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Sammanfattning 

Vi lever i en värld där möjligheten för marknadsförare att nå konsumenter aldrig varit större 

och dagligen utsätts svenska konsumenter för cirka 1 500 reklambudskap. Att det blivit lättare 

att nå ut för marknadsförare har därmed också bidragit till att det blivit svårare att nå fram 

med sitt budskap än det varit förut. En av de metoder som utvecklats för att uppmärksamma 

och nå fram till konsumenter kallas gerillamarknadsföring. Namnet kommer från 

gerillakrigföring där man utnyttjar flexibiliteten som kommer med mindre styrkor. Det anses 

vara den underlägsnes metod att använda för att reducera sin motståndare. 

Studien består av fallstudier av kvalitativ metod med induktiv ansats där det används 

semistrukturerade intervjuer för att samla in empiri. Studien har avgränsats till att bara 

undersöka svenska företag som använt sig av gerillamarknadsföring. 

Den här studiens syfte har varit att undersöka varför företag väljer att använda 

gerillamarknadsföring, hur de uppleveler sin gerillamarknadsföring, samt vilka för- respektive 

nackdelar de upplevde med gerillamarknadsföring.   

Resultatet visar att det finns tre huvudanledningar till att företag väljer gerillamarknadsföring. 

Företag vill pröva ett nytt sätt att kommunicera sitt budskap, de har kommit på en kreativ och 

rolig marknadsföringsidé och de upplever det relativt billigt. Resultatat visar även att de flesta 

företag upplever gerillamarknadsföring positivt. Företagen beskriver att de upplevt både för- 

och nackdelar med gerillamarknadsföring vilket påverkats av deras låga förväntningar.



 
 

Abstract 

We live in a world where the opportunity for marketers to reach consumers never have been 

greater and swedes are daily bombarded by approximately 1,500 advertising messages. 

Despite being easier to reach customers it has become more difficult to reach the customers 

with the message you want to communicate. One of the methods developed for awareness and 

to reach consumers is called guerrilla marketing. The name comes from guerrilla warfare that 

takes advantage of the flexibility that comes with smaller units. It is considered the method to 

use for the inferior to diminish its opponents. 

The method of the study are qualitative case studies with an inductive approach where 

semistructured interviews are used to collect empirical data. It has been limited to only 

investigate Swedish companies that have used guerilla marketing. 

This study's purpose was to examine why firms choose to use guerilla marketing, how they 

experience their guerrilla marketing, and what advantages and disadvantages they experienced 

with guerrilla marketing. 

The result shows that there are three main reasons why companies choose guerilla marketing. 

Companies want to try a new way to communicate their message, they have come up with a 

creative and fun marketing idea and they find it relatively cheaply. Results also shows that the 

majority of the companies experience guerilla marketing as positive. The companies state that 

they experience both advantages and disadvantages of guerrilla marketing which is influenced 

by low expectations. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges läsaren en introduktion till det valda ämnet samt bakgrunden till det valda 
problemet, detta för att ge läsaren förståelse för studiens syfte. Avslutningsvis presenteras en 
disposition för att skapa en överblick över studiens innehåll.      

1.1 Bakgrund 
Vi lever i en värld där möjligheten för marknadsförare att nå konsumenter aldrig varit större 

och dagligen utsätts svenska konsumenter för cirka 1 500 reklambudskap. Att det blivit lättare 

att nå ut för marknadsförare har därmed också bidragit till att det blivit svårare att nå fram 

med sitt budskap än det varit förut (Callius, 2008). Dahlén (2003) skriver att svårigheten med 

att nå fram beror på att människor är vanedjur som snabbt vänjer sig vid nya saker och saker 

vi är vana vid ägnar vi inte lika mycket uppmärksamhet. 

Marknadsförare måste helt enkelt arbeta med sin marknadsföring så att den särskiljer sig från 

sina konkurrenter. Det gäller att få marknadsföringen att särskilja sig från andra 

reklambudskap som översköljer konsumenter dagligen. Forssblad och Magnusson (2003) 

skriver, för att reklam ska fungera har den bara några få sekunder på sig att skapa 

uppmärksamhet. Dagens marknadsförare måste tänka i nya banor om de vill få sin 

marknadsföring att uppmärksammas och nå fram. Detta bidrar till att nya 

marknadsföringsmetoder hela tiden skapas och utvecklas med tanke på hur viktigt det är med 

en bra marknadsföring.  Enligt Dahlén (2002) är det inte den bästa produkten som vinner utan 

den bäst marknadsförda produkten. Det räcker således inte att erbjuda den bästa produkten, du 

måste också lyckas med din marknadsföring.  

En av de metoder som utvecklats för att uppmärksamma och nå fram till konsumenter kallas 

gerillamarknadsföring. Namnet kommer från gerillakrigföring som är en typ av krigföring 

som främst kännetecknas av rörlig strid utförd av förband med mindre antal medlemmar. Man 

utnyttjar flexibiliteten som kommer med mindre styrkor för att skada sin motståndare. Det 

anses vara den underlägsnes metod att använda för att reducera sin motståndare 

(Nationalencyklopedin, 2014). 

Det finns flera olika definitioner på gerillamarknadsföring. Enligt Jay Conrad Levinson som 

myntade uttrycket först i en bok som gavs ut 1984 är definitionen: 

“Achieving conventional goals, such as profits and joy, with unconventional methods, such as 

investing  energy  instead  of  money” (Levinson Conrad Jay, 2014) 
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Fredrik Olsson och Gustaf Rydelius som driver den svenskan gerillabyrån, Miami, definierar 

det som: 

“Att  låta  reklamen  möta  mottagare  på  ett  annorlunda sätt, på en annan plats än den man är 

van vid. Det handlar även om att omfördela resurserna och skjuta prick istället för att fälla 

bombmattor.  Det  är  inte  den  med  mest  pengar  som  vinner  utan  den  med  mest  kreativitet.” 

(Torberger, 2007) 

Gerillamarknadsföring bygger på okonventionell marknadsföringsstrategi, mycket energi och 

kreativitet. Man vill överraska konsumenten och skapa ett oförglömligt intryck som det pratas 

om (Creative Guerrilla Marketing, 2014).  

Trots alla definitioner är det inte lätt att få ett grepp om vad gerillamarknadsföring innebär. 

Det är en metod som handlar om att ta sig vidare från de gamla sätten att marknadsföra sig på, 

som folk har vant sig vid och därmed inte ägnar uppmärksamhet. Gerillamarknadsföring 

handlar om att söka upp sin målgrupp och synas på oväntade ställen. Företag vill att 

budskapet ska komma oväntat och gärna i ett positivt sammanhang samtidigt som det inte 

upplevs störande för åskådaren. Företag vill få den avsedda målgruppen att reagera och helst 

ta till sig budskapet och själva börja prata om det och sprida det i sin bekantskapskrets, vilket 

gör att företag får en större spridning av sin kampanj. I gerillamarknadsföring lägger företag 

sitt fokus på energi, kreativitet och oväntade medieval för att skapa uppmärksamhet. Bifogat i 

bilaga 1 finns bilder på olika gerillamarkandsföringskampanjer med förklaring. 

1.2 Problemdiskussion  
Företag spenderar enorma summor på sin marknadsföring, men det är inte alltid de får önskad 

effekt trots summorna som investeras. Gerillamarknadsföring säger att om företag istället 

investerar kreativitet och tid så kan de uppnå bättre resultat än om de fortsätter att investera de 

enorma summor de alltid gjort på marknadsföring. Det låter som det vore väldigt enkelt för 

företag att anställa en kreativ person och ge denne tid för att sen få en framgångsrik kampanj 

samtidigt som de undviker att göra dessa enorma och riskfulla investeringar. Då skulle det 

kännas troligt att alla företag skulle börja använda sig av gerillamarknadsföring, men så 

verkar inte riktigt fallet vara.  

Tidigare studier inom gerillamarknadsföring har undersökt hur konsumenterna uppfattar 

gerillamarkandsföring (Olsson & Öhman, 2006). Det har också undersökts hur företag kan 

använda sig av gerillamarknadsföring och hur företag faktiskt använder sig av det (Mitrovic 
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& Kljunic, 2009). Fallstudier har även utförts där de undersökt specifika kampanjer eller där 

de själva valt att utföra en kampanj som sedan resultatet mätts på (Johansson, 2009). 

Den här studien kommer studera vad det var som gjorde att företag valde att använda sig av 

gerillamarknadsföring framför andra marknadsföringsmetoder. Det kommer även tas upp hur 

de undersökta företagen upplevde sina kampanjer samt vilka fördelar respektive nackdelar de 

upplevde. Studien betraktas ur marknadsförarnas synvinkel och anledningen till detta är att vi 

vill undersöka hur marknadsförare upplever gerillamarknadsföring som är en någorlunda ny 

och annorlunda marknadsföringsmetod. Vi väljer att inte betrakta det ur kunders synvinkel då 

de oftare ser marknadsföring som marknadsföring och inte lägger så stor vikt på vilken 

marknadsföringsmetod som används.  

1.3 Problemformulering 
Varför väljer företag att använda sig av gerillamarknadsföring? 

Hur upplever företag gerillamarknadsföring? 

Vilka för- respektive nackdelar upplever företag med gerillamarknadsföring? 

1.4 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka varför företag väljer att använda sig av 

gerillamarknadsföring och hur de upplever det. Vad ser de för för- respektive nackdelar med 

gerillamarknadsföring? 

1.5 Avgränsning 
Studien har avgränsats till att undersöka sex svenska företag som använt sig av 

gerillamarknadsföring. Vi har valt bort att studera internationella företag då vi enbart är 

intresserade av kampanjer utförda av svenska företag. 

1.6 Disposition 
För att läsaren ska få en lättöverskådlig bild av uppsatsen presenteras här en kort 

sammanfattning av varje kapitel.  

2. Metod – Metodkapitlet redogör för de valda metoderna samt motiverar till varför dessa 

metoder är lämpliga för denna studie.    

3. Teori – Här presenteras de teorier som legat till grund för studien. Denna teori kommer 

sedan användas för att analysera det empiriska materialet. 
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4. Empiri – I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet från de utförda 

intervjuerna.  

5. Analys – Analyskapitlet består av en analys av tidigare presenterade teorier och resultatet 

från vår empiri. 

6. Slutsatser – I detta kapitel redovisas studiens slutsats, i vilken problemformuleringen 

besvaras.  

7. Diskussion – En diskussion förs angående vad som kunde gjorts annorlunda i studien. 

8. Praktiska rekommendationer och förslag på vidare forskning – Här presenteras 

studiens bidrag samt förslag till vidare forskning inom området gerillamarknadsföring.  

2 Metod 
I detta kapitel presenteras val av metod samt vilken forskningsansats och forskningsstrategi 

som används i studien. Vidare följer en beskrivning på hur datainsamlingen samt hur 

sammanställningen och analys av data har gått till. Kapitlet avslutas med en diskussion om 

kvalitetsäkringsmått, etik, urval samt metodkritik. 

Ämnet gerillamarknadsföring valdes då det är en någorlunda ny marknadsföringsmetod som 

vi anser intressant och rolig. För att få en överblick av ämnet och få kunskap om vad tidigare 

studier undersökt gjordes en litteraturstudie. Det bidrog till att studiens syfte blev att 

undersöka varför företag väljer att använda sig av gerillamarknadsföring, hur företag upplever 

metoden och dess för- respektive nackdelar. Efter problemformuleringens fastställande och 

efter att relevant teori tagits fram gjordes en intervjumall och ett urval av respondenter. 

Därefter intervjuades sex företag, vilka bidrog med relevant och intressant data till studien 

som sedan analyserades och låg till grund för studiens slutsatser. 

2.1 Val av metod 
När en studie genomförs finns det två olika metoder att välja mellan; antingen kvantitativ eller 

kvalitativ metod. Bryman (1997) skriver att den kvantitativa metoden eftersöker statistiska 

och kvantifierbara resultat. Den kvalitativa metoden lägger inte så mycket vikt på 

kvantifiering, utan istället mer på uppfattningar när det gäller analys och insamling av data. 

Metodens tyngd ligger på att förstå den sociala verkligheten och beskrivs därför som en 

tolkningsinriktad metod (Bryman & Bell, 2011). I denna studie används en kvalitativ metod 

då den passar till studiens syfte, den kommer ge oss möjligheten att ta reda på företags 
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uppfattningar om gerillamarknadsföring. Syftet med denna studie är att få en förståelse för de 

idéer och attityder som är orsak till företags anledningar till varför de väljer att använda sig av 

gerillamarknadsföring samt hur de upplever metoden. Denna förståelse kommer till största 

delen att skapas genom vår empiri som är insamlad med hjälp av intervjuer.   

2.2 Forskningsansats 
Denna studie använder sig av en induktiv ansats, vilket innebär att generaliserbara slutsatser 

försöks dras om helheten utifrån ett begränsat empiriskt material. I denna studie består det 

empiriska materialet av intervjuer, vilka är gjorda för att erhålla kunskap om deltagarnas 

upplevelser av gerillamarknadsföring. Dessa intervjuer kommer att objektivt analyseras, 

vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är viktigt. Det innebär att våra känslor 

ska spela så liten roll som möjligt i analysen och att vi istället kommer att utgå från data, logik 

och uppgifter. Bryman och Bell (2011) skriver att om undersökningsämnet ska angripas med 

ett öppet sinne är den induktiva ansatsen mest lämplig. Dock är det omöjligt att gå ut i 

verkligheten med ett helt öppet sinne (Jacobsen, 2002), vilket vi har haft i tankarna under hela 

arbetets gång, detta har troligtvis motverkat problemet till en viss del. I intervjun försökte vi 

ha så liten inverkan som möjligt genom att lyssna mer än att ställa frågor. 

2.3 Forskningsstrategi 
Det finns flera olika forskningsstrategier som kan användas i samhällsvetenskaplig forskning 

och valet av strategi beror på den karaktär studien har (Yin, 2003). Till en frågeställning som 

betonar  orden  ”varför”  eller  ”hur”  passar  forskningsstrategin  fallstudie in (Yin, 2003). Bell 

(2000) skriver att den stora fördelen med fallstudier är att de möjliggör för forskaren att 

koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse. Vår studie har frågeställningar som 

betonar  frågorna  ”hur”  och  ”varför”  och  därför  har fallstudier använts. I vår studie undersöker 

vi sex olika företag och deras upplevelse av gerillamarknadsföring, vilket gör att 

forskningsstrategin fallstudie passar in eftersom de sex olika företagen som studeras är olika 

fall.  

2.4 Fallstudier 
Det finns två olika typer av fallstudier; följande fallstudier och retrospektiva fallstudier. Den 

här studien använder sig av retrospektiva fallstudier, då den fokuserar på förändringsprocesser 

som redan ägt rum men ännu inte blivit historiska. Anledningen till varför en retrospektiv 

fallstudie används är då den studerar olika företags redan genomförda 
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gerillamarknadsföringskampanjer. Datainsamlingen vid retrospektiva fallstudier består av till 

exempel intervjuer, enligt Le Duc (2007), vilket har använts vid insamlingen av empirin. 

2.5 Metod för datainsamling 
Semistrukturerad intervju är en intervjuteknik som används vid kvalitativa 

forskningsintervjuer. I semistrukturerade intervjuer finns en lista med teman och områden 

som ska omfattas och det finns vissa standardiserade frågor. Under intervjun går det att skippa 

eller lägga till några av dessa frågor eller områden, beroende på situationen och flödet av 

konversationen (Saunders et al., 2009; Neville, 2007). Flexibiliteten och möjligheten till 

följdfrågor är anledningen till att en semistrukturerad intervju kommer att användas i den här 

studien. Detta bidrar med att vi under intervjuerna kan samla in det data som behövs för att vi 

ska kunna få en bättre förståelse om gerillamarknadsföring, vilken sedan kommer hjälpa oss 

när vi ska besvara vår problemformulering.    

Telefonintervjuer, som spelades in, genomfördes med alla företag i studien. Intervjuernas 

längd varierade från företag till företag då intervjuerna pågick tills den information som 

behövdes för att kunna svara på studiens problemformulering samlats in. Information om vad 

intervjuerna skulle innehålla lämnades ut till företagen innan intervjuerna så att de kunde 

förbereda svaren. Detta bidrog med att långvarig betänketid inte förekom utan att vi enkelt 

kunde få svar på våra frågor i de intervjuer vi hade med företagen. Intervjuerna spelades in för 

att fokus skulle vara på att lyssna och ställa följdfrågor som passade in, istället för att det 

skulle fokuseras på att skriva upp svar. Efter varje intervju skrevs det inspelade materialet om 

till text, vilken det intervjuade företaget sedan fick läsa igenom och kommentera om de ville 

ändra på något eller om de var nöjda med det som skrivits. Anledningen till att det bara 

skedde telefonintervjuer var att vi ville ha samma förutsättningar i alla fallen, det var 

intervjusättet vi ansåg skulle passa företagen då intervjuerna inte behövde ta för mycket av 

deras tid. Inför intervjuerna gjordes ett frågeformulär med standardiserade frågor utifrån tre 

teman baserade på vår problemformulering. 

Studien använder sig av både primärdata och sekundärdata. Primärdata är när en person 

samlar in data med ett specifikt mål och sekundärdata är data som redan samlats in av andra 

forskare (Saleh & Manaf, 2012). Primärdata samlades in genom intervjuer med företagen. 

Sekundärdata samlades in genom vetenskapliga artiklar, avhandlingar, kurslitteratur, 

webbplatser samt andra böcker och artiklar som berör gerillamarknadsföring. 
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2.6 Metod för sammanställning och analys av data 
De inspelade intervjuerna skrevs ner till text efter varje intervjutillfälle. Det gav oss 

möjligheter att justera intervjufrågorna om vi kände att det var någon information som 

fattades eller om det behövdes mer information från företagen. Vi blev även erbjudna av alla 

företag att höra av oss igen om vi var i behov av mer information som kunde hjälpa studien. 

Efter att alla intervjuer var nerskrivna användes de teorier som tas upp i studiens teoriavsnitt 

för att tolka och analysera den empiri som samlats in. Vi undersökte om företagens 

anledningar till varför de valde gerillamarknadsföring stämmer överens med de mål teorin tar 

upp gällande gerillamarknadsföring. Hur företagen upplevde gerillamarknadsföring 

undersöktes utifrån en modell från teorin. Därefter undersöktes även om upplevelsen kunde 

ha någon koppling till om företagen valde att genomföra gerillamarknadsföringen själva eller 

om de tog hjälp av en reklambyrå. Slutligen undersöktes vilka för- respektive nackdelar 

företagen upplevde med gerillamarknadsföring, vilket sedan tillämpades med teorin för att se 

om det var liknande för- respektive nackdelar som tagits upp. Vi har använt flera olika 

datakällor för att förklara olika avvikelser för att öka kvalitén i vår studie.  

2.7 Kvalitetssäkringsmått 
Gunnarsson (2002) skriver att man vill försöka få en uppfattning om hur väl mätningen av det 

man vill mäta, via alla datainsamlingsmetoder, ger ett givande resultat. Begreppen validitet 

och reliabilitet används då ofta för att beskriva hur bra datainsamlingen har fungerat. God 

validitet och reliabilitet är en förutsättning för att resultatet ska kunna generaliseras till att 

även gälla andra företag än de som undersökts. 

Tillförlitlighet av data i vår forskning kommer nu att diskuteras. Detta kommer att ske med 

hjälp av termerna reliabilitet och validitet. Validitet beskriver hur väl det som var avsett att 

mätas faktiskt blev mätt. Att resultatet är detsamma oavsett vem det är som mäter definieras 

som reliabilitet. För att något som mäts skall vara giltigt måste det vara tillförlitligt, men 

något behöver inte vara tillförlitligt för att vara giltigt (Lundequist, 1995). Studien har från 

första början ämnats till att undersöka varför företag väljer, hur de upplever och vilka för- 

respektive nackdelar de finner med gerillamarknadsföring. Eftersom dessa tre frågor 

undersökts ökas validiteten i studien. Intervjufrågorna i denna studie är utformade med en 

stark koppling till problemformuleringen och detta kan öka studiens validitet då irrelevanta 

frågor inte kommer frågas. Om studiens intervjuer innehållit irrelevanta frågor hade 

validiteten försämrats. I denna studie har en intervju valts att användas istället för en 
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enkätundersökning, eftersom det finns en större risk att personer som svarar i 

enkätundersökningar kan missförstå frågor. Det ger en lägre reliabilitet jämfört med en 

personlig intervju. Realiabilitet ur ett kvalitativt perspektiv handlar inte om att vara repetitiva 

som i kvantitativa undersökningar utan om att vara pålitlig och noggrann i forskningen. 

Reliabiliteten i studien kan påverkas eftersom de intervjuade kommer att reagera olika, då 

individers beteenden och attityder är ytterst personliga och föränderliga. 

2.8 Urval 
Kriteriet som ställdes för att inkludera företag i undersökningen var att de minst en gång 

måste ha använt sig av gerillamarknadsföring. Flera företag hade genomfört sina kampanjer 

för flera år sedan, vilket resulterade i att de ansvariga för kampanjerna i vissa fall inte fanns 

kvar i företaget och kunde därmed inte delta i studien. Andra företag som efterfrågats för 

intervju svarade nej direkt då de ansåg att de inte hade tid att delta i studentarbeten. Målet från 

början var att intervjua tio företag, men då många företag tackade nej till att delta så 

intervjuades sex företag.  

2.9 Etik 
I en studie bör etiska frågor som frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 

personer som deltar i studien efterföljas. Det innebär att inför varje intervju ska det förklaras 

för de deltagande vad syftet med studien är, att det är helt frivilligt att delta och om de skulle 

vilja kan de hoppa av när de vill. Uppgifter om deltagarna som ställer upp i studien ska 

hanteras med konfidentialitet, personuppgifter ska inte vara möjliga att nå utav obehöriga 

samt att det som samlas in enbart används till forskningsändamålet (Bryman, 2008). 

Personerna som intervjuats i den här studien har innan intervjun blivit informerade om 

studiens syfte, vad frågorna kommer behandla och ungefär hur lång tid intervjun kommer ta. 

De har efter det erbjudits att hoppa av intervjun om de inte längre skulle vilja delta och de 

gavs även möjlighet att hoppa av när de ville medan intervjun pågick. Det frågades även om 

lov att spela in samtalet, som sedan sparats på våra hemdatorer i lösenordsskyddade mappar 

där ingen utomstående haft tillgång och efter att det inspelade materialet använts har det 

raderats. Personuppgifterna som använts i studien är de intervjuades namn och yrkesroll. Inför 

den första intervjun uppskattade vi hur lång tid den skulle ta, till de kommande kunde vi 

använda de tidigare intervjuernas tider för att få en mer korrekt uppskattning om hur lång tid 

intervjun skulle ta. Fördelen med information gällande tid för intervjun gör att det blir enklare 

för företag att ta ställning till att ställa upp då de får mer information till sitt förfogande. 
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2.10  Metodkritik  
Under studiens gång har kurslitteratur och vetenskapliga artiklar använts för att få så 

sanningsenliga källor som möjligt. Några av de litterära källor som använts i studien är av 

äldre ursprung, vilket vi är medvetna om. Äldre studier kan av gemene man uppfattas 

utdaterade. Anledningen till varför de togs med är att vi anser dem relevanta och aktuella trots 

att de är äldre. Genom studien har fokus legat på att använda flera källor skrivna av olika 

författare, det har gjorts för att få så oberoende källor som möjligt. Det vill säga källor som 

inte bygger på varandra. 

Patel & Davidson (2003) skriver att intervjuarens beteende kan påverka trovärdigheten av 

intervjun. Beteendet kan leda till att den intervjuade svarar vad den tror intervjuaren vill höra, 

det gör att svaren inte blir sanningsenliga. Vid intervjuerna har vi försökt hålla oss så neutrala 

som möjligt för att vårt beteende inte ska påverka trovärdigheten av intervjun. Vid analys av 

intervjuer skriver Bjurwill (2001) att det kan uppstå ett problem, vilket är att två forskare kan 

analysera materialet olika och detta påverkar resultatet. Genom att göra analyserna 

gemensamt har vi försökt undvika det problemet. 

3  Teori 
I detta kapitel presenteras teorier som ligger till grund för det empiriska materialet. Denna 

teori kommer att tillämpas för att hjälpa analysen av det empiriska materialet. Teorierna är 

framtagna utifrån problemformuleringen. 

3.1 Mål med gerillamarknadsföring 
Här kommer det tas upp definitioner på vilka mål det finns med gerillamarknadsföring. De 

olika definitionerna kommer användas för att undersöka om de mål som företagen tar upp 

stämmer överens med de mål som tas upp i teorin gällande företags anledningar till att 

använda sig av gerillamarknadsföring. 

Traditionell marknadsföring har alltid påstått att, för att företag ska kunna marknadsföra sig 

ordentligt måste de investera pengar. Med gerillamarknadsföring väljer företag själva hur 

mycket pengar de vill investera och om de inte vill investera så mycket kan de istället lägga 

ner tid, energi, fantasi och information för att nå ut med sitt budskap (Levinson, 2014). 

Levinson (2014) skriver att gerillamarknadsföring använder sig av okonventionella metoder 

för att uppfylla konventionella mål. Även Nufer (2013) skriver att gerillamarknadsföring 

medvetet söker efter nya okonventionella metoder med sikte att uppnå största möjliga effekt 
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med minsta investering. När det ska definieras vad gerillamarknadsföring är och vad målen 

med metoden är så finns det flera olika definitioner. Enligt Nufer (2013) handlar det om att 

vara okonventionell, välja annorlunda vägar än vad som förväntas, försöka överraska 

personer, använda kreativitet och även vara lite provocerande. Företag försöker nå 

traditionella marknadsföringsmål med överraskande metoder och kontentan av 

gerillamarknadsföring handlar om att vara annorlunda och dra till sig uppmärksamhet. Ay, 

Aytekin och Nardali (2010) skriver att målet med gerillamarknadsföring är att öka kunders 

medvetenhet och intresse genom produkten och dess tillhörande varumärken. Levinson 

(2014) skriver att målet med gerillamarknadsföring är att nå vanliga mål som vinst och glädje 

med ovanliga metoder så som att investera energi istället för pengar. I en intervju med 

Torberger (2007) påstår Olsson och Rydelius att gerillamarknadsföring används för att möta 

mottagaren på ett annat sätt än det de är vana vid och att istället för pengar försöker nå kunder 

genom att använda kreativitet.  

Metoden är kostnadseffektiv i den grad att företag inte behöver investera så mycket pengar, 

utan kan istället välja att investera i annat, vilket gör att företag med liten 

marknadsföringsbudget kan använda sig av den. Företag kan investera mer i kreativitet istället 

för pengar för att t.ex. skapa en kampanj där företaget inte behöver köpa en annonseringsplats, 

vilken kan vara väldigt dyr, för att nå ut till tänkta kunder. Att gerillamarknadsföring är 

flexibel vad gäller kanalval gör att företag själva kan välja vilken kanal de vill använda sig av 

och vill företaget i fråga inte investera så mycket pengar kan de välja ett billigare kanalval. 

När företag använder sig av kreativitet och gärna är lite spektakulära blir de inte lika låsta av 

att använda en kostsam kanal för att nå ut med sitt budskap. Klarar företag att få till en 

spektakulär kampanj kan de lyckas att få konsumenterna att sprida den, då de upplever den 

som något uppseendeväckande som de sedan själva väljer att prata om i sin umgängeskrets. 

Det gör att kampanjen sprids vidare gratis, en spridning som kan få formen av en 

snöbollseffekt när den sprids vidare i nya umgängeskretsar. 

3.2 Implementering 
Inom implementeringsforskning finns det flera olika teorier. De flesta behandlar flera delar av 

organisationen och hur delar måste samarbeta för att uppnå en så framgångsrik 

implementering som möjligt. Kotler och Armstrong (1991) påstår att personer från alla delar 

av marknadsföringssystemet måste arbeta tillsammans för att implementera 

marknadsföringsplaner och strategier. Eftersom den här studien vill undersöka om företag 

genomförde sin gerillamarknadsföring själva eller med hjälp utifrån av t.ex. en reklambyrå 
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kommer det att användas en implementeringsteori som går att applicera på enskilda 

kampanjer och som inte går igenom hela organisationen grundligt. En teori som inte går 

igenom hela organisationen är Johansson (2010) implementeringsteori som är baserad på de 

tre faktorerna veta, vilja och kunna (Sabatier & Mazmanian, 1980; Hogwood & Gunne, 1984; 

Alexandersson, 2006). Med veta avses att företaget som ska arbeta med 

gerillamarknadsföring förstår vad den innebär. Med vilja innebär det att företaget ska ha 

viljan att använda gerillamarknadsföringen i det vardagliga arbetet.  Med kunna handlar det 

om att företaget förfogar över de resurser som krävs för att de ska kunna genomföra 

gerillamarknadsföringen. Teorin kommer användas för att undersöka om det blir någon 

skillnad på hur företag upplever sin gerillamarknadsföring, beroende på om de själva anser sig 

ha vetskapen, viljan och kunnandet eller om de tar in hjälp utifrån för att utföra kampanjer. 

3.3 Upplevelse av gerillamarknadsföring 
Zeithaml et al. (1990) skriver om ett par faktorer som påverkar vilka förväntningar en individ 

har. Vad individen hör från andra, tidigare erfarenheter samt priset har en avgörande roll och 

inverkan på vad individen förväntar sig. När förväntningarna ska mätas kan det enligt 

Grönroos (2002) uppstå validitetsproblem. Om förväntningarna mäts efter händelsen så kan 

de ha påverkats av upplevelsen, det vill säga att man ändrar sina förväntningar efter hur 

upplevelsen var. 

För att mäta och se om gerillamarknadsföring motsvarar företagens förväntningar kommer 

teorin Expectancy Disconfirmation Theory (EDT) att användas. EDT mäter hur nöjd en kund 

är genom att se på kundens förväntningar och sedan jämför dessa med kundens upplevelse. 

Ett resultat kommer att erhållas som antingen är positiv eller negativ "disconfirmation" mellan 

förväntningar och resultat. Om det blir positiv "disconfirmation" innebär det att tjänsten har 

överträffat kundens förväntningar och kunden får en positiv upplevelse. Om det istället 

uppstår negativ "disconfirmation" innebär det att tjänsten inte levde upp till kundens 

förväntningar och kunden får en negativ upplevelse. I de lägen där förväntan motsvaras av 

upplevelsen och det inte uppstår någon "disconfirmation" så blir det en neutral upplevelse 

(Bakri & Elkhani, 2012). En tjänst skulle kunna vara en reklamkampanj som företag 

genomför. För att den här modellen ska kunna användas i den här studien så ser vi på 

företagen som en kund som köper en tjänst, vilken är gerillakampanjen de genomför. 

Modellen kommer användas genom att undersöka företagens förväntningar på deras 

kampanjer, detta jämförs sedan med hur de upplevde sina kampanjer. Skillnaden mellan 

förväntningar och upplevelse kommer sedan jämföras för att få fram om det blev en positiv 
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eller negativ "disconfirmation" och därigenom se hur kampanjerna motsvarade företagens 

förväntningar.  

 

Figur 1 Expectation Disconfirmation Theory Model 
(http://eprints.utm.my/33036/2/AryatiBakri2012_ReviewonExpectancyDisconfirmationTheory.pdf) 

 

3.4 För- respektive nackdelar med gerillamarknadsföring 
Här kommer det tas upp olika för- respektive nackdelar som kan uppstå vid 

gerillamarknadsföring. Dessa för- respektive nackdelar kommer sedan tillämpas med de för- 

respektive nackdelar som företag upplever när de använder gerillamarknadsföring. 

Word-of-mouth kan vara både en för- respektive nackdel med gerillamarknadsföring, vilket 

Lo (2012) är inne på när han tar upp att det finns både positiv och negativ word-of-mouth. 

Positiv word-of-mouth kopplar han till när personer pratar positivt om produkten eller tjänsten 

och därmed ökar sannolikheten för att få andra att också börja gilla den. Negativ word-of-

mouth kopplar han istället samman med när det pratas negativt om produkten eller tjänsten 

vilket ökar sannolikheten att konsumenter blir negativt inställda. Harrison-Walker (2012) 

skriver att kunder som upplever ilska, frustration eller irritation troligare sprider negativ 

word-of-mouth än andra kunder. Företagen har begränsad kontroll över meddelandena så det 

kan bli svårt att stoppa folk som sprider negativ word-of-mouth. Att företgen har begränsad 

kontroll på informationsflödet bidrar till att det är svårare att mäta effektivitet jämfört med 

traditionell marknadsföring (Kokemuller, 2014). Silverman (1997) hävdar att företag med 

hjälp av word-of-mouth kan nå de som vanligtvis inte tar till sig reklam, detta på grund av att 

de lyssnar på vad en vän som de litar på säger vilket ökar produktens eller tjänstens 

trovärdighet.  

Vid gerillamarknadsföring som är tänkt att spridas över internet skriver Verma (2009) att 

fördelar är att informationen har högre trovärdighet då den presenteras till dig av folk som du 

känner. Gerillamarknadsföringen får en hög effektivitet då det blir en snöbollseffekt när 

informationen sprids vidare i umgängeskretsar. Ytterligare en fördel är att kostnaden kan 
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hållas nere då den inte är beroende av en stor kontantinsats för att lyckas. Clements (2007) 

räknar även gerillamarknadsföringens stora räckvidd som en fördel då det kan spridas över 

hela världen. Verma (2009) skriver att gerillamarknadsföring är mer riskabel och 

kontroversiell som metod jämfört med traditionell marknadsföring då företag inte vet vem 

eller vilka som sprider meddelandet vidare. Att företag inte har kontroll över meddelandet gör 

att det blir väldigt svårt att styra budskapet som sprids. Kampanjen kan då slå tillbaka mot 

företaget om den utförs på fel sätt och kan skapa negativ publicitet. 

Vid gerillamarknadsföring som utförs utomhus skriver Swatek (2011) och Bruneau (2014) att 

en av fördelarna är möjligheten att överraska människor där de minst förväntar sig att se en 

annons och företag når därmed sin publik. Ay, Aytekin och Nardali (2010) skriver att det kan 

uppstå etiska problem vid annonser som bygger på att skrämma eller avleda uppmärksamhet 

vid till exempel stora billboards efter vägar. Chandran (2008) skriver att människor behöver 

stunder där de kan slappna av, om de då möts av reklam där de inte förväntar sig, kan de börja 

ignorera den och vända sig emot företaget. 

En annan fördel med gerillamarknadsföring är att metoden gör det möjligt för företag att 

marknadsföra sig, med relativit låga kostnader, till största delen på andras bekostnad 

(Meenaghan, 1998). Detta görs genom att företaget utnyttjar ett annat företags event och drar 

fördelar utan att betala någon sponsringsavgift. Detta kan också vara en nackdel för företaget 

då etiska och rättsliga problem kan uppstå samt att kunder kan välja att se negativt på företag 

som väljer att attackera eller utnyttja andra företags event (Payne, 1998; Shani & Sandler, 

1998;;  O’Sullivan & Murphy, 1998). Det är inte ovanligt att det attackerande företaget i fråga 

blir stämda av irriterade eventägare och deras officiella sponsorer. Det är oftast svårt för 

eventägare och deras officiella sponsorer att vinna då deras argument vilar på etiska 

antaganden som inte har någon ställning i domstol (Crow & Hoek, 2003). 

Eftersom det för gerillamarknadsföring gäller att vara ny, djärv och lite provocerande kan det 

bli så att man inte vet om kampanjerna är fullt lagliga. Det kommer av att det hela tiden testas 

nya gränser för att nå uppmärksamhet och gör att gerillamarknadsföring svävar mellan 

beundran och irritation vilket kan ha negativ inverkan. Det kan bidra till en negativ effekt på 

företagets image och förstöra varumärkets kärnvärden (Nufer, 2013). 
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3.5 Sammanfattning och användning av teori 
Teorin i denna studie består av olika skäl till varför företag väljer att använda sig av 

gerillamarknadsföring, implementeringsteori som presenterar vad som bidrar till att få en 

lyckad gerillakampanj. Den innehåller upplevelseteori med en modell samt går igenom för- 

respektive nackdelar som kan uppstå vid gerillamarknadsföring. 

Målteorin kommer användas för att se om teorins mål till att använda gerillamarknadsföring 

är samma som företagen uppger. Implementeringsteorin kommer användas för att se om 

företagens upplevelse skiljer sig åt beroende på om de utfört kampanjen själva eller tagit hjälp 

av reklambyrå. Upplevelseteorin kommer att användas för att undersöka om företagets 

förväntningar motsvaras och för att undersöka företagets upplevelse av gerillamarknadsföring. 

De för- respektive nackdelar som tas upp i teorin kommer tillämpas med de för- respektive 

nackdelar företagen upplever för att se om det är liknande. 

4 Empiri 
I detta kapitel presenteras primärdata som samlats in genom intervjuer. Data kommer att 

tillämpas för att hjälpa analysen av det teoretiska materialet.  

4.1 Sveriges Television 
År 2008 gjorde Sveriges Television (SVT) en gerillamarknadsföringskampanj för 

programmet Barnmorskorna. Kampanjen gick ut på att de placerade ut 1500 nallar på tåg, 

tunnelbanor, flyg, väntsalar, mödravårdcentraler och liknande. Samtidigt hade SVT också en 

tävling där de uppmanade folk som hittade nallarna att skicka in bilder på dem (Dagens 

Media, 2008). Intervjun utfördes med Brita Sylven som är PR-ansvarig på Sveriges 

Television.   

Anledningen till att SVT valde att använda sig av gerillamarknadsföring för programmet 

Barnmorskorna var till största delen att de ville prova på något nytt som de inte gjort innan. 

Varför de valde att använda sig av gerillamarknadsföring för Barnmorskorna var att de trodde 

dokumentärserien skulle beröra många människor. SVT kom på idén och utformade samt 

genomförde gerillakampanjen själva. Den enda hjälp de hade utifrån var lite extra folk som 

hjälpte dem att göra iordning nallarna och placera ut dem.    

De förväntningar SVT hade inför gerillakampanjen var inte väldigt stora, de hoppades till 

största delen att kampanjen skulle bli omskriven och tas upp i olika medier, framförallt 

Dagens Media och Resumé. SVT upplevde att resultat av gerillamarknadsföringskampanjen 
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överträffade deras förväntningar. De mätte kampanjresultatet via medierna, kommentarer i 

mail och på internet.  

SVT upplevde gerillamarknadsföring positivt och tyckte att fördelar var att metoden gav ett 

mervärde  till  hela  marknadsföringen  samt  att  den  skapade  en  större  påverkan,  en  ”snackis".  

De fann också gerillamarknadsföring som en rolig metod att marknadsföra sig på. SVT fann 

ingen nackdel med gerillamarknadsföring. Det tog mycket tid, planering och arbete, men det 

var något SVT inte såg som negativt. SVT kan tänka sig att i framtiden använda sig av 

gerillamarknadsföring.   

4.2 Piratförlaget 
År 2011 genomförde Piratförlaget en gerillakampanj på toaletter inför lanseringen av den 

norske författaren Jo Nesbøs nya deckare. Kampanjen gick ut på att företaget på toaletter i 

Stockholm, Göteborg och Malmö fäste en självhäftande dekal där Jo Nesbø tittar upp. På 

vattentanken fanns det också ett kort budskap med författaren som avsändare (Dagens Media, 

2011). Intervjun utfördes med Cherie Fusser som är marknadschef på Piratförlaget.    

Anledningen till att Piratförlaget valde att använda sig av gerillamarknadsföring var att de 

fick en rolig idé, vilken var att använda sig av en speciell scen från boken. Scenen handlade 

om att en person hoppar ner och gömmer sig i ett utedass och använder en toarulle för att få 

luft. Gerillakampanjen genomfördes i samarbete med en reklambyrå, men Piratförlaget hade 

mycket att säga till om och tog alla beslut.  

Piratförlagets förväntningar inför gerillakampanjen var inte stora, utan de hoppades till största 

delen  att  kampanjen  skulle  uppmärksammas  och  att  det  skulle  bli  en  ”snackis”.  Piratförlaget  

upplevde att kampanjresultatet motsvarade deras förväntningar. Kampanjen lyftes fram i 

Dagens Media och i annan media, och det var via dessa medier som de kunde mäta 

kampanjens resultat. Det var dock svårt att mäta gerillamarknadsföringens resultat då de 

samtidigt som kampanjen genomfördes hade andra kampanjer och event igång. Detta gjorde 

det svårt att veta vilken kampanj eller event det var som ledde till köp.  

Piratförlaget upplevde inte några nackdelar med gerillamarknadsföringen. Att det inte var 

några som hörde av sig och hade negativa synpunkter på kampanjen såg de som en fördel. 

Piratförlaget har genomfört en gerillakampanj efter denna kampanj, vilket är ett bevis på att 

de kan tänka sig att använda sig av gerillamarknadsföring igen. 
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4.3 Sunfleet 
År 2013 gjorde Sunfleet en gerillakampanj i samband med införandet av trängselskatten i 

Göteborg och kampanjen utfördes genom att de placerade ut etiketter samt stora och små 

pengasäckar  med  meddelandet  att  Sunfleet  nu  inför  ”trängselrabatt”.  Trängselrabatten  innebar  

att nya medlemmar bjöds på anslutningsavgiften (Miami Advertising Agency, 2013). 

Intervjun utfördes med Peter Algurén som är VD på Sunfleet.  

Anledningen till att Sunfleet valde att använda sig av gerillamarknadsföring var till största 

delen att de ville prova något nytt. De såg metoden som en hyfsat billig lösning, jämfört med 

att göra kampanjer i dagspress, som kunde hjälpa dem att kommunicera sitt budskap. Sunfleet 

tog hjälp av en reklambyrå som de gav mycket frihet och det var reklambyrån som kom på 

kampanjidén. Besluten tog reklambyrån och Sunfleet tillsammans. Det uppstod problem med 

delar av materialet till kampanjen och man kunde inte genomföra den fullt ut på det sätt som 

var tänkt från början. 

Sunfleets förväntningar på gerillakampanjen var att den skulle driva intresse och trafik till 

deras hemsida. Målet med kampanjen var att få en ökning av antalet nya medlemmar. 

Sunfleet upplevde inte att kampanjresultatet motsvarade de förväntningar de hade, deras 

medlemsantal ökade inte speciellt mycket. 

Sunfleet upplevde inte direkt någon fördel med gerillamarknadsföring, men en del nackdelar. 

De fann att metoden gav en oklar effekt, att resultatet var svårt att mäta, tog mycket interna 

resurser, det blev många frågetecken och de gillade inte alla överraskningar som kom längs 

vägen eftersom allt var nytt. Sunfleet misslyckades med utförandet av kampanjen. Sunfleet 

kan möjligtvis tänka sig att använda sig av gerillamarknadsföring igen om de har en riktigt 

bra idé som kan driva PR. De tycker att om man ska använda sig av gerillamarknadsföring 

skall man satsa riktigt rejält eller inte alls.        

4.4 I Love Pizza 
År 2010 utförde I Love Pizza en gerillakampanj där de under valnatten satte upp egna 

affischer på valplakat i centrala Göteborg. Företaget bjöd in göteborgarna till ett pizzaval 

istället för ett partival (Miami Advertising Agency, 2010). Intervjun utfördes med Jonny 

Yuksel som är marknadsansvarig på I Love Pizza. 

I Love Pizza ville med små medel pengamässigt nå ut till en större publik och kände att 

gerillamarknadsföring var rätt alternativ för en billig penning och tyckte även det var en 
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mycket roligare metod än de traditionella markandsföringsmetoderna. De vände sig till en 

reklambyrå som tog fram olika alternativ på kampanjer. Reklambyrån genomförde också 

kampanjen till nästan 100 procent. 

Inför kampanjen hade I Love Pizza inte så stora förväntningar utan företaget ville till största 

delen testa något nytt som kunde hjälpa dem att sticka ut från mängden. I Love Pizza hade 

inget sätt att mäta kampanjresultatet på, men tyckte själva att det upplevda resultatet var 

mycket bättre än det förväntade. Det blev även en ”snackis”.  Att folk skulle lockas till I Love 

Pizzas nya restaurang var ingenting som kunde mätas då kampanjen genomfördes en månad 

innan den öppnades. 

I Love Pizza tyckte att gerillamarknadsföring var en roligare kanal att synas på i jämförelse 

med de traditionella marknadsföringsmetoderna. De såg även priset som en stor fördel med 

metoden, där en jämförelse gjordes med vad det skulle kosta att sätta in en annons i tidningen 

GT. I Love Pizza upplevde ingenting negativt med kampanjen trots att de trodde att 

kampanjen var smått olaglig. De var oroliga att de skulle få negativ respons men de fick 

ingen, vilket de tyckte var bra. I framtiden kan I Love Pizza gärna tänka sig att använda sig av 

gerillamarknadsföring igen då företaget gillade metoden mycket. 

4.5 Aftonbladet 
År  2013  genomförde  Aftonbladet  en  gerillakampanj  där  de  satte  upp  ”gatuskyltar”  i  centrala  

Stockholm. På skyltarna fanns deras webadress och dessa skyltar skulle locka besökare till 

deras hemsida (Dagens Media, 2013). Intervjun utfördes med Pär Ekroth som är 

marknadschef på Aftonbladet. 

Enligt Aftonbladet var inte utgångsmålet att använda sig av gerillamarknadsföring utan det 

började med en idé. Aftonbladet tyckte att idén var rolig och trodde att stockholmarna skulle 

uppskatta den, även då de insåg att idén nog inte var hundra procent laglig. Anledningen till 

att gerillamarknadsföring valdes som metod var att det var genom den kanalen som 

Aftonbladet kunde förvandla sin idé till att bli en kampanj, vilken de utförde helt själva.  

Aftonbladet hade inte stora förväntningar på gerillakampanjen, utan hoppades till största 

delen att det skulle bli en ”snackis”.  Anledningen  till  att  förväntningarna  hölls  låga  var  att  

kostnaden som lades ner på kampanjen var mikroskopisk. Då gerillakampanjen genomfördes 

tillsammans med annonser i vanlig media så mätte Aftonbladet inte resultatet enbart av 
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gerillakampanjen. Aftonbladet upplevde att gerillakampanjen överträffade deras 

förväntningar. 

Aftonbladet tyckte att en fördel med gerillamarkandsföring var att metoden var väldigt 

kostnadseffektiv. En nackdel med gerillamarknadsföring var att folk blev lite uppretade, men 

Aftonbladet ansåg att om man gett sig in i leken så får man leken tåla. Aftonbladet var glada 

över att folk engagerade sig och tyckte någonting istället för att de inte tyckte något 

överhuvudtaget. Aftonbladet kan tänka sig att använda gerillamarknadsföring i framtiden om 

det kan tillföra varumärket något.  

4.6 Kläppen Ski Resort 
År 2007 gjorde Kläppen en gerillakampanj där de utnyttjade andra företags utomhusreklam. 

Kläppen placerade, vid stora reklampelare, småskyltar med en länk till deras hemsida med 

texten  ”årets  julklapp?”  och  en  pil  som  pekade mot den större reklampelaren (Miami 

Advertising Agency, 2007). Intervjun utfördes med Magnus Noppa som är marknad- och 

försäljningschef på Kläppen Ski Resort. 

Kläppen blev tipsad om en reklambyrå, som höll på med gerillamarknadsföring, vilka tog 

fram en idé som de nappade på. Anledningen till att gerillamarknadsföring valdes var att 

företaget ville pröva någonting annat än vanlig traditionell marknadsföring. Reklambyrån 

designade och genomförde kampanjen åt företaget.  

Kläppen hade egentligen inte alls några förväntningar på gerillamarknadsföringen då det var 

en väldigt liten kampanj, de ville mest ha något som stack ut, var annorlunda och som kunde 

visas upp efteråt. De upplevde att gerillakampanjen överträffade deras förväntningar. Vad 

kampanjen gav resultatmässigt var svårt att säga då den inte kommunicerade något särskilt 

erbjudande, samtidigt som det genomfördes flera andra säljkampanjer. Kläppen mätte inte 

träffar på hemsidan då de inte visste om de potentiella kunder som gick in på deras hemsida 

gjorde det för att de sett kampanjen eller om de hade en annan anledning. Värdet Kläppen såg 

med gerillakampanjen var att de efteråt kunde visa upp den på bilder i bloggar och media.  

Det var där Kläppen såg den största nyttan med kampanjen.  

Kläppen såg på gerillakampanjen som vilken kampanj som helst, det gällde att synas, höras 

och öka vetskapen om företaget. Gerillamarknadsföringen, precis som andra 

marknadsföringsmetoder, kunde hjälpa företaget med deras mål, vilket de såg som en fördel. 

Kläppen fick klagomål, av ett företag, på att de skyltar de satt upp inkräktade på deras 
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kampanj, vilket Kläppen såg som en nackdel med gerillamarkandsföring. Dock så hade de 

redan förväntat sig att de skulle få klagomål. Den överliggande känslan var att de flesta tyckte 

att det var ett roligt sätt att marknadsföra sig på. Kläppen uppskattade att gerillakampanjen 

gav dem PR i Dagens Media och Resumé. I framtiden kan Kläppen tänka sig att använda sig 

av gerillamarknadsföring om ett bra förslag kommer upp. Företaget var redan inne på att göra 

en gerillakampanj året efter men kom inte upp med något som passade. 

5 Analys 
I detta kapitel kommer teorin och det empiriska materialet att analyseras. Kapitlet börjar med 

en analys av de anledningar företag har för att välja gerillamarknadsföring. Kapitlet 

fortsätter med en analys av hur företag upplever metoden. Kapitlet avslutas med en analys 

angående de för- respektive nackdelar företag upplever med gerillamarknadsföring. 

De sex intervjuade företagen hade liknande anledningar till varför de valde att använda sig av 

gerillamarknadsföring. Företagen fick en rolig idé samt att de ville prova en ny 

marknadsföringsmetod att marknadsföra sig med och gerillamarknadsföring var den metod 

som var mest lämplig att använda. Gerillamarkandsföring erbjöd företagen ett nytt sätt att 

kommunicera deras budskap där de inte, om de inte ville, behövde investera lika mycket 

pengar som behövs vid användning av traditionella markandföringsmetoder. Företagen ville 

uppnå traditionella marknadsföringsmål med överraskande metoder, vilket uppnås genom 

kreativt tänkande.  

Empirin bekräftar det Levinson (2014), Nufer (2013) samt Olsson & Rydelius (Torberger, 

(2007) tar upp med att i gerillamarknadsföring använder sig företag av okonventionella 

metoder för att nå konventionella mål. Alla företag i studien använde sig av okonventionella 

metoder vilket också var en genomgående anledning till att de valde att använda sig av 

gerillamarknadsföring. De flesta kampanjer gjordes för att företaget ville prova något nytt och 

för att prova något nytt valde de att använda sig av okonventionella metoder för att sprida sitt 

budskap. Levinson (2014), Nufer (2013) och Olsson & Rydelius (Torberger, (2007)  skriver 

att företag inte behöver investera så mycket pengar för att lyckas. Detta tas upp som anledning 

av några företag i empirin till varför de valde att använda sig avgerillamarknadsföring. 

Företagen såg gerillamarknadsföring som en billig metod som de därför inte tog så seriöst 

utan gjorde det mest för skojs skull och hade inte så höga förväntningar. Att det var billigt 

gjorde att företagen gärna gav gerillamarknadsföring en chans. Skulle inte kampanjen lyckas 

gjorde det inte så mycket då risken för företagen var låg då kostnaden för kampanjen var låg. 
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Att företag uppnår glädje med gerillamarknadsföring som Levinson (2014) tar upp som ett av 

målen med gerillamarknadsföring tas även det upp av företagen på det viset de valde att 

utforma kampanjer. Företagen ville pröva något nytt och roligt som uppmärksammas, skänker 

glädje till omgivningen samtidigt som det är roligt för företagen att utföra kampanjerna. Ay, 

Aytekin & Nardali (2010) som skriver att målet med gerillamarknadsföring är att öka kunders 

medvetenhet och intresse stämde in på företagen i studien. Men det är även något som 

stämmer in på i princip all marknadsföring, det är själva anledningen till att företag väljer att 

marknadsföra sig.  

Att alla sex företag hade liknande mål och anledningar till varför de valde att använda sig av 

gerillamarkandsföring, visar på hur och varför metoden används. De företag som väljer att 

använda sig av metoden vill sticka ut från mängden så deras budskap lättare kan 

kommuniceras, och detta på ett relativt billigt sätt, då de hellre lägger ner tid på att hitta 

kreativa sätt att sticka ut på. 

De mål som tas upp i teorin gällande gerillamarknadsföring är väldigt snarlika de mål som 

gäller traditionell marknadsföring. Företagen vill nå ut med sitt budskap till sina potentiella 

kunder för att väcka deras medvetenhet och intresse. Det som gör att gerillamarknadsföring 

särskiljer sig från den traditionella marknadsföringen är själva sättet som företaget använder 

sig av för att nå målet. De företag som använder sig av de traditionella 

marknadsföringsmetoderna är begränsade i valet av kanaler som de kan använda sig av. Det 

innebär att företag blir begränsade i hur de kan utforma sin kampanj. När företag använder sig 

av gerillamarknadsföring har de i princip oändligt med kanaler att välja på när de ska nå ut 

med sitt budskap. Det som är den största begränsade faktorn i gerillamarknadsföring är 

troligtvis kreativiteten då det är den som avgör hur kampanjen utformas. De företag som 

använder sig av metoden måste vara villiga att låta och vara medvetana om att processen tar 

längre tid än vid många traditionella markandsföringsmetoder. Andra faktorer som kan 

begränsa en gerillakampanj är hur mycket pengar företaget har till sitt förfogande samt hur 

mycket tid de är villiga att lägga ner.  

Genomgående uppenbarar sig ett fokus på att det inte behöver investeras så mycket pengar för 

att genomföra gerillamarknadsföring och att det då kan upplevas som en billig metod att 

använda. Då det inte investeras så mycket pengar på själva marknadsföringen behövs det 

istället investeras i andra saker som t.ex. personal, vilket gör att det kan ifrågasättas om det 

verkligen blir en så billig metod att använda som det kan uppfattas som. Företag kan om de 
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vill, välja att använda mycket pengar och genomföra dyra gerillakampanjer, så principen att 

det är en billig marknadsföringsmetod behöver inte stämma alla gånger. 

Förväntningarna på gerillamarknadsföring var låga och någorlunda lika hos de flesta 

företagen. De  ville  att  deras  kampanjer  skulle  bli  en  “snackis”  och  att  det  gärna  fick  skrivas  

om kampanjerna i olika medier. Ziethaml et al. (1990) skriver om olika faktorer som påverkar 

förväntningar. En av faktorerna som författarna tar upp är tidigare erfarenheter. Av de företag 

som intervjuades i denna studie så var det många som inte hade någon tidigare eller liten 

erfarenhet av gerillamarknadsföring. Bristen på erfarenheter av metoden är troligtvis en av 

anledningarna till att förväntningarna sattes lågt. Zeithaml et al. (1990) skriver också att priset 

är en faktor som påverkar förväntningar. Två företag hade priset som måttstock på vad de 

förväntade sig av kampanjen. Kostnaden för att genomföra en gerillakampanj ansågs av 

företagen vara relativt låg och troligtvis en bidragande orsak till varför företagen hade så låga 

förväntningar på gerillamarkandsföring. En tredje faktor som påverkar förväntningar är vad 

man hör andra säga om någonting (Zeithaml et al., 1990). I denna studie var det många av 

företagen som blev tipsade av en reklambyrå att använda sig av gerillamarknadsföring. Det 

var däremot inget som företagen i studien tyckte hade påverkan på deras förväntningar av 

kampanjen. 

Genom användning av Expectancy Disconfirmation Theory (EDT) är det möjligt att se om 

företagen upplevde gerillamarknadsföring positivt eller negativt (Bakri & Elkhani, 2012). 

Fyra av företagen upplevde att gerillamarknadsföring överträffade deras förväntningar och 

enligt EDT-modellen  uppstod  en  positiv  “disconfirmation”  och  företagen  fick  en  positiv  

upplevelse. I ett av fallen upplevde företaget att gerillamarknadsföring motsvarade deras 

förväntningar och det uppstod  ingen  “disconfirmation”  mellan  förväntan  och  upplevelsen. I 

ett fall upplevde företaget att gerillamarknadsföring inte motsvarade förväntningarna och det 

uppstod  en  negativ  “disconfirmation”  och  företaget  fick  en  negativ  upplevelse. Expectancy 

Disconfirmation Theory visar att den största delen av de företag som använder sig av 

gerillamarknadsföring upplever den positivt.  

Angående hur företagen valde att implementera gerillamarknadsföring var det två som 

genomförde den självständigt medan fyra tog hjälp av reklambyråer. I de fall där företaget 

utförde kampanjen själva så slutade det med positiva upplevelser. I de fall där företaget 

istället tagit hjälp av en reklambyrå blev det i två fall en positiv upplevelse, ett fall med 

neutral upplevelse och ett med en negativ upplevelse. Detta visar på att företag kan lyckas 
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med sin gerillakampanj utan att ta hjälp av en reklambyrå. Det är däremot svårt att dra några 

generella slutsatser över resultatet då det var sex företag med i studien och där det enda fallet 

där upplevelsen inte svarade upp till förväntningarna var en kampanj som inte kunde 

genomföras fullt ut.  

I fråga om hur företag upplever gerillamarknadsföring syns det i den här studien att det blev 

en negativ, en neutral och fyra positiva upplevelser. Det företag med den negativa upplevelsen 

av gerillamarknadsföring var det enda företag som hade lite annorlunda mål än de andra, 

företaget förväntade sig nya medlemmar. En anledning till att det blev en negativ upplevelse 

kan vara att kampanjen inte kunde utföras fullt ut. Det kan även vara så att 

gerillamarknadsföring inte fungerar lika bra när målet är att få människor att gå in på 

hemsidor och bli medlemmar. För att få människor att gå in på hemsidor och bli medlemmar 

gäller det att erbjudandet som erbjuds är något som tilltalar tilltänkta kunder. I det här fallet 

kan det vara så att erbjudandet inte var bra nog eller att det var en tjänst som inte efterfrågades 

och det var därför folk valde att inte gå in på hemsidan och bli medlemmar. Här blir det mer 

än bara gerillamarknadsföringen det beror på om kampanjen klarar av att leva upp till 

företagets förväntningar och skapa en positiv upplevelse. Ser vi på de företag vars 

förväntningar överträffades ser vi att det generellt var väldigt låga förväntningar, vilket gör 

det lättare att överträffa dem. Zeitham et al. (1990) skriver att det är väldigt svårt att sätta upp 

förväntningar när något testas för första gången. Det vi kan se är att företag generellt får en 

positiv upplevelse av gerillamarknadsföring, i de flesta fall överträffas deras förväntningar 

och företag är även intresserade av att använda sig av gerillamarkandsföring i framtida 

kampanjer.  

En anledning till att de företag som genomförde gerillakampanjerna, utan hjälp av en 

reklambyrå, hade en bra upplevelse kan bero på att de inte hade så stor kunskap om metoden. 

Med låg kunskap om metoden blir det svårt för företag att sätta höga förväntningar då de inte 

riktigt vet vad de kan förvänta sig. Hade företaget istället tagit hjälp av en reklambyrå som 

hade kunnat informera dem och hjälpa dem längs vägen med utformningen av 

gerillakampanjen, så skulle det kunna ha bidragit till att höja företagens förväntningar. 

Det vi märkt är för att gerillamarknadsföring ska bli framgångsrik är det viktigt att företag har 

en bra idé som de sedan kan utforma kampanjen runt samtidigt som den tillför varumärket 

något. Företaget behöver ha något som särskiljer sig från andra kampanjer så att det drar åt sig 

uppmärksamhet. Med en bra idé är det även troligare att den berör människor som sedan 
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hjälper företaget att sprida budskapet i sin umgängeskrets genom t.ex. word-of-mouth och de 

har en kampanj som uppskattas och sprids vidare billigt. Genom att ha en bra idé från början 

hjälper det väldigt mycket när det gäller att få en kampanj att sticka ut och bli omtyckt. Börjar 

företag med något dåligt så blir det väldigt svårt att få ut något bra, ju bättre grund de startar 

med, desto större chans har de att lyckas. 

Av de sex företag som intervjuades i samband med denna studie så upplevde fem företag 

fördelar och fyra företag nackdelar med gerillamarknadsföring. Några av nackdelarna kunde 

dock ses som positiva. Att företagen såg mer fördelar med gerillamarknadsföring än vad de 

såg nackdelar har troligtvis att göra med att fem av sex kampanjer motsvarade eller 

överträffade deras förväntningar. Att företagen även kom fram till såpass många nackdelar 

med metoden har antagligen att göra med att metoden var ny för företagen, de hade inte så 

mycket kunskap om metoden och jämförde den med traditionella markandsföringsmetoder de 

använt sig av innan. Nästan alla företag tog hjälp av en reklambyrå för att utföra sina 

kampanjer, antagligen ansåg de att de inte hade vetskapen, viljan och kunnandet, som 

Johannsson (2010) presenterar i sin teori, att utföra gerillakampanjerna själva.  

Två företag såg som fördel att metoden gerillamarknadsföring var en rolig metod och kanal 

att marknadsföra sig på. Anledningen till att företag kan se gerillamarknadsföring som en 

rolig metod hittar vi i förklaringar på vad gerillamarknadsföring är. Både Levinson (2014) och 

Nufer (2013) förklarar gerillamarknadsföring med att företag använder sig av okonventionella 

metoder för att nå konventionella mål. Att företag är okonventionella och väljer annorlunda 

vägar, genom kreativit tänkande, än vad som förväntas gör att gerillamarknadsföring upplevs 

roligare än de traditionella marknadsföringsmetoderna där samma sak görs om och om igen.  

Att gerillamarknadsföring bidrar till positiv word-of-mouth såg tre företag som fördel. Lo 

(2012) skriver att genom positiv word-of-mouth, när personer pratar positivt om produkten 

eller tjänsten, så ökar sannolikheten att få andra att också börja gilla produkten eller tjänsten. 

Att skapa positiv word-of-mouth är inte alltid lätt då det helt och hållet är kundens åsikter på 

produkten eller tjänsten som avgör om spridningen blir positiv, negativ eller ingen alls. Detta 

gäller gerillamarknadsföring speciellt där nya gränser hela tiden testas för att nå 

uppmärksamhet (Nufer, 2013). Positiv word-of-mouth är alltid positivt för företaget då det är 

gratis marknadsföring som har en stor effekt eftersom det är nöjda kunder som pratar gott om 

företagetes tjänst eller produkt till personer i deras omgivning. Negativ word-of-mouth 

behöver inte alltid upplevas som negativ av företag, i vissa fall kan den vara lika välkommen 
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som positiv word-of-mouth. Trots att det pratas negativt, så pratas det om produkten eller 

tjänsten och den får uppmärksamhet. Det värsta som kan hända för ett företag när de försöker 

få en verbal spridning av produkten eller tjänsten är om kunderna inte har någon åsikt om den, 

vilket resulterar i att det inte pratas om den då den försvinner från kundens tankar så fort de 

har sett eller konsumerat den. Även om negativ word-of-mouth välkomnas av företag för att 

det pratas om deras tjänst eller produkt samt att de får mycket uppmärksamhet vid tillfället det 

sker så kan det i det långa loppet bli negativt för företaget. Detta då konsumenter kan tänka 

tillbaka på kampanjen och ta beslutet att de inte vill stödja ett sådant företag. Trots att 

företaget blir nöjd med kampanjen för att det uppmärksammas och de kan kapitalisera i 

stunden så kan det som sagt bli en negativ effekt av det i längden. Företag bör därför försöka 

undvika negativ word-of-mouth då det är något som inte gynnar företaget i längden. De tre 

företag som upplevde positiv word-of-mouth med gerillamarknadsföring har genomfört 

kampanjer som istället för att irritera människor fått dem att uppskatta deras kreativa tänkande 

och tagit emot det budskap kampanjerna kommunicerat. Ett av de sex företagen upplevde 

negativ word-of-mouth och detta berodde på att de gjorde en olaglig kampanj som gjorde att 

människor blev irriterade. Detta visar på att Harrison-Walkers (2010) teori om att kunder som 

upplever ilska eller frustration är troligare att sprida negativ word-of-mouth än andra kunder.  

Nufer (2013) påstår att gerillamarknadsföring är kostnadseffektiv, vilket bidrar till att även 

företag med liten marknadsföringsbudget kan använda sig av metoden. Nufers påstående 

bekräftas av det resultat vi fått fram i vår empiri där företag har sagt att de tycker 

kostnadseffektiviteten, som gerillamarknadsföring bidrar med, är en fördel.  

Ett av företagen fick klagomål för att de inkräktade på andras kampanjer. Detta såg de som en 

nackdel med gerillamarknadsföring. Att företaget fick klagomål för att de inkräktade på 

andras kampanjer visar på att de teorier Payne (1998), Shani & Sandler (1998) och O’Sullivan  

& Murphy (1998) lägger fram angående att företag som attackerar event kan få etiska 

problem, rättsliga problem samt att kunder kan se negativt på företagen stämmer bra. Det kan 

vara bra för företag som ska använda sig av gerillamarknadsföring att vara medvetna om de 

risker som kan uppstå när de genomför en kampanj där de inkräktar på andrar kampanjer.   

Av de sex företag som intervjuades så fanns det ett företag som enbart fann nackdelar med 

gerillamarknadsföring. Företaget tyckte att metoden gav oklar effekt, tog mycket interna 

resurser, resultatet var svårt att mäta och att metoden i sig gav många frågetecken och 

överraskningar längs vägen. En av anledningarna till att de enbart fann nackdelar med 
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metoden var att kampanjen blev en aning misslyckad då det inte gick som planerat. Företaget 

hade t.ex. problem med resurserna till kampanjen. Troligtvis brast företaget på faktorerna veta 

och kunna i teorin framtagen av Johannsson (2010). Företaget hade antagligen inte all den 

kunskap som krävdes för att gerillamarknadsföringsstrategin skulle kunna bidra med ett så bra 

resultat som möjligt.  

Eftersom det inom gerillamarknadsföring gäller att vara ny, djärv och lite provocerande bidrar 

det till att nya gränser testas hela tiden (Nufer, 2013). Gerillamarknadsföring söker reaktion 

hos potentiella kunder genom att överskrida gränser, vilket ibland gör det svårt att veta om 

kampanjerna är fullt lagliga. Genom att hela tiden testa nya gränser kan det lätt uppstå 

irritation som skadar företagets image och kan förstöra dess kärnvärden. Det gör att 

gerillamarknadsföring är en marknadsföringsmetod som inte passar för alla företag om de vill 

få ut full effekt av metoden. Det kan bli komplicerat för statliga företag att använda sig av 

gerillamarknadsföring då de inte kan överskrida vissa gränser lika hårt som andra företag och 

därmed riskerar att förstöra sin image. Detsamma gäller även företag som är väldigt måna om 

att ha en positiv och laglydig image. Statliga företag samt de företag som är måna om att ha 

en positiv och laglydig image kan fortfarande använda sig av gerillamarknadsföring men de 

måste verkligen vara medvetna om vad de gör så de inte riskerar att bryta mot någon oskriven 

regel. Det är fullt möjligt att göra lagliga gerillakampanjer, men då krävs det att företaget har 

koll på vad de gör.  

Vi anser att gerillamarknadsföring är bäst lämpat för företag som inte är rädda för att ta ut 

svängarna och gärna driver på för att vidga gränser, samtidigt som de är beredda på att de kan 

få motstånd vid sina kampanjer. Har företagen förutsett och vet med sig vilka reaktioner de 

kan få av kampanjen kan de planera in hur de ska bemöta dessa reaktioner. Det finns även 

företag som i princip bygger på att skapa reaktioner och genom det få en image som de sedan 

kan utnyttja för att tjäna pengar. För de företagen passar gerillamarknadsföring bra som 

marknadsföringsmetod då de genom kreativitet kan ta ut svängarna och med hjälp av sina 

kampanjer skapa de reaktioner de är ute efter. 

Gerillamarknadsföring passar bra in för organisationer som vill skapa reaktion och debatt 

kring vissa ämnen. När organisationer använder sig av gerillamarknadsföring är det viktigt att 

de gör en avvägning innan så att de inte bryter mot gränserna för mycket. För om gränserna 

bryts för mycket kan det resultera i att deras kampanj slår tillbaka mot dem. 
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6 Slutsats 
Syftet med studien är att undersöka varför företag väljer att använda sig av 

gerillamarknadsföring och hur de upplever metoden. Vad ser de för för- respektive nackdelar 

med gerillamarknadsföring? I detta kapitel avser vi att försöka besvara våra 

forskningsfrågor.  

Varför väljer företag att använda sig av gerillamarknadsföring? 

Denna studie har kommit fram till att det finns tre huvudanledningar till varför företag väljer 

att använda sig av gerillamarknadsföring. (1) Företag vill pröva ett nytt sätt att kommunicera 

sitt budskap. (2) Företag har kommit på en kreativ och rolig marknadsföringsidé och 

gerillamarknadsföring ger dem en chans att tillämpa den, vilket många traditionella 

marknadsföringsmetoder kan ha svårt att göra. (3) Företag väljer gerillamarknadsföring då 

metoden upplevs relativt billig i jämförelse med traditionella marknadsföringsmetoder.  

Genom de tre anledningar ovan till varför företag väljer att använda sig av 

gerillamarknadsföring förstärker studien den teori som behandlar mål med 

gerillamarknadsföring. Det som gör gerillamarknadsföring annorlunda gentemot traditionella 

marknadsföringsmetoder är inte målen utan tillvägagångssättet företag använder sig av för att 

nå målen. Den största anledningen till företags val att använda sig av gerillamarknadsföring är 

att företag vill prova på nya tillvägagångsätt att marknadsföra sig på för att nå sina mål. 

Hur upplever företag gerillamarknadsföring? 

Resultatet från denna studie visar på att de flesta företag upplever gerillamarknadsföring 

positivt. Många företag har låga förväntningar på gerillamarknadsföring, vilket gör det lättare 

att nå upp till och även överträffa förväntningarna. En av anledningarna till varför företag har 

låga förväntningar på gerillamarknadsföring beror på att det ofta är första gången företag 

använder sig av metoden. Det gör att det blir svårt för företagen att ha passande förväntningar. 

En annan anledning till att företag har låga förväntningar på gerillamarkandsföring är att de 

flesta gerillakampanjer är relativt billiga att genomföra i jämförelse med traditionella 

marknadsföringsmetoder. Företag använder kostnaden som måttstock och är kostnaden låg så 

förväntar sig troligtvis inte företagen att resultatet ska bli väldigt bra. I de fall där företag 

upplever gerillamarknadsföring negativt är troligtvis den största anledningen att företagets 

erbjudande inte är attraktivt nog och därmed inte tilltalar de tänkta kunderna. Expectancy 

Disconfirmation Theory visar att den största delen av de företag som använder sig av 
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gerillamarknadsföring upplever den positivt. Det som avgör om en kampanj blir lyckad eller 

inte beror det till stor del på att man har en bra idé som man utvecklar kampanjen runt. 

Vilka för- respektive nackdelar upplever företag med gerillamarknadsföring? 

Studiens resultat visar på att det finns både för- respektive nackdelar med 

gerillamarkandsföring.  Det är en rolig metod för företag att marknadsföra sig på med mycket 

kreativt tänkande. Att företag är okonventionella och väljer annorlunda vägar än vad som 

förväntas gör att metoden gerillamarknadsföring blir roligare för företagen än de traditionella 

marknadsföringsmetoderna där samma sak görs om och om igen. Företag tycker att 

gerillamarknadsföringens möjlighet att skapa word-of-mouth är både en för- respektive 

nackdel. Metoden kan, genom sitt okonventionella marknadsföringssätt där nya gränser ofta 

testas, skapa positiv word-of-mouth men också negativ. Att gerillamarknadsföring är relativt 

billig i jämförelse med traditionella markandsföringsmetoder ser företag som en fördel då de 

flesta företag vill gå med så mycket vinst som möjligt. En nackdel företag ser med metoden är 

att eftersom nya gränser hela tiden testas inom gerillamarknadsföringen så kan det lätt bli så 

att kunder samt företag tar illa upp och klagar på det företag som genomför kampanjen. Detta 

kan göra att företaget får ett dåligt ryckte vilket inte är bra för företagets image. En annan 

nackdel företag upplever med gerillamarkandsföring är att resultatet är svårt att mäta.  

Ett företag nämnde att metoden tog mycket interna resurser vilket de såg som en nackdel. 

Något som inte nämnts i teoriramen angående för- respektive nackdelar med 

gerillamarknadsföring. Rent generellt bekräftas teorin av studiens empiri men det togs även 

upp en nackdel med gerillamarknadsföring som inte nämnts i teorin. 

7 Diskussion 
I kapitlet diskuteras vad som kunde gjorts annorlunda i studien. 

En intressant aspekt i studien är att företagens anledningar till varför de väljer att använda sig 

av gerillamarknadsföring är att de hade en idé, ville pröva något nytt samt att det var billigt. 

Det gör att man kan ifrågasätta hur mycket företagen egentligen vet om 

gerillamarknadsföring. Har de verkligen koll på vad gerillamarknadsföring är tänkt att 

användas till? Här hade det varit bättre att fråga företag som frekvent använder 

gerillamarknadsföring och som därmed har mer kunskap om metoden. Det gör att studien då 

kan visa på anledningar som bättre förklarar varför företag väljer att använda 

gerillamarknadsföring som har mer inriktade på metoden och dess fördelar. 
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Ett problem för studien är att gerillamarknadsföring är en någorlunda ny 

markandsföringsmetod. Det innebär att det inte har genomförts så många kampanjer vilket 

gör det svårt att hitta företag som både använt gerillamarknadsföring och är villiga att bli 

intervjuade. En sak vi inte hade förväntat oss på förhand var att många företag tackade nej till 

att ställa upp på en intervju. Hade vi vetat om det när studien påbörjades hade det kunnat lösas 

genom att plocka in utländska kampanjer för att öka deltagarantalet. Problemet med så få 

deltagande företag gör att studien inte blir så trovärdig när det handlar om att generalisera 

resultatet.  

De flesta företag som intervjuas i studien har använt gerillamarknadsföring för första gången 

och då kan det vara så att deras upplevelse av gerillamarknadsföring inte stämmer helt. Kan 

företag verkligen skapa en korrekt upplevelse om de inte har all kunskap om metoden? För att 

få ett mer rättvist resultat om företagens upplevelse av gerillamarknadsföring så bör företagen 

ha använt sig av metoden ett antal gånger. Detta för att förväntningarna blir annorlunda samt 

att de förmodligen får både bra och dåliga upplevelser om de använt metoden flera gånger. Då 

företag använt en metod några gånger får de en bättre förståelse för den och därmed en mer 

uppriktig upplevelse av den. 

Studien har utförts utifrån marknadsförarnas perspektiv på gerillamarknadsföring, något som 

troligtvis har speglat studiens resultat. För att få ett till perspektiv på studien hade det även 

kunnat genomföras intervjuer med kunder då de förmodligen upplever kampanjen på ett 

annorlunda sätt än företagen. Företagen har ett intresse som går ut på att locka kunder till sig, 

skapa  en  positiv  image  av  företaget  samt  skapa  en  ”snackis”. Kunder dömer kampanjer mer 

efter hur roliga de uppfattar dem, om det som annonseras är av intresse att köpa eller om det 

är ett bra erbjudande som erbjuds. Hade vi använt oss av både marknadsförarnas och 

kundernas perspektiv hade resultatet förmodligen påverkats. 

Validitetsproblemet Grönroos (2002) tar upp när förväntningar mäts är ett problem som kan 

vara komplicerat att upptäcka och kan ha påverkat den här studien. Det är svårt att säga att 

problemet antingen påverkat studien eller inte men intrycket vi fick i intervjuerna var att det 

var företagens ursprungliga förväntningar de jämförde sina upplevelser med. 

Vi hade i vår studie hoppats ha med ett större urval företag som genomfört gerillakampanjer 

än de sex som deltog. Det hade gett fler svar från fler företag vilket skulle kunna ha stärkt 

resultatens validitet. Då det är en någorlunda ny marknadsföringsmetod har det gjort att det 

inte genomförts så många gerillakampanjer i Sverige vilket minskar urvalet som kan 



29 
 

intervjuas. Då flera företag hade genomfört sina kampanjer för flera år sedan så fanns i vissa 

fall inte de ansvariga för kampanjerna kvar i företaget och de kunde därmed inte vara med i 

studien. Andra företag som efterfrågats för intervju svarade nej direkt då de ansåg sig inte ha 

tid att delta i studentarbeten. Vi hade haft möjlighet att ta kontakt med utländska företag som 

genomfört gerillakampanjer och hört om de var intresserade att delta, men på grund av den 

begränsade tidsramen var det inte möjligt att börja ta kontakt med utländska företag vid den 

tidpunkten vi insåg att det bara skulle ingå sex företag i studien. 

8 Praktiska rekommendationer och förslag på vidare 
forskning 

I detta kapitel presenteras studiens bidrag samt förslag på vidare forskning inom ämnet 

gerillamarknadsföring 

Studiens bidrag är att den kan fungera som underlag till svenska företag som funderar på att 

marknadsföra sig med hjälp av metoden gerillamarknadsföring. Studiens resultat kommer ge 

företag kännedom av andra företags upplevelser av metoden samt vilka för- respektive 

nackdelar som finns. Studien konstaterar och stärker även teoretiska begrepp så som mål med 

gerillamarknadsföring och för- respektive nackdelar med metoden. Eftersom 

gerillamarkandsföring är en någorlunda ny marknadsföringsmetod har det inte skrivits så 

mycket om den, därför är allt som skrivs om metoden välkommet då det bidrar med mer 

kunskap och förståelse om den.  

Det vore intressant att genomföra vår studie igen men att istället undersöka företag som har 

använt sig av gerillamarknadsföring ett antal gånger innan. Detta för att se om det resultat vår 

studie kommit fram till är representativt för företag med mer erfarenhet av metoden.  

Ett annat forskningsförslag är att undersöka konsumenternas upplevelser av 

gerillamarknadsföring. Att ta undersökningen ytterligare ett steg längre är att undersöka både 

hur företag och kunder upplever samma gerillakampanjer.  

En nackdel som togs upp i vår studie var att företagen upplevde svårigheter att mäta det 

resultat som gerillamarknadsföringen gav. Det skulle därför vara intressant att göra en studie 

som undersöker olika metoder som kan användas för att mäta gerillamarkandsföringens 

resultat samt se vilken metod som fungerar bäst. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Bilder 

 
http://creativepool.com/marketing/images/colgate-guerilla-marketing.jpg 

Colgate har använt sig av glasspinnar i en gerillakampanj de utförde för att påminna folk om 

att borsta tänderna efter man ätit glass. 

 
http://www.thetrafficpolice.com/wp-content/uploads/2014/01/guerilla6.png 

Klockföretaget IWC utnyttjade handtagen man håller i när man står upp och åker buss i en 

gerillakampanj till att låta potentiella kunder se hur deras klocka skulle passa in på deras 

handled.  

 
http://creativepool.com/marketing/images/duracell-guerilla-marketing.jpg 

Duracell applicerade en bild på en ficklampa med deras namn på sidan av en buss i en 

gerillakampanj och utnyttjade strålkastarna till att få det att se ut som att det lyste starkt på 

grund av deras batteri. 
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10.2 Bilaga 2- Intervjufrågor 

� Hur kommer det sig att ni valde att använda er av gerillamarkandsföring? 

� Genomförde ni kampanjen själva eller tog ni hjälp utifrån? 

� Var det ni eller reklambyrån som kom på idén att använda er av gerillamarknadsföring?

� Hur mycket frihet gav ni reklambyrån? Hade ni några egna förslag? 

� Vad hade ni för förväntningar på gerillamarknadsföring? 

� Upplevde ni att gerillamarknadsföring motsvarde era förväntningar? Hur mätte ni om 

förväntningarna uppnåddes? 

� Vilka fördelar upplevde ni med gerillamarknadsföring? 

� Vilka nackdelar upplevde ni med gerillamarknadsföring? 

� Kan ni tänka er att använda er av gerillamarknadsföring igen? 


