
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6 Analys och resultat 

I följande kapitel analyseras materialet utifrån de metoder som beskrivs i metodkapitlet. Analysen 

förväntas urskilja de inre strukturer som förekommer i materialet. Detta görs utifrån den analysmodell 

som ställts upp (se figur 2) och som har sin utgångspunkt i semiotik och retorik. Analysen kommer visa 

resultat på om analysmodellen lämpar sig för att studera de valda gerillamarknadsföringskampanjernas inre 

strukturer. Analysresultaten diskuteras sedan i nästa kapitel utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

6.1 Semiotisk analys av ”Coca-Cola Small World Machines” 

Nedan genomförs en semiotisk analys av gerillamarknadsföringskampanjen “Coca-Cola Small World 

Machines”, vilket alltså innebär att första steget i den analysmodell (se figur 2) som ställts upp utförs. Först 

urskiljs vilka semiotiska tecken som kan hittas i kampanjen, sedan undersöks hur dessa tecken blir 

meningsskapande.  

6.1.1 Tecken i ”Coca-Cola Small World Machines” 
De semiotiska tecken som är enklast att urskilja i kampanjen är de illustrationer som visas på dryckes-

automaternas skärmar. Merparten av dessa illustrationer är ikoniska tecken, men skulle även kunna ses 

som indexikala. Enligt Peirce är ett tecken ikoniskt om det liknar det objekt det betecknar (Chandler, 2007: 

Cobley, 2010). Vid indexikala tecken ligger betydelsen i den fysiska förbindelsen mellan tecknet och det 

som betecknas (Chandler, 2007: Cobley, 2010). En hand visas på skärmen, denna kan både vara ett 

ikoniskt tecken då illustrationen av handen liknar en riktig hand, men även ett index för närhet och 

kontakt. Även den tecknade bild som föreställer två flaskor som skålas med kan ses som både ikoniska 

och indexikala tecken, som i detta fall hänvisar till att de människor som använder maskinen ska dricka 

Coca-Cola. Smileyn som skapas när personerna rör vid automaternas skärmar är både en ikon då den 

liknar ett leende ansikte, men även ett index för lycka. Mobiltelefonen som illustreras är ett ikoniskt tecken 

men har även den indexikala kvaliteter då den kan hänvisas till att personerna vid automaten förväntas ta 

en bild av varandra. 

Det går även att urskilja två symboliska tecken. Både Chandler (2007) och Cobley (2010) beskriver 

symboliska tecken som konventionella tecken där betydelsen måste läras in för att förstås. Fredstecknet 

som skapas när personerna drar sina händer över automaternas skärmar representerar fred, en betydelse 

som är förutbestämd och därför måste läras in för att kunna förstås. Även det hjärta som skapas är en 

symbol där betydelsen är konventionell och hänvisar till kärlek. 

Peirce menar att ett tecken är någonting som står för någonting för någon (Chandler, 2007; Cobley, 2010). 

Chandler (2007) skriver att allt som står för någonting mer än sig självt således kan ses som tecken, till 

exempel bilder och gester. De gester som genomförs av människorna framför kamerorna i Coca-Cola 

Companys dryckesautomater kan därmed också ses som tecken. Även automaterna i sig skulle kunna 

betraktas som tecken. Det faktum att människorna i första hand använder automaterna som ett medium 
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för kommunikation betecknar att automaterna i sammanhanget blir ett tecken för kommunikation och 

interaktion snarare än endast en dryckesautomat. 

6.1.2 Meningsskapande i ”Coca-Cola Small World Machines” 
De semiotiska tecken som går att urskilja i kampanjen ”Coca-Cola Small World Machines” bidrar alla till 

att skapa mening genom att bilda associationer och konnotationer i form av gemenskap, lycka och kärlek. 

Detta görs med hjälp av illustrationer i form av ikoniska och indexikala tecken. Gemenskap, lycka och 

kärlek är starka känslor, vilket kan göra att de som använder dryckesautomaterna tar till sig Coca-Cola 

Companys budskap på ett effektivt sätt. Detta stärks av Mårtensons (2009) ståndpunkt att människor 

prioriterar emotionella upplevelser därför att de minns dessa längre, och att känslor därför spelar en viktig 

roll i reklam för att det ökar konsumentens engagemang för budskapet. 

Att de tecken som återfinns i kampanjen betecknar just associationerna gemenskap, lycka och kärlek får 

ytterligare betydelse när de ställs i kontext till det rådande förhållandet mellan Indien och Pakistan. Dessa 

nationer har en historia fylld av konflikter, där den mest framstående är den så kallade Kashmirkonflikten 

som skapat stor fientlighet mellan länderna (Svenska FN-förbundet, 2013). Mårtenson (2009) skriver att 

konsumenter blir emotionellt berörda av upplevelser som anspelar på deras personliga intressen. Det 

företag som vinner konsumenternas uppmärksamhet blir det företag som bäst anpassat sig till mottagarnas 

verklighet (Ørnbo et al., 2005). Genom att uppmärksamma konflikterna mellan Indien och Pakistan visar 

Coca-Cola Company som företag ett personligt intresse för länderna, deras historia och deras vardagsliv. 

Således blir användandet av semiotiska tecken som associerar gemenskap, lycka och kärlek ännu mer 

betydelsefulla. 

6.2 Retorisk analys av ”Coca-Cola Small World Machines” 

Nedan följer en retorisk analys av gerillamarknadsföringskampanjen ”Coca-Cola Small World Machines”, 

vilket är analysmodellens (se figur 2) andra steg. Kampanjen kommer att analyseras i tre delar utifrån dess 

logos, ethos och pathos. Detta innebär att vi tittar på vilka övertygande argument som går att urskilja i 

kampanjen, hur kampanjen blir trovärdig samt hur känslor förmedlas genom kampanjen. 

6.2.1 Logos 
I kampanjen ”Coca-Cola Small World Machines” tilltalar avsändaren människor från två länder med 

konfliktfylld historia. Texten ”make a friend in India” lockar människor i Pakistan till deras dryckes-

automat medan texten i Indien lyder ”make a friend in Pakistan” vilket lockar indier till deras automat. 

Coca-Cola Company har genom att sätta rätt sak på fel plats väckt stor uppmärksamhet hos mottagarna. 

Detta påverkar hur mottagarna tar till sig budskapet och på så vis uppfattar det. Coca-Cola Companys 

kampanj är svår att undgå eftersom den är någonting människor inte sett förut. Att komma med 

någonting nytt ökar chansen för att mottagarna ska uppfatta budskapet och ta till sig argumenten (Dahlén 

& Lange, 2003). Carlsson & Koppfeldt (2008) talar om medieretorik, vilket Coca-Cola Company använder 

sig av då de får människor att uppleva saker och engagera sig genom ett oväntat medium. Kampanjens 
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logos går ut på att övertyga människor i de båda länderna att interaktion mellan dem är möjlig genom 

dryckesautomaterna. Detta sker genom webbkamerorna, vilka blir bevis på att interaktionen är möjlig. På 

så sätt övervinns mottagarnas kritiska omdöme, vilket enligt Carlsson och Koppfeldt (2008) tillhör 

retorikens logos. Coca-Cola Company är även medvetet om att länderna varit i konflikt tidigare och 

anspelar därför på människornas nyfikenhet om det andra landets befolkning. ”Make a friend in 

Pakistan/India” är en övertalande uppmaning som väcker människors nyfikenhet. Coca-Cola Companys 

kampanj aktiverar även mottagarna kroppsligt. Att göra detta ses enligt Ørnbo et al., (2005) som en stor 

fördel för att övertyga mottagarna och på så vis nå igenom bruset. 

6.2.2 Ethos 
Människorna blir uppmanade att trycka sina händer mot dryckesautomaterna och på så vis kommunicera. 

De ritar fredstecken, dansar och vinkar för att genomföra interpersonell kommunikation med personen på 

andra sidan skärmen. Detta gör att Coca-Cola Company talar med sina mottagare istället för till dem vilket 

är en viktig aspekt för att nå ut med budskapet enligt Dahlén & Lange (2003). Det kan också vara ett sätt 

för Coca-Cola Company att skapa ”vi-känsla” med mottagarna. Att skapa ”vi-känsla” är en viktig del i 

ethos enligt Carlsson och Koppfeldt (2008). Kampanjens ethos blir även tydlig när automaterna bevisar att 

interaktion verkligen är möjlig genom webbkamerorna. Trovärdigheten för kampanjen ökar när 

människorna kan se andra människor i rörelse interagera genom kameran. Att en kampanj exponeras i ett 

nytt sammanhang där den inte förväntas vara kan göra att den blir attraktiv och tilltalande för mottagarna 

enligt Dahlén och Lange (2003), någonting som stämmer in på ”Coca-Cola Small World Machines”.  

Ethos handlar även om avsändarens trovärdighet enligt Carlsson och Koppfeldt (2008). De menar att 

mottagarnas tillit ökar om avsändaren är en tillförlitlig källa till kampanjen. Coca-Cola Company är som 

tidigare nämnt ett av världens mest kända varumärken och således blir det ett varumärke som föredras hos 

många dryckeskonsumenter. Coca-Cola Company är även etablerat världen över vilket är ett tecken på 

deras framgång och kompetens. Detta bidrar till att trovärdigheten hos avsändaren stärks, vilket enligt 

Carlsson och Koppfeldt (2008) även kan stärka en kampanjs ethos. 

6.2.3 Pathos 
En kampanjs pathos går enligt Østbye et al. (2003) ut på att få mottagarna känslomässigt berörda, vilket är 

någonting som Coca-Cola Company gör i kampanjen ”Coca-Cola Small World Machines”. Detta sker 

genom att främja människornas likheter istället för skillnader. Fredstecknet är en känsloladdad symbol för 

hela världen och inte minst för människor som levt i misär på grund av krig. Kampanjen väcker en känsla 

av gemenskap eftersom människorna känner sig förenade, vilket gör kommunikationen blir betydande och 

oförglömlig. Detta är ett kännetecken för upplevelsebaserad kommunikation där mottagarnas känslo-

mässiga engagemang används för att nå ut (Wood, 2009). Carlsson och Koppfeldt (2008) talar utöver detta 

om att väcka negativa känslor för att sedan låta kampanjen skapa en lösning för att bli av med dessa 

negativa känslor. Coca-Cola Companys val att placera dryckesautomaterna i just Pakistan och Indien kan 

upplevas som negativt med tanke på ländernas bakgrund. Att Coca-Cola Company sedan genom sin 
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kampanj skapar en samhörighet mellan människor från de båda länderna bidrar till en stark känsla av hopp 

och förväntan. Det kan även ses som ett sätt att vända något negativt till något positivt. Coca-Cola 

Company visar sympati för mottagarnas livssituationer, vilket förmodligen är någonting de hoppas ska 

skapa positiva associationer för varumärket. Genom de symboler som visas på dryckesautomaternas 

skärmar och automaternas uppmanande till att interagera ökar känslan av samexistens ytterligare. Texterna 

som tydligt syns är ”Join us”, ”Trace together”, ”Wave to someone” och ”Take a photo of each other” 

vilka alla är budskap som även kan förknippas med gemenskap. Avståndet mellan länderna blir således 

bortglömt genom den elektroniska maskinen. 

6.3 Semiotisk analys av ”Bordellen i Almedalen” 

Nedan följer en semiotisk analys av gerillamarknadsföringskampanjen “Bordellen i Almedalen”. Således 

genomförs det första steget i analysmodellen (se figur 2) igen på nytt material. Precis som vid analys av 

”Coca-Cola Small World Machines” urskiljs först vilka semiotiska tecken som kan hittas i kampanjen, och 

sedan undersöks hur dessa tecken blir meningsskapande.  

6.3.1 Tecken i ”Bordellen i Almedalen” 
De tecken som kan urskiljas i ”Bordellen i Almedalen” är mer subtila än de i ”Coca-Cola Small World 

Machines”. Chandler (2007) skriver att ingenting är ett tecken förrän det tolkas som ett tecken. Han 

hävdar dock även att allting kan ses som tecken, så länge det står för någonting för någon (Chandler, 

2007). Det röda skynket skulle således kunna ses som ett tecken som symboliserar avskildhet. Det skulle 

även kunna vara ett index för hemlighetsmakeri, att det händer saker bakom skynket som ingen borde se. 

Pappershållaren inuti byggnaden kan ses som ett indexikalt tecken för att det kommer att behöva torkas i 

rummet. Sittplatserna i form av stolar och en säng kan ses som tecken som symboliserar att rummet är 

utrustat för sittande och liggande aktiviteter. Även spegeln kan ses som ett tecken. 

Figuren ovanpå byggnaden är utformad efter Järfälla Tjejjours logotyp och kan dels ses som en symbol i 

form av ett hjärta, men även ett index för det kvinnliga könsorganet då det anspelar på organisationens 

verksamhetsområde. Ordet ”bordellen” är ett lingvistiskt tecken som betecknar en organiserad 

prostitutionsverksamhet. 

6.3.2 Meningsskapande i ”Bordellen i Almedalen 
Att det lingvistiska tecknet ”bordellen” är närvarande skapar logiskt ett samband mellan de andra funna 

tecknen och sexuella anspelningar. Även utan detta tecken går det dock att urskilja samma tema. På en 

denotativ nivå skapar de funna tecknen uppfattningen av ett spartanskt inrett rum. På en konnotativ nivå 

går det dock att urskilja att dessa tecken sammantaget skulle kunna skapa sexuella associationer. Skynkets 

röda färg kan i den kulturella kontexten hänvisa till romantik och sensualitet, men även till att rummet är 

förknippat med någonting farligt och förbjudet. Detta i kombination med sängen och pappershållaren kan 

på en denotativ nivå skapa anknytning till att rummet är konstruerat för sexuella aktiviteter. 
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Prostitution är ett kontroversiellt ämne som i regel väcker starka känslor hos människor. Plutchik (2001) 

talar om åtta grundläggande emotioner, bland annat ilska, rädsla och avsmak, och att dessa känslor kan 

frambringa ett beteende vid upplevelsen av reklamen. Även Hutter och Hoffman (2011) menar att 

konsumenter är motiverade att dela sina upplevelser med andra om de känner starka känslor. Beteendet 

som väcks är i detta fall att folk börjar diskutera bordellen och frågan om sexköp, antagligen med grund i 

att de upplever negativa känslor i samband med ”Bordellen i Almedalen”. Genom att hänvisa till 

prostitution med hjälp av de tecken som nämnts uppnås kampanjens mål, vilket är att väcka diskussion 

och opinion kring sexköp samt att skärpa sexköpslagen. 

Gerillamarknadsföringskampanjen får ytterligare mening genom att bordellen placeras i Visby under 

Almedalsveckan. Detta görs för att skapa uppmärksamhet och väcka opinion kring problemet med den 

höga toleransen för sexköp samt för att skapas en diskussion som når politiker och 

opinionsbildare.  Dahlén och Lange (2003) menar att reklam skapar uppmärksamhet genom att exponeras 

på nya ställen och i sammanhang där den inte förväntas vara. Detta styrks av Hutter och Hoffmans (2011) 

ståndpunkt att företag kan överraska konsumenterna genom att placera reklam på platser där 

konsumenterna inte förväntar sig den, och att det därmed får dem att sprida kampanjens budskap vidare. 

”Bordellen i Almedalen” blir således meningsfull genom att Järfälla Tjejjour låter bygga en fiktiv bordell i 

Sverige, där sådan verksamhet är förbjuden, vilket leder till att diskussionen om skärpt sexköpslag upp-

märksammas. 

6.4 Retorisk analys av ”Bordellen i Almedalen” 

Gerillamarknadsföringskampanjen ”Bordellen i Almedalen” kommer nedan att analyseras utifrån analys-

modellens (se figur 2) andra steg, vilket innebär att urskilja och analysera kampanjens logos, ethos och 

pathos. Vi tittar alltså på vilka övertygande argument som går att urskilja i kampanjen, hur kampanjen blir 

trovärdig samt hur känslor förmedlas genom kampanjen. 

6.4.1 Logos 
”Bordellen i Almedalen” når mottagarnas förnuft genom informationstavlan som pryder den fysiska 

bordellen. Dahlén och Lange (2003) nämner kunskap och insikt som två aspekter som krävs för att ett 

budskap ska nå fram. Med detta menar dem att mottagarna bör få tillräcklig information av kampanjen 

och att de bör förstå vad avsändaren har för avsikt med budskapet (Dahlén & Lange, 2003). I 

informationstexten som sitter på bordellen framgår sändarens kunskap inom området prostitution och hur 

deras ställningstagande i frågan ser ut.  

Järfälla Tjejjour bidrar även med statistik och sakliga argument vilket syftar till kampanjens logos. 

Sändaren vill påverka mottagarnas förnuft genom att sätta ett tabubelagt område på kartan och påvisa att 

en bordell rent logiskt är någonting som talar mot människans rättigheter och därför måste förändras. På 

så vis hjälper avsändaren mottagaren att dra slutsatser om sitt ställningstagande i frågan, vilket enligt 

Carlsson och Koppfeldt (2008) är ett känt logosargument. Den fysiska bordellen är uppbyggd för att 
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efterlikna en riktig bordell och låter därför mottagarna dra egna slutsatser och få en tankeställare vid mötet 

med bordellen, som dessutom är placerad på en oväntad plats.   

6.4.2 Ethos 
Sändaren vill genom ethos skapa förtroende hos mottagarna (Østbye et al., 2003). Tjejjourer arbetar idag 

ideellt med att förbättra kvinnors situation (Tjejjouren u.å.). Detta bidrar till organisationen Järfälla 

Tjejjours trovärdighet att verkligen vilja hjälpa till. I kampanjen spelar rättvisa och mänskliga rättigheter 

stor roll, vilket är värdeladdade ämnen som sällan går människor förbi. Att använda sig av värdeladdade 

ämnen är enligt Carlsson och Koppfeldt (2008) en viktig aspekt i kampen om uppmärksamhet då det gör 

kampanjer pålitliga och angelägna. Även i denna kampanj kan avsändarnas sätt att visa sympati för ”de 

utsatta” urskiljas.  

Att en bordell lät byggas gav mottagarna en upplevelse istället för att de endast fick se ”Bordellen i 

Almedalen” på TV eller i tryckt media. Enligt Ørnbo et al. (2005) förstärker upplevelsebaserad 

kommunikation relationen till en given målgrupp. Målgruppen för ”Bordellen i Almedalen” är främst 

politiker och opinionsbildare för att sätta frågan om prostitution och sexköpslagen på agendan. I 

informationen som är uppsatt på bordellen uppmanar sändaren sexköpsförespråkare att gå in och 

praktisera i bordellen, vilket blir möjligt på grund av den fysiska konstruktionen. Detta talar för sändarens 

pålitlighet och engagemang i kampanjen, egenskaper som enligt Carlsson och Koppfeldt (2008) gör 

avsändaren mer attraktiv. När människor kan uppleva en reklam på plats tar de mer till sig av situationen 

(Ørnbo et al., 2005). Förtroende för kampanjen skapas även genom att bordellen är verklighetstrogen 

vilket ger mottagarna möjlighet att relatera. Att den fysiska bordellen är placerad i Visby under Almedals-

veckan kan ses som ett strategiskt val. Mottagarna är politisk insatta människor och starka opinionsbildare 

och blir därmed utvalda av sändarna för att väcka frågan om sexköpslagen. Den sociala kontexten bidrar 

till en större betydelse för gerillamarknadsföringskampanjen. 

6.4.3 Pathos 
Känslorna som framkallas vid ”Bordellen i Almedalen” är kampanjens pathos. Denna typ av argument är 

de som lämnar mottagarna känslomässigt berörda efter att ha interagerat med kampanjen (Østbye, 2003). 

Sändarens avsikt är att väcka frågan om sexköp och få människor att ha en åsikt i ämnet. Detta gör 

sändaren genom uppbyggnaden av en bordell som återger känslan av hur en verklig bordell ser ut. Inuti 

bordellen är det kalt och en känsla som väcks är obehag och frustration över att prostitution sker bakom 

det svenska rättssystemet. Mottagarna skulle även kunna uppfatta bordellen som avskyvärd och gränslös, 

då Almedalsveckan är en politisk vecka där en bordell kan anses inte höra hemma. Detta är ett 

kännetecken för pathos. Genom att först väcka negativa känslor för att få uppmärksamhet kan en 

kampanj sedan erbjuda mottagarna en betydelsefull roll och påvisa att de kan påverka det negativa 

problemet (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Bordellen väcker uppmärksamhet då den är oväntad på sin plats, 

någonting som enligt Ekberg (2005) är ett karaktäristiskt tecken för gerillamarknadsföring.  
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Upplevelsebaserad kommunikation betyder att avsändaren vill skapa ett betydelsefullt möte för en given 

målgrupp (Ørnbo et al., 2005). ”Bordellen i Almedalen” präglas av denna typ av kommunikation. Vad som 

också kännetecknar upplevelsebaserad kommunikation är dennes sätt att aktivt engagera mottagarna, detta 

ger avsändarna möjlighet att göra mottagarna mer känslomässigt engagerade (Ørnbo et al., 2005).  Järfälla 

Tjejjour uppmanar människor att besöka bordellen invändigt och får på så vis mottagarna känslomässigt 

engagerade. Nyfikenheten hos mottagarna blir större när de utsätts för något oväntat och då bör även 

interaktionen med kampanjen bli längre. Tiden som mottagarna ägnar åt kampanjen ökar budskapets 

effekt och en kampanjs avvikelse är en yttre uppmärksamhetsfaktor som påverkar kampanjens effekt-

resultat enligt Mårtensson (2009). Sändaren erbjuder mottagarna att ta ställning, ha en åsikt och att faktiskt 

reagera. Mottagarna kan relatera och få en medkänsla till de som utsätts för prostitution. Carlsson och 

Koppfeldt (2008) menar att människor blir känslomässigt berörda när de får ta del av orättvisor som de 

annars inte utsätts för. Dessa starka känslor kan sedan bidra till att de sprider budskapet vidare (Hutter & 

Hoffman, 2011).  

6.5 Resultat och sammanfattning av analys 

Det utvalda materialet “Coca-Cola Small World Machines” och “Bordellen i Almedalen” har analyserats 

utifrån den analysmodell som ställts upp i metodkapitlet.  

Materialet har först analyserats utifrån semiotisk utgångspunkt, där Peirces uppdelning av symboliska, 

ikoniska och indexikala tecken visat sig överlägset effektiv vid urskiljandet av de semiotiska tecken som 

går att utröna ur kampanjerna. Dessa tecken har främst tolkats utifrån kampanjernas kontexter, men även 

utifrån en denotativ och konnotativ nivå. Detta har gjorts för att utröna hur de funna semiotiska tecknen 

bidrar till att förmedla budskap. På så sätt urskiljs kampanjernas inre strukturer med hjälp av semiotisk 

analys.  

Den retoriska delen av analysen har genomförts utifrån de retoriska tilltalen logos, ethos och pathos. 

Kampanjernas retoriska tilltal har urskilts och sedan analyserats utifrån studiens teoretiska ramverk. Detta 

har skapat insikt om hur de tecken som finns i kampanjerna fungerar som argumenterande budskaps-

bärare. Som definierats tidigare i studien är det just dessa tecken och argumenterande budskapsbärare eller 

argument som utgör gerillamarknadsföringskampanjernas inre strukturer. Således har retoriken varit 

effektiv för att urskilja de valda kampanjernas inre strukturer.  

Vi kan utifrån analysresultatet konstatera att semiotik och retorik är en kombination som har en budskaps-

förmedlande funktion. De tecken som urskilt med hjälp av semiotiken är i de flesta fall argumenterande, 

vilket därmed kan utrönas som retorikens tilltal logos, ethos och pathos. I kombination urskiljer 

metoderna samma delar men ur olika perspektiv. Resultatet av den analys som har genomförts visar att det 

är möjligt att urskilja gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer med hjälp av den analysmodell som 

ställts upp i denna studie, och därmed blir syftet och frågeställningarna verifierade. 
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Resultatet av denna analys bidrar med ny kunskap både till det medie- och kommunikationsvetenskapliga 

fältet samt till forskning om fenomenet gerillamarknadsföring, vilket kommer att diskuteras mer utförligt 

under rubrik 7.4 som berör studiens bidrag. Utöver detta bidrar analysresultatet även till samhället då vi 

hävdar att kunskap om gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer är användbar för företagare som 

ämnar nå sina konsumenter genom gerillamarknadsföringsmetoder. Utifrån det analysresultat som urskilts 

ser vi möjligheten att göra analysmodellen som ställts upp applicerbar inte bara för utskiljandet av inre 

strukturer utan även för konstruktion av gerillamarknadsföringskampanjer. Nedan presenteras en modell 

för hur en gerillamarknadsföringskampanj kan konstrueras med utgångspunkt i hur de inre strukturerna 

bidrar till utformandet av ett meningsfullt budskap. Denna modell kan ses som en manual för hur en 

gerillamarknadsföringskampanj bör konstrueras.  

  Figur 3. Konstruktionsmodell 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studien som helhet. En diskussion av analysresultatet presenteras först och 

därefter följer en diskussion om undersökningens tillförlitlighet. I denna del diskuteras framför allt 

studiens tillförlitlighet i relation till de tolkningar som gjorts i analysen. I nästkommande del följer en 

metoddiskussion, där vi resonerar kring förutsedda problem med den utvalda metoden samt argumenterar 

för hur värdefull metoden var för att uppnå studiens syfte. Därefter belyses studiens betydelse för 

samhället och det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet. I kapitlets sista del presenteras förslag 

till vidare forskning. 

7.1 Diskussion av analysresultat 

Nedan följer en diskussion över det resultat som härletts ur analysen. Diskussion förs först kring den 

semiotiska analysen och sedan den retoriska analysen. Resultatet av både den semiotiska och retoriska 

delen av analysen diskuteras tillsammans med de semiotiska och retoriska verktygens betydelse för 

analysresultatet. 

7.1.1 Diskussion utifrån semiotisk analys 
Arbetet med att analysera de valda gerillamarknadsföringskampanjerna utifrån semiotisk utgångspunkt har 

varit givande vid fastställandet av kampanjernas innehåll genom att det har gett en fördjupad kunskap om 

de tecken och strukturer som kampanjerna bygger på. Peirces och Saussures ståndpunkt att allting kan 

vara ett tecken så länge någon ser det som att det står för någonting annat än sig självt (Berger, 2014a; 

Berger, 2014b; Chandler, 2007) har varit värdefull vid utrönandet av vilka semiotiska tecken som gick att 

finna i kampanjerna. När alla element i gerillamarknadsföringskampanjerna undersökts med utgångspunkt 

att de varit tecken har arbetet med att hitta sammanhängande meningsskapande i kampanjerna under-

lättats. Semiotiken har således varit av den nytta som förväntats vid analys av gerillamarknadsförings-

kampanjernas inre strukturer.  

Vid semiotisk analys av “Coca-Cola Small World Machines” har Peirces uppdelning av tecken varit 

betydelsefull då den hjälpt till att urskilja de illustrationer och tecken som presenterades på dryckes-

automaternas skärmar. Många av de tecken som har hittats har fungerat som både ikon och index, vilket 

har bidragit till att det varit lättare att upptäcka ett övergripande teckentema. Detta tema anspelar på 

gemenskap, lycka och kärlek. Associationerna som har skapats får ytterligare betydelse då kontexten vävs 

in i analysen. Enligt Svenska FN-förbundet (2013) har Pakistan och Indien en konfliktfylld historia, och 

detta är någonting som Coca-Cola Company bidrar till att förändra med hjälp av utformandet av en 

gerillamarknadsföringskampanj som hänvisar till gemenskap, lycka och kärlek mellan länderna. Att de 

tecken som används i kampanjen alla har ett gemensamt tema som i sin tur har sitt ursprung i en social 

och historisk kontext stärker vår uppfattning av att kontexten är relevant vid analys av 

gerillamarknadsföringskampanjer.  
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Arbetet med att urskilja gerillamarknadsföringskampanjernas inre strukturer och tecken med hjälp av 

semiotisk analys har varit något svårare vid analysen av “Bordellen i Almedalen”. Detta på grund av att de 

tecken som har kunnat urskiljas är mer subtila och har krävt associationer som kan anses vara med 

subjektiva än de som gjordes i analysen av “Coca-Cola Small World Machines”. Meningsskapandet i 

“Bordellen i Almedalen” har valts att beskrivas i termer av denotation och konnotation då detta upplevts 

mest relevant. Det beror i huvudsak på att associationerna som skapats har varit mer subjektiva och 

kulturellt betingade i denna analys. Som tidigare nämnts är denotation den del av tecknet som är definierad 

och uppenbar medan konnotation refererar till de kulturella och personliga associationer som tecknet 

skapar (Berger, 2014a; Chandler, 2007; Østbye et al., 2003). Dessa associationer är beroende av den 

tolkandes klass, ålder, kön, etnicitet samt andra kulturella koder (Chandler, 2007). Hur dessa variabler 

spelat in i vår tolkning av materialet diskuteras senare i detta kapitel.  

Även vid analys av kampanjen “Bordellen i Almedalen” har kontexten varit relevant. Gerillamarknads-

föringskampanjen skapades enligt Spotlight PR (2012) för att väcka diskussion kring en skärpning av sex-

köpslagen, vilket uppnåddes genom att Bordellen placerades i Visby under Almedalsveckan. På grund av 

att bordellverksamhet är olagligt i Sverige väcktes uppmärksamhet för kampanjen, och diskussion kring en 

skärpt sexköpslag tog fart med hjälp av de opinionsledare och politiker som befann sig på plats vid tid-

punkten. Detta kan förklaras med Hutter och Hoffmans (2011) ståndpunkt att kampanjer som överraskar 

genom att synas på oväntade platser samt genom att skapa starka känslor gör att mottagarna blir mer 

benägna att sprida avsändarens budskap vidare.  

Sammanfattningsvis anser vi att semiotisk analys av gerillamarknadsföringskampanjer har varit avgörande 

vid urskiljandet av de tecken och strukturer som finns inom kampanjerna. Dessa teckens menings-

skapande blir som mest effektiva när de sätts i den rådande kontexten som därför är viktig att använda sig 

av för att skapa förståelse för hur gerillamarknadsföringskampanjerna är uppbyggda.  

7.1.2 Diskussion utifrån retorisk analys 
Retoriken används för kunna att övertyga mottagarna vilket har varit tydligt i de gerillamarknadsförings-

kampanjer som analyserats. När materialet analyserats har de retoriska tilltalen logos, ethos och pathos 

plockats ut var för sig. Detta har gett en fördjupad bild av texternas övertygande medel och vilken 

betydelse de har för helheten. Detta har bidragit till ett resultat för hur retoriken skapat betydelse i gerilla-

marknadsföringskampanjerna. Att urskilja hur retoriken bidragit till att skapa betydelse är enligt Lindhardt 

(2005) det huvudsakliga syftet med den retoriska analysen. 

I kampanjen “Coca-Cola Small World Machines” har de retoriska tilltalen varit svårare att urskilja än i 

“Bordellen i Almedalen”. Coca-Cola Company är ett av världens mest kända företag (Coca-Cola 

Company, 2014b) och behöver därför inte ha så mycket rationella argument vid sina dryckesautomater för 

att övertyga mottagarna om tilliten till deras varumärke, då en stor del människor redan är vana vid att 

välja detta märke och därmed har förtroende för det. I den här gerillamarknadsföringskampanjen behöver 
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företaget istället övertala mottagarna att maskinen verkligen fungerar och få dem att glömma konflikten 

som tidigare funnits mellan länderna, vilket den höga spridningen kan ses som ett resultat på. En 

intressant aspekt är Coca-Cola Companys sätt att bemöta konflikten. De motbevisar sina pakistanska och 

indiska konsumenter genom att hävda att det finns möjlighet till interaktion mellan länderna trots tidigare 

konflikter. På så sätt övervinner de mottagarnas kritiska omdöme. Detta skulle dock i stället kunna väcka 

irritation och ofördelaktiga känslor.  

Coca-Cola Company skapar en ”vi-känsla” med mottagarna med hjälp av de uppmaningar som sker 

genom automaten. Att skapa en “vi-känsla” är enligt Carlsson och Koppfeldt (2008) en viktig del i ethos. 

Trovärdigheten hos kampanjen stärks genom Coca-Cola Company som varumärke och webbkamerornas 

funktion. Eftersom mottagarna får ta del av en upplevelse blir kampanjen attraktiv och det uppstår en 

spridningseffekt. Denna form av kampanj anser vi skapar en stark word-of-mouth-effekt på grund av det 

unika som kampanjen utfärdar.  

Pathos är det retoriska tilltal som uttrycker sig mest i ”Coca-Cola Small World Machines” och har därför 

varit enklast att urskilja. Hela kampanjen utspelar sig runt en känslomässig konflikt vilket förstärker 

känslorna kampanjen främjar. Kampanjen vill skapa samhörighet och bidra till en känsla av hopp och 

förväntan (Coca-Cola Company, 2014a) vilket medför att Coca-Cola Company försöker visa sympati för 

mottagarnas livssituationer. Detta stärker inte bara känslan som kampanjen återger utan bidrar även till att 

Coca-Cola Company känns som ett tillförlitligt företag. Vi kan konstatera att gerillamarknadsförings-

kampanjen i sig inte hade väckt samma känsla om vi hade bortsett från landskonflikterna och kontexten 

kampanjen befinner sig inom.  

I gerillamarknadsföringskampanjen ”Bordellen i Almedalen” är de retoriska tilltalen tydliga. Den fysiska 

bordellens kontext har en viktig betydelse. Bordellen pryds av information och fakta vilket tydligt visar 

kampanjens logos. Denna slutsats dras då Dahlén och Lange (2003) hävdar att faktaredovisning är ett bra 

sätt att använda sig av logos. Bordellen är fysiskt byggd vilket gör den verklig och ger mottagarna möjlig-

het till ett besök, någonting som enligt Ørnbo et al. (2005) gör att mottagare tar mer till sig av situationen. 

Detta kan betraktas som övertygande då mottagarna får chans att uppleva det avsändaren vill bestrida, i 

detta fall prostitution och det låga stödet för en stärkt sexköpslag. Kampanjen kan uppfattas som att den 

tar stöd i frågor om mänskliga rättigheter, vilket är ett värdeladdat ämne som drar till sig uppmärksamhet. 

Detta får betydelse i relation till kampanjens placering i Visby under Almedalsveckan, där mottagarna är 

politisk insatta och kan vara bidragande i frågan om sexköpslagen. Även den här kampanjen bygger främst 

på känsloladdade argument, alltså kampanjens pathos. Som tidigare nämnt är sexköp ett hett ämne som 

många har en åsikt om men som enligt tjejjouren i Järfälla inte är tillräckligt prioriterat (Spotlight PR, 

2012). Carlsson och Koppfeldt (2008) menar att pathos även handlar om att förmedla negativa känslor 

som kampanjen sedan erbjuder en lösning på. Dessa former av känslor uttrycks särskilt i “Bordellen i 
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Almedalen”. Hela kampanjen anspelar på ett lagbrott där mänskliga rättigheter ifrågasätts vilket skapar 

negativa känslor. Avsändarna förespråkar en skärpt sexköpslag som lösningen på detta problem. 

7.2 Studiens tillförlitlighet 

Studiens syfte är att med hjälp av semiotiska och retoriska verktyg ställa upp en vetenskaplig analysmodell 

som kan användas för att urskilja gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer. Den analysmodell 

som har ställts upp och testats i empirin har varit värdefull för att urskilja de valda kampanjernas inre 

strukturer. Nedan diskuteras studiens tillförlitlighet utifrån vår tolkningsförmåga och våra utgångspunkter 

samt etiska aspekter. 

Eftersom den analysmodell som ställts upp utgår ifrån tolkning finns risken att inte alla delar av gerilla-

marknadsföringskampanjernas inre strukturer har täckts in då vi som tolkat inte är specialiserade inom 

områdena semiotik och retorik, utan vi besitter endast den kunskap som erhållits under vår medie- och 

kommunikationsvetenskapliga utbildning samt under arbetet med studien. Hade analysen av materialet 

genomförts av en person med djupare kunskap inom semiotik och retorik hade denna person eventuellt 

kunnat urskilja och belysa kampanjernas inre strukturer på ett mer utförligt sätt. Vi anser dock att vi 

genom tidigare forskning och teoretiskt ramverk har fått de kunskaper som krävs för att kunna utföra 

arbetet på en tillräckligt vetenskaplig nivå. Det centrala i denna studie är för övrigt att testa den analys-

modell som ställts upp, och inte att urskilja alla aspekter av gerillamarknadsföringskampanjerna. Resultatet 

av den analys som har genomförts visar att det är möjligt att urskilja gerillamarknadsföringskampanjers 

inre strukturer med hjälp av den analysmodell som ställs upp i denna studie, och därmed blir syftet och 

frågeställningarna besvarade även om själva analysresultatet skulle kunna utvecklas ytterligare.  

Analysen har genomförts av två kvinnor som är uppvuxna i västerländskt kultur vilket rimligtvis påverkat 

resultaten. Tecken får sin mening genom kulturella koder enligt Berger (2014a), vilket innebär att den 

mening som härletts ur ett tecken eller ett retoriskt tilltal i denna analys skulle kunna se annorlunda ut om 

en person med andra demografiska variabler genomfört analysen. Vi ser även, precis som avsändarna för 

“Bordellen i Almedalen”, gärna en skärpt sexköpslag vilket kan påverka hur denna kampanj analyserats 

och hur mening härletts ur den. Även vår medvetenhet om Pakistans och Indiens konflikt kan troligtvis ha 

påverkat hur vi analyserat kampanjen “Coca-Cola Small World Machines”. Eftersom vi inte upplevt 

gerillamarknadsföringskampanjerna själva kan det dessutom ses som en svårighet att då analysera 

materialet objektivt. Detta på grund av att vi måste utgå från den mediebevakning som gjorts om 

kampanjerna för att få inblick i hur de genomförts. Därför har utförligt bakgrundsarbete för att skapa 

största möjliga övergripande bild av kampanjerna utförts innan materialet analyserats.  

Det finns i princip inga etiska aspekter att ta hänsyn till i denna studie då vi endast tittar på 

gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer. Den etiska riktlinje som följts under studiens gång är att 

den tidigare forskning som använts inte har särbehandlats beroende på vilken författare som skrivit texten. 
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Vi har även ur ett etiskt perspektiv valt att visa både positiva och negativa aspekter av gerillamarknads-

föring i tidigare forskning.   

7.3 Metoddiskussion 

Semiotisk utgångspunkt har varit effektiv vid utrönandet av vilka semiotiska tecken som 

gerillamarknadsföringskampanjerna innehåller och hur dessa tecken tillsammans skapar mening rent 

strukturellt. Den retoriska analysen har sedan bidragit med att förklara hur dessa tecken och strukturer 

tillsammans tilltalar och blir meningsfulla för den tänkta publiken. Där av kan vi påvisa att studiens analys 

med hjälp av en kombination av semiotik och retorik urskilt gerillamarknadsföringskampanjernas inre 

strukturer samt utforskat hur de skapar mening för sin publik. Detta stämmer överens med den stånd-

punkt Østbye et al. (2003) framför: att kombinationen av semiotik och retorik är lämplig vid analys av 

reklam. Även Oddo (2013) styrker att analysmetoder från semiotiken kan skapa mening för retoriska 

ändamål. Vi kan genom detta fastslå, med stöd från denna studies resultat, att verktyg från semiotiken och 

retoriken även är lämpliga för att analysera gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer. Således 

besvaras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. Studien fyller därmed en forskningslucka 

och kan även vara givande för vidare forskning om både gerillamarknadsföring, semiotik och retorik; 

vilket beskrivs mer utförligt under rubrik 7.5. 

Som tidigare nämnts ämnar studien att urskilja de inre strukturerna i de gerillamarknadsföringskampanjer 

som valts. Inom strukturalismen, som delvis ligger till grund för semiotiken, analyserar man enskilda 

element för att förstå helheten av ett fenomen (Nationalencyklopedin, u.å.). Den strukturalistiska metoden 

ser tecken som delar av strukturer och system (Chandler, 2007). På så vis blev semiotiken en given ut-

gångspunkt för studien. Vår andra utgångspunkt, retoriken, kan tyckas inte bidra till att uppnå studiens 

syfte då den inte är koncentrerad på inre strukturer. Detta kan ses som kritik mot studiens val av metod. 

Dock hävdar vi att retoriken är ett värdefullt bidrag för hur budskap förmedlas och vilka associationer 

som skapas. Vi ser också i vårt resultat att de tecken som urskilts i den semiotiska analysdelen återkommer 

som argumenterande budskapsbärare i den retoriska analysen. Detta påvisar att semiotiken och retoriken 

är en fördelaktig kombination. 

7.4 Studiens bidrag 

Studiens bidrag till forskningsfältet är främst kunskap om att gerillamarknadsföring kan studeras på ett 

djupare plan med hjälp av den analysmodell som använts. Studien bekräftar även att semiotiken och 

retoriken rymmer de verktyg som är värdefulla vid analys av gerillamarknadsföringskampanjers inre 

strukturer. Således har studien bidragit med en värdefull analysmodell till forskning om 

gerillamarknadsföringskampanjer. Analysmodellen har även bidragit till semiotiken och retoriken, genom 

att erbjuda ett nytt användningsområde för semiotiska och retoriska analysverktyg.  
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Studien bidrar även till ny kunskap inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet, då gerilla-

marknadsföring är ett fenomen som tidigare huvudsakligen studerats ur ett marknadsföringsperspektiv. 

Denna studie fokuserar istället på de budskap som gerillamarknadsföringskampanjer kommunicerar och 

hur dessa kan analyseras med hjälp av semiotik och retorik som är två etablerade traditioner inom medie- 

och kommunikationsvetenskap.  

Att kunna urskilja gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer kan bidra med kunskap om hur 

mening skapas och budskap framförs i dessa slags kampanjer. Detta betyder att man i framtiden kan 

använda sig av det resultat som genereras av de modeller som ställts upp i denna studie för att konstruera 

gerillamarknadsföringskampanjer som framför budskap på ett tydligt sätt. Ur ett samhällsperspektiv kan 

detta påverka hur marknadsföringsbudskap kommer att presenteras i framtiden. Med detta menar vi att 

om företag förstår gerillamarknadsföringens inre strukturer behärskar de också att förstå hur dessa 

kampanjer förmedlar sina budskap. Den kunskapen blir på så vis aktuell när företag ska marknadsföra sig. 

Hutter och Hoffman (2011) skriver i sin studie att forskare bör skapa riktlinjer för hur marknadsförare ska 

planera, genomföra och utvärdera gerillamarknadsföringskampanjer. Vi hävdar att denna studie är ett 

första bidrag till detta. Utifrån det resultat som erhålls i analyskapitlet har en modell framställts för hur 

gerillamarknadsföringskampanjer bör konstrueras med utgångspunkt i de inre strukturer som urskilts i 

analysen av ”Coca-Cola Small World Machines” och ”Bordellen i Almedalen”. Denna modell kan i 

framtiden fungera som en manual, huvudsakligen för företagare som ämnar använda sig av 

gerillamarknadsföringskampanjer för att nå ut med sina budskap.  

En del av den tidigare forskning som gjorts på området belyser gerillamarknadsföringens negativa effekter. 

Bland annat konstaterade Ay, Aytekin och Nardali (2010) att det finns etiska problem i gerilla-

marknadsföring som kan få konsumenter negativt inställda till kommande annonsering från det företag 

som utför gerillamarknadsföringen. Vi menar att om de inre strukturerna hade urskilts i 

gerillamarknadsföringskampanjerna kanske de negativa effekterna hade kunnat förutspås och på så vis 

förhindrats. Dock anser vi att även om negativa effekter kan drabba företaget ekonomiskt genererar det 

ändå uppmärksamhet för varumärket, vilket är vad gerillamarknadsföring går ut på.  

Att företag och marknadsförare får större kunskap om hur de ska använda sig av gerillamarknadsföring 

kan i sin tur leda till att marknadsföringsmetoden blir ett allt mer vanligt förekommande fenomen som 

används i större utsträckning. I ett ännu längre perspektiv kan det påverka huruvida gerillamarknadsföring 

växer gentemot traditionell marknadsföring, som inte tenderar att nå igenom bruset på samma vis. Således 

utsätts människor för en ny slags marknadsföringsmetod som de inte är vana vid, vilket förmodligen på-

verkar hur de kommer ta till sig reklambudskap. Men å andra sidan, ju vanligare gerillamarknadsföring blir, 

ju mer tenderar den att utvecklas till traditionell marknadsföring. På så vis skulle gerillamarknadsföringen 

på sikt kunna gå miste om sin originalitet. 
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7.5 Vidare forskning 

Då denna studie har tillfört ny kunskap och även öppnat ett nytt område på fältet finns det många vägar 

att gå för att utveckla denna slags forskning och utveckla kunskapen om gerillamarknadsföringskampanjer, 

dess inre strukturer samt användandet av semiotik och retorik i kombination. Förslag på vidare forskning 

som skulle kunna göras är att utföra samma slags studie som vi gjort, men på ett större antal material för 

att kunna generalisera resultatet och skapa större trovärdighet för analysmodellen som ställts upp. Analys-

modellen skulle även kunna prövas på andra slags kampanjer eller annan kreativ marknadsföring för att 

testa dess giltighet ytterligare. För att utsätta analysmodellen för ytterligare prövning genom att försöka 

verifiera alternativt falsifiera den skulle man kunna prova andra metoder för att urskilja 

gerillamarknadsföringskampanjers inre strukturer och se om dessa får ett mer eller mindre lyckat resultat 

än det som analysmodellen erbjuder. Ett annat förslag är att utöka studier om gerillamarknadsförings-

kampanjers inre strukturer till att även beröra kampanjernas effekter och hur konsumenterna mottagit 

budskapen som förmedlas. Detta skulle kunna ge en bild av i vilken utsträckning det råder korrelation 

mellan avsändarens intention med budskapet och mottagarens tolkning av det.  
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Bilaga 2: ”Bordellen i Almedalen” 

Länk till film som återspeglar kampanjen: https://www.youtube.com/watch?v=r3LO2wT-qBc 
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