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Sammanfattning	  
För att tränga igenom dagens enorma brus i media krävs ständigt nya metoder att 
kommunicera med sin målgrupp. Detta yttrar sig inte minst inom en av de mest klassiska 
kanaler för marknadsföring, annonsering. En annons definieras som ett betalt meddelande 
med en identifierad säljare som söker att sprida ett budskap till en särskild målgrupp.  

 Gerillamarknadsföring kan definieras som användande av okonventionella metoder för att nå 
marknadsföringsmål, och fenomenet blir ett allt mer frekvent inslag i marknadsföring idag. 
Gerillamarknadsföring tillämpat i annonsering kallas ”guerrilla advertising”, eller 
gerillaannonsering på svenska. Gerillaannonsering innebär att en annons gjorts okonventionell 
och uppseendeväckande för att locka uppmärksamhet.  
Den här studien har undersökt effektiviteten mellan traditionell annonsering och 
gerillaannonsering ur ett konsumentperspektiv. Ihågkommande av varumärke, produkt och 
budskap har mätts i en kvalitativ semi-strukturerad studie. Resultatet av studien vittnar om att 
gerillamarknadsföring har en markant bättre genomslagskraft jämfört med traditionell 
annonsering. Personerna som exponeras för en gerillaannons kommer i större utsträckning 
ihåg annonsen jämfört med en traditionell annons. Därtill minns intervjupersonerna i studien 
mer information från en gerillaannons än från en traditionell annons. Slutsatsen är att 
gerillaannonsering är ett kraftfullt verktyg för en annonsör. Målgruppen tar till sig budskapet 
bättre eftersom gerillaannonsen lockar fram nyfikenhet och tvingar en att tänka kreativt.   
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1 Inledning 
Den som vill kommunicera ett budskap idag möter ett enormt brus på marknaden. Den 
tilltänkta målgruppen översköljs av olika typer av reklam och erbjudanden löpande under 
dagen i alla möjliga tänkbara och otänkbara kanaler. Så fort vi åker buss, läser nyheterna, ser 
en film eller tar oss för något annat utsätts vi för dessa budskap. Antalet kommunikationssätt 
och dess intensitet ökar ständigt, vilket gör det allt svårare att skära igenom bruset.  
År 2012 spenderades bara i Sverige knappa 66,7 miljarder kronor på reklam. Bilden nedan 
från institutet för reklam och mediestatistik skvallrar om att en stor del av pengarna läggs på 
olika former av annonsering via bland annat internet, dagspress, direktreklam, 
utomhusreklam, TV och tidskrifter.  

 
Figur 1 - Institutet för reklam och mediestatistik 2012. Reklamkakan 2012 [tillgänglig online] 
Tillgänglig genom <http://www.irm-media.se/reklamkakan.aspx> [Hämtad 11 maj 2013] 

 

För att överrösta konkurrenterna och nå ut till sin målgrupp måste en annons idag enligt 
Levinson (2006, s.18) erbjuda målgruppen något relevant eller intressant. Den måste fånga 
vår uppmärksamhet och få oss att fundera. Ett allt populärare sätt för att skära igenom bruset 
är att använda sig av gerillamarknadsföring. Gerillamarknadsföringen tar vara på produktens 
centrala egenskaper och kommunicerar det via oväntade och utstuderade sätt som får oss att 
stanna upp och fascineras av dess budskap. Gerillamarknadsföring eller ”guerrilla marketing” 
myntades av Jay Conrad Levinson som ett effektivt sätt för små företag att skära igenom 
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bruset, men har idag utvecklats och tillämpas idag av alla typer av företag för att skaffa sig ett 
övertag och effektivisera sin marknadsföring.  
Gerillamarknadsföring är idag ett brett område och rymmer många synsätt och teorier. 
Gerillaannonsering eller ”guerrilla advertising” är annonsering sett ur ett gerillaperspektiv, 
och det är detta fenomen det här arbetet syftar till att studera.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Trots att enorma summor pengar spenderas på annonsering årligen är det långt ifrån alla 
kampanjer som har önskad effekt. På grund av att många marknadsföringskanaler kombineras 
och väljs kan det vara svårt att peka ut exakt vilken del i en marknadsföringskampanj som inte 
varit optimal. Eftersom just annonsering i tryckt form inte kan mätas i samma utsträckning 
som till exempel annonsering på internet blir ofta en annons effektivitet svår att bedöma inte 
bara i förhand, utan även i efterhand. 
För att en annons ska vara effektiv ska avsändaren lyckas förmedla sitt budskap oförvanskat, 
och på ett fascinerande sätt som får målgruppen att stanna upp och tänka efter. Att välja en 
gerillastrategi för sin annonsering är enligt teorin ett effektivt sätt att skära igenom bruset på 
marknaden med sitt budskap. Frågan är om gerillaannonsering alltid är effektivare än 
traditionell annonsering, och i så fall hur mycket effektivare.  

 

1.3 Syfte 
Arbetet syftar att definiera begreppet gerillaannonsering och beskriva hur det implementeras 
och praktiskt tillämpas i olika situationer och via olika kommunikationskanaler. Studien ska 
undersöka ur ett konsumentperspektiv om det finns några skillnader i effektivitet mellan 
traditionell annonsering och gerillaannonsering.   
För att svara på dessa frågeställningar har tre forskningsfrågor formulerats: 

• Hur väl minns testpersonen varumärket från en gerillaannons jämfört med en 
traditionell annons?  

• Hur väl minns testpersonen produkten från en gerillaannons jämfört med en 
traditionell annons? 

• Hur väl minns testpersonen budskapet från en gerillaannons jämfört med en 
traditionell annons?  

 

1.4 Avgränsningar 
Främst ligger det en naturlig avgränsning i ämnesvalet. Guerrilla marketing och advertising är 
två stora områden. Genom att fokusera på skillnaderna mellan traditionell annonsering och 
annonsering genom ett guerrilla-perspektiv har syftet redan där avgränsats något. Vidare är 
arbetet avgränsat till ett konsumentperspektiv, även kallat ”business to customer” eller ofta 
förkortat ”B2C”. Vidare har rörlig bild och ljud uteslutits ur studien, det vill säga TV och 
radio. Endast tryckta annonser i olika format studeras. Genom att hålla undersökningen till 
olika typer av stillbildsannonser blir det lättare att jämföra de olika metoderna för annonsering 
genom att de båda metoderna är likartade i funktionen.  
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2 Teori 
2.1 Guerrilla marketing 
Guerrilla marketing, eller gerillamarknadsföring, innebär att man använder okonventionella 
metoder för att nå marknadsföringsmål. Ofta är metoden förenat med låga eller små 
kostnader, varpå tankesättet ofta passar små eller medelstora uppstickande företag som har 
svårt att synas bland alla andra budskap.  

Genom att vara innovativ och kreativ fångar man målgruppens uppmärksamhet. Enligt 
Levinson & Levinson (2011 s.3-7) träffar en gerillamarknadsföringskampanj oftast inte så 
många människor, men kan ha en extrem genomslagskraft hos de exponerade och skapa 
mycket uppståndelse om produkten bland målgruppen genom ”word-of-mouth”.  

 

2.2 Guerrilla advertising. 
Guerrilla advertising, eller gerillaannonsering, är en del av gerillamarknadsföring. 
Gerillaannonsering innebär att en annons gjorts okonventionell och uppseendeväckande för 
att locka uppmärksamhet. Enligt Levinson & Levinson (2011 s.85) är kärnan i lönsam 
gerillaannonsering kreativitet. En gerillaannons startar i grundidén med produkten, dess 
egenskaper och budskapet som ska förmedlas. Utifrån detta bygger man kreativa idéer och 
sätter in produkten i okonventionella samband. Centralt i gerillaannonsering är att det alltid 
finns en tydlig förmedling av en idé eller en direkt uppmaning att konsumera något. Detta 
skiljer den från traditionell annonsering, som mycket väl kan vara enbart avsedd att stärka ett 
varumärke.  

I en gerillaannons är enligt Levinson (2006 s.9) alltid idén och meddelandet överordnat den 
grafiska designen. Gerillaannonsen görs okonventionell genom sin utformning och 
positionering, vilket väcker uppmärksamhet.  
Levinson & Levinson (2011 s.96) anger även att humor bör undvikas i en gerillaannons. 
Humor må vara roligt första gången den upplevs, men vid upprepad exponering blir samma 
skämt tröttsamt. En gerillaannons är ständigt fascinerande oavsett hur många gånger en 
person exponeras för den.  
Exempel på hur gerillaannonser ser ut och fungerar hittas i bilagorna under rubriken 
intervjumaterial.  
 

2.3 Stealth marketing 
Stealth marketing enligt Roy & Chattopadhyay (2010 s.69-70) översätts på svenska till 
smygreklam. Syftet är alltså att obemärkt föra ut ett kommersiellt budskap, och har därmed 
likheter med gerillaannonsering eller kan kombineras med gerillaannonsering. En alternativ 
definition ur ett annonseringsperspektiv är en annons som inte uppfattas som en annons av sin 
målgrupp. Aktionens natur gör att den smälter in i sin omgivning med framför ändå ett tydligt 
budskap.  
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2.4 Marknadsföringsmixen 
Marknadsföringsmixen och dess fyra ”P” är en grundbult inom all marknadsföring, och är 
central även vid alla former av annonsering. Marknadsföringsmixen beskrivs av Jobber (2007 
s.18-21). Vidare kommer marknadsföringsmixens fyra ”P” tolkas ur ett 
annonseringsperspektiv.  
 

2.4.1 Produkt 
Produkten handlar om vilken vara eller tjänst som erbjuds kunderna. Produkten måste förse 
konsumenten med de fördelar denne söker. Produkten innefattar förpackning, varumärke, 
leveranssätt, garantier samt övriga tjänster som kan tänkas vara förknippade med produkten.  

 

2.4.2 Pris 
Pris spelar en central roll i marknadsföring då det främst är ett konkret sätt att jämföra 
produkten mot konkurrerande produkter.  
Omvänt kan priset berätta mer om produkten och särskilja den från de andra. Exempelvis är 
en handväska för några hundralappar inte samma produkt som en handväska för tiotusentals 
kronor. Genom prissättningen kan alltså information indirekt förmedlas, och egenskaper kan 
förmedlas till varumärket.  
 

2.4.3 Påverkan 
Påverkan är de åtgärder som vidtas för att göra marknaden uppmärksam om en produkt och 
dess fördelar. Här spelar annonsering en central roll i den kommunikationen då det är en bra 
metod för att påverka en stor målgrupp.  Annonsering beskrivs mer detaljerat senare i det här 
arbetet.  

 

2.4.4 Plats 

Produktens plats är hur den distribueras. I vilken kvantitet, var, hur, vilken tid och plats finns 
varan tillgänglig. Ur ett annonseringsperspektiv berör platsen var kunden köper varan och hur 
den erbjuds. Själva placeringen av annonsen är en helt annan dimension av plats, men är ändå 
sammanhängande. Om platsen för försäljningen är på internet, kan det vara bra att placera 
annonsen på internet. Om man marknadsför en vägkrog är det lämpligt att annonsera via en 
annons vid vägen någon kilometer innan. Platsen används ofta i kreativ marknadsföring för att 
rikta sig till rätt målgrupp eller bara skapa uppmärksamhet. 
 

2.5 Annonsering 

2.5.1 Definition  

Annonsering är något vi utsätts för varje dag på alla tänkbara och otänkbara platser. Medvetet 
och omedvetet matas vi med olika typer av information och budskap. Trots att det är så 
frekvent förekommande i våra liv, kan det vara svårt att sätta fingret på vad annonsering exakt 
är för något. Förenklat kan man säga att det är marknadsföringens kommunikation. Det är den 
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delen av marknadsföringen som uppmanar oss att intressera oss för eller köpa en särskild 
produkt. Många tänker ofta på en tryckt tidningsannons när de hör order annonsering, men 
termen annonsering rymmer mycket mer än så. Idag kan annonsering göras genom flera olika 
typer av media och ofta med fördel kombineras med flera andra typer av annonsering. 
Konkreta exempel förutom en tryckt tidningsannons är en banner på en hemsida, en tv-
reklam, direktreklam eller en förpackning.  
Annonsering är alltså verktyget som förmedlar det marknadsföraren vill förmedla. Ett 
budskap fastslås, översätts i någon form av en annons, sänds iväg, mottas av annonsens 
mottagare och tolkas.  

Moriarty, Mitchell och Wells (2009 s.55) listar fem grundläggande faktorer hos annonsering:  

• En annons är oftast köpt av annonsören, men kan i vissa fall vara donerad.  
• Utöver att meddelandet är köpt, är köparen identifierad. 
• Annonsering riktar sig generellt sett till en bred massa eller en utvald målgrupp.  
• Annonsering syftar att informera konsumenten och göra dem medveten om produkten 

eller företaget. Ofta försöker även annonsen övertyga om produktens fördelar. 
• Meddelandet förs ofta fram genom icke-personlig media. Dock håller detta på att 

ändras genom riktad annonsering via internet, där annonser går att rikta efter olika 
kriterier.  

 

2.5.2 Annonsering idag 
Enligt Moriarty, Mitchell & Wells (2009 s.55) kan modern annonsering beskrivas med hjälp 
av fyra komponenter. 

• Strategi är själva tanken bakom annonsen, vad den syftar till att kommunicera och 
vem den riktar sig åt. En målsättning fastslås och målgruppen väljs ut, varpå dess 
behov och preferenser kartläggs. Ett meddelande skapas för att kommunicera med 
denna målgrupp och sänds ut via de valda mediekanaler som fungerar bäst i det 
aktuella fallet.  

• Den kreativa idén i en annons är det som väcker din uppmärksamhet och fastnar i ditt 
minne. Just kreativiteten är en kritisk aspekt i annonsering då den spelar en viktig roll i 
problemlösningen.  

• En effektiv annons har ett kreativt och effektivt utförande. Allt från design, bild, 
placering och text samspelar för att framföra och förstärka idén.  

• Valet av media är en viktig faktor. Hur meddelandet levereras spelar stor roll för hur 
det mottas i målgruppen, och innebär också olika möjligheter.  

 

Det finns flera typer av annonsering som lämpar sig för olika typer av avsändare och 
mottagare. I det här arbetet kommer enbart annonsering till konsument att beröras.  
 

2.5.3 Kommunikationsmodellen 
När väl de fyra hörnstenarna är kartlagda är det dags att göra annonsen. 
Kommunikationsmodellen börjar i det första steget där sändaren, den som avser att skicka 
iväg meddelandet, översätter sitt meddelande i ett kodat meddelande. Rent konkret innebär 
detta att tanken kvantifieras i exempelvis en annonsbild, ofta med tillhörande text. I det tredje 
steget väljs mediekanal, förslagsvis ett veckomagasin eller ett annonsplakat utomhus. När 
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mottagaren ser meddelandet avkodar denne det, och tolkar slutligen meddelandet. 
Utmaningen i annonsen ligger i att få mottagaren att efter avkodning och tolkning få samma 
idé i huvudet som annonsskaparen hade ursprungligen. För att kontrollera detta, tar feedback 
från steg 5 och återinförs i cykeln. Brus i denna modell innebär socioekonomiska trender, 
attityder och konkurrensintensitet. Bruset kan både vara positivt och hjälpa till att sälja varan 
eller vara negativt om det är en konkurrent som överröstar budskapet.  

 
Figur 2 – Tolkning av kommunikationsmodellen från Moriarty, Mitchell och Wells. (2009 s.150) 

 

2.5.4 Kundens beslutsprocess 
Vårt beteende vid ett köp beror på väldigt många faktorer. Vem man är och vad man gör 
spelar in. Så även kulturella faktorer, normer, och demografi. Ju fler sätt man hittar att 
särskilja sin målgrupp på, desto lättare blir det för budskapet att nå fram på rätt sätt till rätt 
målgrupp.  
Psykologi spelar även en stor roll i annonsering. Enligt Moriarty, Mitchell och Wells (2009 
s.186) påverkar vårt sinnestillstånd hur vi uppfattar vår omgivning. Även våra vänners åsikter 
och känslor påverkar hur vi uppfattar meddelandet. Olika mentala tillstånd får oss även att 
reagera olika. Upplever vi till exempel hunger, utmattning eller entusiasm uppfattar vi ett 
budskap på olika sätt och är olika mottagliga för dess budskap.  

Våra behov och vår efterfrågan påverkas kanske främst av våra behov och vår efterfrågan. 
Våra olika typer av behov beskrivs på ett illustrativt sätt genom Maslows behovspyramid av 
Moriarty Mitchell och Wells (2009 s.187). Modellen beskriver en människas olika 
behovstyper och rangordnar dem. Grunden utgörs av rent livsnödvändiga behov och övergår 
gradvis högre uppåt till behov som berikar vårt liv. En individ antas prioritera de 
grundläggande behoven först, och därefter söka att fylla de övre delarna. 

Noise	  

1.	  Sändare	  

2.	  Kodat	  
meddelande	  

3.	  
Mediakanal	  

4.	  Avkodat	  
meddelande	  

5.	  Mottagare	  

6.	  Feedback	  
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Figur 3 – Maslows behovspyramid enligt Moriarty, Mitchell och Wells (2009 s.187) 

 
Ur ett annonseringsperspektiv är modellen relevant genom att alla varor kan knytas an till 
varje nivå i behovspyramiden. De lägre nivåerna utgör våra behov, och de övre våra begär. 
Produkter som mat och bostad utgör våra behov eftersom vi inte klarar oss utan dem. 
Nöjesresor och prylar är saker som vi begär, men överlever utan. Genom att knyta an 
produkter till rätt typ av produkt kan annonsen riktas mot de särskilda behov en individ har. 
När budskapet når mottagaren skapas en anledning att konsumera den utannonserade 
produkten, vilket kommer påverka individens beslutsfattande.  

Beslutsprocesser kan indelas i två typer; de men låg involvering och de med hög involvering 
enligt Moriarty, Mitch ell och Wells (2009 s.195). Låg involvering innebär att varan köps 
frekvent eller är av mindre betydelse, och därför blir beslutsprocessen kortare än produkter 
som ger hög involvering. Exempel på produkter som ger låg involvering kan vara att köpa 
mjölk i livsmedelsaffären, medan ett köp av en ny bil ger en hög involvering. Skillnaden 
mellan låg och hög involvering är att vid hög involvering söker konsumenten initialt efter 
stora mängder information att grunda eller avfärda sitt köp på. Den som säljer dessa typer av 
produkter måste således säkerställa att rätt informationsmängd finns tillgänglig för den vara 
man säljer.  

	  
	  

Själv-‐
förverkligan	  

Uppskattning	  

Tillhörighet	  

Säkerhet	  

Fysiologiska	  behov	  
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Figur 4 – Beslutsprocessen enligt Moriarty, Mitchell och Wells (2009 s.195) 

 

1. Processen inleds med att en individ identifierar eller på något sätt blir varse om ett 
behov för en produkt. Målet med en annons är att stimulera detta behov. 

2. Om varan är något individen intresserar sig för, eller om det rör sig om en relativt stor 
investering vill individen ofta söka information om varan. Exempelvis kan man tänka 
sig att många läser på lite och söker information inför ett bilköp, samtidigt som man 
troligtvis inte ägnar lika mycket tid på att köpa ett par jeans. Att köpa mjölk i affären 
innebär oftast att den här fasen hoppas över helt och hållet.  

3. Individen utvärderar vilka alternativ det finns och jämför dem med varandra. Här är 
annonsering särskilt viktigt eftersom det hjälper produkten att stå sig i jämförelserna. 
Även om produkten inte är lika engagerande (exempelvis mjölk) är detta ändå viktigt 
då varje individ har ett så kallat ”evoked set”. ”Evoked set” är det urval av alternativ 
som individen naturligt överväger köpa när denne tänker på en särskild vara.  

4. Själva köpbeslutet är ofta tvådelat. Först väljs produkten, därefter väljs inköpsstället. 
Är produkten däremot en vara som har ett lägre engagemang välj ofta inköpsstället 
först. Till exempel väljer vi bilmärke först och bilhandlare därefter när vi köper ny bil, 
men köper vi mjölk väljer vi butik först och väl där bestämmer vi oss för ett särskilt 
varumärke.  

5. När köpet är utförs utvärderar individen köpbeslutet. Hur beslutet upplevs i efterhand 
spelar stor roll för om individen tänker behålla varan eller returnera den, samt 
sannolikheten för fler framtida köp. Annonsering i form av hur produkten levereras 
och eventuellt paketeras påminner återigen kunden om fördelarna med det genomförda 
beslutet.   

 

2.6 Brand advertising 
Det engelska uttrycket ”Brand” översätts bäst till varumärke på svenska. Ursprunget kommer 
ur ordet brännmärkning, då man förr brännmärkte boskap med en glödgad järnstämpel för att 

1.	  BehovsidentiBiering	  

(2.	  Informationssökning)	  

3.	  Utvärdering	  av	  alternativ	  

4.	  Köpbeslut	  

5.	  Utvärdering	  
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kunna skilja boskapen åt. Idag är varumärket det som kännetecknar produkten. Dess namn får 
oss att associera egenskaper med varan och särskilja den från andra varor. Enligt Jobber (2007 
s.334-335) skapas ett varumärke genom att förse en produkt med tydliga värden som 
särskiljer den från konkurrenterna. Dessa värden bör anspela både på emotionella faktorer och 
rena fördelar med produkten. Jobber benämner denna berikning av produkten som 
”augmented product”, vilket han jämställer med varumärke.   
Brand advertising, eller varumärkesmarknadsföring, innebär att annonsören fokuserar på att 
långsiktigt arbeta in en identitet hos ett varumärke. (Moriarty, Mitchell och Wells, 2009 s.59). 
Rent konkret innebär detta att annonsen kommunicerar dessa egenskaper som kännetecknar 
varumärket. Annonsen innehåller inte någon direkt uppmaning om att konsumera varan 
omgående eller kommunicerar något tillfälligt erbjudande, och ofta är det inte ens någon 
specifik vara som presenteras. Annonsen kan däremot innehålla en slogan eller ett budskap 
som anknyter till varumärket.  

 

3 Metod 
En kvalitativ studie har valts för att besvara frågeställningen. Skälet till valet är att en 
kvantitativ analys är svår att genomföra, främst genom att svaren ofta inte är kvantifierbara. 
En kvalitativ studie stämmer bättre överens med den valda frågeställningen. En 
sexstegsmodell enligt Bryman och Bell (2005 s.300-302) kommer att tillämpas för att 
genomföra studien på ett systematiskt sätt.  
 

 
Figur 5 – Sexstegsmodell enligt Bryman och Bell (2005 s.300-302). 

 

1.	  Generella	  frågeställningar	  

2.	  Val	  av	  relevanta	  platser	  och	  undersökningspersoner	  

3.	  Insamling	  av	  data 	  	  

4.	  Tolkning	  av	  data	  

5.	  Begreppsligt	  och	  teoretiskt	  arbete	  

6.	  Rapport	  om	  resultat	  och	  slutsatser	  
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Den valda formen är en intervju eftersom den är flexibel och fokus ligger på den intervjuades 
ståndpunkt, inte forskarens. En semi-strukturerad intervju väljs eftersom intervjun bitvis 
behöver ha en fast stomme med bildexempel som deltagaren utsätts för.   

 

3.1 Möjliga problem med den valda studien 
En av riskerna med en kvalitativ studie är enligt Bryman & Bell (2005 s.318) att bli för 
subjektiv, det vill säga att forskningsresultatet bygger på forskarens egna uppfattningar och 
perspektiv. Risken med subjektivitet är svår att undkomma då den grundläggande idén med 
att ta sig an själva forskningen kan i sig vara subjektiv och vinklad, varpå subjektivitet då blir 
svårt att åtgärda genom något särskilt tillvägagångssätt. Det åtgärder som kommer vidtas ur 
detta hänseende är att intervjun kommer utföras med så öppna frågor som möjligt, och att 
svaren kommer antecknas strikt och oförskönat utan att ifrågasättas. 

Eftersom studien börjar i ett relativt öppet sätt kan den som studerar rapporten ha svårt att 
urskilja varför området valts. Om forskningsfrågor och studiens resultat inte överensstämmer 
kan den interna validiteten komma att kritiseras enligt Bryman och Bell (2005 s.306). Genom 
forskningsfrågorna klargörs studiens syfte och på så vis även avsikten med intervjun.     

Ett annat problem är att undersökningen är svår att upprepa på grund av att den saknar en fast 
struktur och kan påverkas utav vad den som utför studien har för perspektiv. Det blir då svårt 
för en utomstående part att verifiera om resultatet har tillräckligt hög reliabilitet.  
För att förebygga tvivel om resultatets reliabilitet är en semi-strukturerad modell vald. Då 
undersökningen har en stomme som är konstant och materialet är detsamma i samtliga 
intervjuer kommer intervjun i stora drag vara möjlig att upprepa, varpå den externa 
reliabiliteten bör anses hålla en god nivå. Den interna reliabiliteten bör även den anses som 
relativt hög då studien genomförs och tolkas av samma person.  

 

3.2 Metoden 
Den kvalitativa semi-strukturerade intervjun kommer av praktiska skäl riktas till studenter i 
åldersintervallet 20-30 år. Testgruppen är relativt homogen då den har snarlik inkomst, 
sysselsättning och har jämn könsfördelning. Studien är således främst applicerbar på yngre 
och troligtvis inom kort konsumtionsbenägna människor. Varumärken och produkter är valda 
med hänsyn till vad testgruppen känner till och vad de normalt bör kunna relatera till.  
För att inte färga svaren eller ställa ledande frågor, kommer de intervjuade inte ges någon 
information om enkätens syfte eller vad de olika exemplen innehåller. Den strukturerade 
delen består enbart av att materialet testpersonerna exponeras för är detsamma. Utöver den 
stommen får testpersonen beskriva fritt vad de ser. När testpersonen återgett allt den kommer 
ihåg, kommer intervjupersonen utfrågas om de annonser den återgett. Där det finns återgivna 
annonser men där någon av forskningsfrågorna inte återgetts kommer intervjupersonen 
utfrågas specifikt om den minns dessa delar. Här avslöjas på sätt och vis forskningsfrågorna 
för intervjupersonen, men det är då för sent för intervjupersonen att påverka sina svar eller 
memorera komponenter i annonserna. På så vis får intervjupersonen ut all registrerad 
information hos intervjupersonen, utan att intervjupersonen anpassar sig efter testet.  
För att kunna jämföra effektiviteten mellan traditionell annonsering och gerillaannonsering 
kommer igenkännande av varumärke, produkt och budskap hos intervju att antecknas och 
sedan jämföras.  
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3.3 Intervjuns uppbyggnad 
Testmaterialet består av totalt 12 bilder. 6 av dessa är traditionella annonser, och 6 stycken är 
bilder av gerillannonsering. Varumärkena är i de flesta fall välkända för testpersonen. Oavsett 
om varumärket känns igen, kommer testpersonen i samtliga fall vara i målgruppen för den 
produkt som erbjuds.  

Enligt en artikel av Reyner, Miller och Rotello (2008 s.5) ägnar betraktaren av en annons 
ungefär 5,7 sekunder åt att studera bilden, och 3,6 sekunder åt texten. Totalt sett innebär det 
att ungefär 9,3 sekunder är vad en person i genomsnitt ägnar åt att titta på en annons, förutsatt 
att den över huvud taget lockar uppmärksamhet.  

I den här intervjun kommer intervjupersonen ges 10 sekunder per bild i genomsnitt. 10 
sekunder antas vara tillräcklig exponeringstid per annons för att varumärke, produkt och 
budskap ska ha en chans att hinna fastna i minnet utan att testpersonen upplever tidspress eller 
överexponeras, det vill säga att testpersonen aktivt försöker memorera bilderna. Totalt 
kommer det ges 120 sekunder åt intervjupersonen att studera bilderna i valfri ordning. När 
tiden går ut kommer bilderna samlas in, och testpersonen ombes återge vad denne har sett och 
inkludera alla observerade detaljer och inte utelämna några fakta. När testpersonen angett allt 
den minns kommer denne att utfrågas på varumärke, produkt och budskap för samtliga 
annonser som återberättats, såtillvida att detta inte redan angetts. 
Alla bilder exponeras samtidigt i slumpvis ordning på en plan yta, där alla bilder konkurrerar 
om uppmärksamheten.  
Antalet intervjuer kommer sträcka sig till 10 stycken. Testpersonerna är studenter och har en 
jämn könsfördelning. Då studien är av kvalitativ typ och varje testperson kommer generera en 
ganska stor mängd data kan studien anses som tillräckligt omfattande för att ge ett tillförlitligt 
svar. 
Den annonseringsform som i klar majoritet blir bäst ihågkommen både till varumärke, 
produkt och meddelande kommer anses ha en högre effektivitet.  
 

3.4	  Material	  

Sex gerillaannonser och sex traditionella annonser är utvalda till det här testet. 
Gerillaannonserna kvalificerar sig som gerillaannonser genom att det är en okonventionell 
annons och därtill utnyttjar platsen på något sätt. I motsats är annonserna konventionella och 
dyker upp på logiska och väntade platser. De är antingen tryckta på ett plakat utomhus eller 
publicerade i en tidning.  

Gerillaannonserna som medverkar i intervjun har valts med hänsyn till att de ska fungera som 
stillbilder. Många gerillaannonser kan involvera faktorer som rörelse eller ljud som inte går 
att undersöka i tryckt form. För att kunna jämföras med de vanliga annonserna är således allt 
material gångbart som stillbilder. Därtill är både gerillaannonserna och traditionella 
annonserna utvalda efter valet av teorier. Annonserna har dessutom valts så att typerna av 
annonser är i så stor utsträckning som möjligt snarlika med typerna av annonser för  

Gerillaannons 1 – Jobsintown.de 
Annonsör: Jobsintown.de 
Produkt: Arbetsförmedlingstjänst 
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Slogan: ”Life’s too short for the wrong job” 

I den här serien med gerillaannonser ses folk med till synes riktigt dåliga jobb operera inuti 
olika typer av maskiner. Annonsen uppmanar dessa människor med dåliga jobb att söka efter 
något bättre genom jobsintown.de. Tanken är att betraktaren ska känna igen sig och relatera 
till händelsen. Genom annonsörens slogan finns det en direkt uppmaning.  

I det här fallet fungerar annonsen som ett försök till nyetablering. Företaget existerar inte på 
den svenska marknaden, och varumärket ”Jobsintown” borde vara okänt. Om annonsen 
fungerar borde några av intervjupersonerna lyckas återge dess innehåll.  
Anledningen till att denna är utvald är för att få med ett varumärke som förhoppningsvis 
ingen har exponerats i större utsträckning för, och att testa hur personerna reagerar på 
nyetablering. Därtill erbjuder annonsen en produkt som fyller en lägre nivå i Maslows 
behovstrappa än de översta och självförverkligande delarna, eftersom arbete och försörjning 
är en grundförutsättning för att känna trygghet för de flesta människor.  

 

Gerillaannons 2 – Mini Cooper 
Annonsör: Mini 

Produkt: Cooper 
Budskap: - 

I den här gerillaannonsen finns ingen direkt slogan, men budskapet som förmedlas är att Mini 
Cooper är en så pass liten och smidig bil att man skulle kunna köpa hem den i en låda, som 
man sedan packar upp och slänger vid soporna. Därför är denna öppnade låda placerad vid 
soptunnor. Det ska efterlikna att någon köpt sin Mini Cooper, tagit hem den, öppnat 
kartongen och slängt kartongen i soporna. Månadskostnaden står skrivet på kartongens sida i 
form av en prislapp.  

Denna annons har valts för att Mini Cooper är ett varumärke som är välkänt för testgruppen. 
Här är det frågan om att stärka sitt varumärke. Just bilar är en bransch som jobbar väldigt hårt 
med att stärka sina varumärken, och därför bör testet innehålla bilar i både gerillaversion och 
annonsversion. Därtill kan annonsen delvis anses tillämpa ”stealth marketing” då avsikten är 
att aktionen ska smälta in i miljön.  
 

Gerillaannons 3 – FedEx 
Annonsör: FedEx 
Produkt: Transporttjänst 

Slogan: ”Always first” 
Den här annonsen föreställer en FedEx-bil som enligt dess slogan alltid är först. Detta 
illustreras av att en konkurrerande bil är målad ovanpå FedEx-bilens bakre del. Färgerna på 
den bakomvarande bilen överensstämmer dessutom med en av huvudkonkurrenternas färger, 
nämligen DHL.  
Syftet med denna gerillaannons är att stärka sitt varumärke gentemot konkurrenterna. Denna 
annons har valts eftersom det är ett välkänt varumärke, men är något mer inriktad mot företag 
än privatpersoner, samt att det är en ren tjänst som erbjuds.  
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Gerillaannons 4 – Volkswagen Polo 
Annonsör: Volkswagen 
Produkt: Polo 

Slogan: 95 % återvinningsbar 
Här vill Volkswagen kommunicera att den nya polon går att återvinna till 95 %. Vid en 
återvinningsstation för glasburkar har man placerat en ny återvinningsigloo som passar för en 
Polo. Tanken är att när Polons livslängd tagit slut ska man helt enkelt lyfta upp den och slänga 
den i ett återvinningskärl för Polo-bilar så att det kan bli till en ny bil.  
Här har man jobbat med platsen för exponeringen. När folk återvinner ligger miljötankar nära 
till hands, vilket är ett ypperligt ställe att marknadsföra något annat som är miljövänligt. I det 
här fallet rör det sig dels om en nyetablering, då annonsen avser den senaste Polomodellen 
som har fått denna nya egenskap som kommuniceras (95 % återvinningsbar). Främst handlar 
det dock om att stärka ett det befintliga varumärket Polo, men även att stärka Volkswagen 
själv som ett miljövänligt val.  
Den här annonsen valdes eftersom platsen spelar en central roll i annonsens budskap här.  

 

Gerillaannons	  5	  –	  Adidas	  

Annonsör: Adidas 
Produkt: - 

Slogan: ”Impossible is nothing” 
Denna 53 meter höga skapelsen byggdes år 2008 i Wien inför UEFA EURO 2008. Man 
omvandlade ett av Wiens mest kända landmärke till en enorm målvakt med åtta armar. 
(Guerrilla advertising 2, Gavin Lucas, 2011 s.151) Det finns ingen särskild produkt som 
kommuniceras här, utan syftet är att stärka varumärket Adidas med dess slogan ”Impossible is 
nothing”.  

Den här annonsen är vald eftersom det är ren ”brand advertising” av ett varumärke, och att det 
inte är en specifik produkt som marknadsförs. Därtill är annonsen till viss del platsspecifik.  

 

Gerillaannons 6 – Pepsi 
Annonsör: Pepsi 

Produkt: Pepsi Light 
Budskap: Light 

På utsidan av en lastbil har lastbilens innehåll tryckts. Backar lastade med Pepsi light står 
staplade. Här har man lekt med ordet ”Light” på så vis att läskbackarna är så lätta så de svävar 
upp och staplas från taket och neråt. Något direkt uttalat budskap finns inte utskrivet, men 
indirekt är ”Light” budskapet som kommuniceras. Annonsen är både (BRANDING) och 
reklam för en specifik produkt.  
Annonsen har valts ut eftersom Pepsi Light är ett mycket välkänt varumärke 
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Annons 1 – Volvo 
Annonsör: Volvo 
Produkt V60 D5 

Budskap: Dubbelnatur 
Eftersom det på gerillasidan fanns bilannonser, har en bilannons även tagits med på 
annonssidan. Med ”Dubbelnatur” vill annonsören kommunicera hur produkten ger kunden det 
bästa av två världar. Bilens prestanda är hög, samtidigt som bränsleförbrukningen är låg. 
Ovanför budskapet står exakta värden för detta utskrivet, och under finns en vidare förklaring. 
Denna annons är en exempelannons och har därför priset 000.000kr. Intervjupersonerna kan 
eventuellt anmärka på detta, men eftersom det inte hindrar undersökningen av 
forskningsfrågorna så ses detta som irrelevant för resultatet.  

Annonsen handlar om att stärka varumärke och framförallt att uppmana till konsumtion av 
den specifika produkten V60 D5.  

 

Annons 2 – Garmin 
Annonsör: Garmin 

Produkt: Fēnix  
Budskap: För vad du är på väg att uppnå 

Annonsen visar två äventyrliga personer som är ute i naturen och använder GPS-klockan 
Fēnix från Garmin för att navigera.  

Garmin är ett välkänt varumärke för GPS-produkter, men klockor med GPS-funktion är en ny 
marknad för Garmin. Här rör det sig om ett relativt välkänt varumärke som nyetablerar sig 
inom ett nytt segment.  
Annonsen har valts för att den anspelar på en lägre nivå i Maslows behovspyramid än de 
absolut översta nivåerna som är vanligast bland produkter till konsumenter. Orden ”trygg” 
och ”säker” är egenskaper som användaren av klockan får. 

 

Annons 3 – Apoteket 
Annonsör: Apoteket 

Produkt: Flera olika 
Slogan: Hela Sveriges Apotek 

I en sportrelaterad tidning har Apoteket under 2013 genomfört annonser riktade mot 
tidningsens målgrupp, sportutövare. Fyra sportrelaterade apoteksprodukter finns 
representerade i annonsen, varav 3 är apotekets egna. Den fjärde produkten är den 
smärtlindrande och antiinflammatoriska salvan Voltaren. Här finns både en direkt slogan som 
anknyter till Apoteket, samtidigt som ett tydligt budskap kommuniceras i botten av annonsen; 
”Det mesta för dig som gärna tar i lite extra.” 

Annonsen har valts för att den innehåller både budskap och slogan, samtidigt som den 
innehåller andra varumärken i annonsen som kan tänkas stjäla fokus från annonsören.  
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Annons 4 – Didrikssons 
Annonsör: Didrikssons 1913 
Produkt: Regnklädeskollektion / Cascade Unisex Jacket 

Budskap: ”We love water. But we hate to get wet.” 
Fokus i denna annons ligger på att kommunicera ut Didrikssons regnklädeskollektion. Även 
om en specifik produkt är med i annonsen är det kollektionen samt budskapet som står i 
centrum. Syftet är att kommunicera att Didrikssons kläder är kläder som håller dig torr i våta 
förhållanden samt att stärka Didriksson som varumärke.  
Annonsen dels valts för att få med en klädtillverkare bland annonserna, samt att det rör sig om 
brand advertising.  
 

Annons 5 – Timberland 
Annonsör: Timberland 
Produkt: Earthkeepers (Alpine Heritage Hiker).  

Budskap: ”A bottle and a half in every pair” 
Earthkeepers är en egen produktlinje av skor som tillverkas av Timberland. De skor som 
märks med Earthkeepers är tillverkade med miljöfokus och av antingen återvunna material 
eller material som är giftfria och belastar miljön så lite som möjligt. Detta illustreras tydligt av 
budskapet som kommunicerar att en och en halv återvunnen PET-flaska återanvänds i varje 
par Earthkeepers. Timberlands slogan syns även, ”Nature needs heroes”, men står inte i 
centrum för den här annonsen. Annonsen riktar sig mot miljömedvetna människor som vill 
göra ett bättre miljöval.  

Annonsen har valts för att den har miljöfokus. Timberland är ett välkänt varumärke men 
Earthkeepers kan upplevas som en nyetablering för intervjupersonen.  

 

Annons 6 – Mastercard 
Annonsör: MasterCard 

Product: Re:member 
Slogan: ”You’re in charge” 

Budskapet ”fueled” syftar på att kreditkortet re:member är fyllt med många fördelar i form av 
bonus och försäkringar. På bilden syns en jeep utrustad med diverse extrautrustning utanpå. 
Anledningen är oklar, men troligtvis är bilen oerhört mångsidig och klarar alla utmaningar – 
precis som kreditkortet re:member.  

Annonsen handlar om att informera om produkten Re:member och att stärka MasterCard som 
varumärke. I övrigt har annonsen en väldigt liten logotyp i bilden i förhållande till övriga 
annonser. 
Annonsen har valts ut eftersom det rör sig om ett kreditkort, vilket främst kan klassas som en 
tjänst.  
 



 18 

3.5	  Effektivitet	  hos	  intervjumaterialet	  

Beroende på hur väl de olika annonserna är utförda kan mätresultatet påverkas åt olika håll. 
Om den ena kategorins annonser är särskilt bättre än den andra kategorins kommer detta 
förvränga resultatet. Detta säkerställs delvis genom att ha ett så pass stort intervjumaterial. 
Rimligtvis bör båda kategorier ha bättre och sämre annonser, vilka dessutom har olika 
effektivitet hos olika personer.  

För att säkerställa att den ena kategorin inte har fått annonser av högre kvalitet än den andra, 
kommer varje annons att utvärderas om hur väl den kommunicerar budskapet. Om någon 
annons misstänks ha brister och därtill presterar exceptionellt dåligt i intervjun, kommer ett 
viktat intervjuresultat som tar hänsyn till detta att skapas.  

 

3.6	  Test	  

För att säkerställa att intervjun fungerar kommer den testas på tre försökspersoner. För den 
första testpersonen kommer alla 12 bilderna vara blandade, och för den andra testpersonen 
kommer de grupperas efter typ med traditionella annonser på ena sidan och gerillaannonser på 
andra sidan. För den tredje kommer de ordnas med gerillaannonserna längst ifrån, och 
traditionella annonser närmare. Om inget mönster kan utläsas av testen anses ordningen av 
bilderna vara obetydlig och reliabiliteten vara god.  
 

3.7	  Problem	  med	  intervjun	  

Att gerilladelen av intervjumaterialet är foton av den egentliga aktionen kan tänkas vara en 
barriär som försvårar dessa budskap att konkurrera. Att uppleva dessa aktioner i verkligheten 
ger antagligen ett större intryck. Dock nås väldigt få av den direkta aktionen, gerillaannonser 
nås idag främst av den exponerades vänner genom sociala medier. Då aktionen är 
uppseendeväckande vill den exponerade ofta dela med sig av upplevelsen. Majoriteten av den 
samlade grupp som upplever aktionen direkt och indirekt kommer vara just indirekta, ofta 
genom en skärm på en dator, läsplatta eller mobiltelefon. Därav kommer avbildningarna av 
gerillaannonserna anses ha samma förutsättningar som de vanliga annonserna. Att den 
ursprungliga idén med studien är att testa huruvida gerillaannonsering är effektivare än 
konventionell annonsering gör att ett eventuellt underläge i testet för gerillaannonserna inte är 
betydande för resultatet, utan snarare stärker resultatet såtillvida att det ger det förväntade 
resultatet - att gerillamarknadsföring är effektivare.  
Testet utförs främst på unga människor i spannet 20 till 35 år och således blir också resultatet 
främst gångbart för en yngre målgrupp. Annonserna och aktionerna i sig riktar sig dock inte 
nödvändigtvis enbart till detta åldersspann. Mest troligt är att testresultatet är oberoende av 
ålder, så länge testpersonen befinner sig inom den tilltänkta målgruppen. Problemet med att 
utöka åldersspannet är att hitta annonser som tilltalar samtliga grupper på ett likvärdigt sätt. 
En sportig småbil eller en avancerad GPS-klocka kan tilltala en yngre äventyrslysten 
målgrupp, medan pensionsförsäkringar snarare tilltalar en något äldre målgrupp.  
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4 Empiri 
Här kommer resultatet av den kvalitativa intervjun att presenteras och redogöras.  

4.1 Utförande av test 

De tre testpersonerna utsattes för ett mixat test, ett test med gerillaannonser till höger om alla 
vanliga annonser, och ett test med gerillaannonserna längst ifrån testpersonen.  

Testperson 1 utsattes för ett mixat test och återgav två traditionella annonser och tre 
gerillaannonser. Gerillaannonserna återgavs mer detaljerat.  

Testperson 2 utsattes för ett test med gerillaannonserna till höger och resterande till vänster. 
Här observerades många fler annonser över lag, men fortfarande var gerillaannonserna fler 
och mer detaljerade.  

Testperson 3 fick gerillaannonserna placerade långt bort. Även här var antalet ihågkomna 
gerillaannonser flertaliga och mer detaljerade.  

Totalt kom testpersonerna ihåg 6 annonser och 14 gerillaannonser. Den viktade poängen för 
annonserna blev 8 poäng medan gerillaannonserna fick 35 poäng. 

Oavsett ordningen ger alltså testet snarlika resultat. Avvikelser i det totala antalet svar varierar 
individuellt, men fördelningen mellan gerillaannonser och traditionella annonser och 
detaljrikedomen i svaren påverkas inte av någon särskild ordning.  
Slutsatsen av testets utförande är således att intervjun kan anses tillförlitlig.  

 

4.2 Intervjuresultat 

För att åskådliggöra testresultatet på ett tydligt sätt kommer det att presenteras i en tabell som 
anger om annonsen har blivit igenkänd i intervjun, det vill säga om testpersonen har kunnat 
minnas något om den i efterhand. Oavsett om det är något av varumärke, produkt eller 
budskap som uppfattats eller flera delar har den berörda annonsen getts en poäng. Se bilaga 
”Intervjuresultat 1”. 
Genom att studera denna tabell för igenkännande syns omedelbart att annonsen för 
MasterCard har underpresterat markant i förhållande till de övriga annonserna. Anledningen 
ligger troligtvis att annonsskaparen har låtit estetiken överta den kreativa idén. Bilden på bilen 
och budskapet ”fueled” får inte intervjupersonerna att relatera till det lilla kreditkortet nere i 
högra hörnet. Detta stöds av att en intervjuperson misstog annonsen för ett annat varumärke. 
För att göra testresultatet jämförbart kommer denna annons att sorteras bort i 
intervjuresultatet. För att materialet ska väga jämnt, sorteras även den sämst presterande 
gerillaannonsen bort ur materialet. Volkswagen var den gerillaannons som kändes igen i 
minst utsträckning, och kommer därför även den sorteras bort. 

Intervjuresultatet för igenkänning presenteras därför igen med dessa två annonser borttagna i 
”Intervjuresultat 2”. Totalt kändes de traditionella annonserna igen 27 gånger, medan 
gerillaannonserna kändes igen 38 gånger. Ur detta kan slutsatsen dras att gerillaannonserna 
har känts igen 40 % oftare än de konkurrerande annonserna.  

För att få en bra bild över hur intervjupersonerna upplevt de olika bilderna behöver hänsyn 
även tas till hur mycket information som intervjupersonen faktiskt återberättar. Därför har 
svaren viktats i en uppdaterad tabell. Ett poäng har tilldelats igenkännande av varumärke, ett 
poäng tilldelats igenkännande av produkten, och ett poäng har tilldelats om budskap, slogan 



 20 

eller dylikt har kunnat återberättas. En observerad annons kan således få mellan ett till tre 
poäng. Se bilaga ”Intervjuresultat 3”. 
Av dem viktade svaren syns det tydligt att gerillaannonserna har ett övertag. Totalt sett har 
testpersonerna återgett dubbelt så mycket detaljer här som hos de vanliga annonserna. I 
genomsnitt fick en traditionell annons 1,75 i poäng, medan snittet för gerillaannonserna låg på 
2,35. Gerillaannonserna blir alltså ihågkomna i större utsträckning, samtidigt som mer 
information blir ihågkommen hos testpersonen.  

En del intressant övriga fakta går att dra ur svaren. FedEx var en av de mest och bäst 
igenkända bilderna. Många upplevde även att FedEx-bilen var den roligaste annonsen.  

Lite oväntat gick det bra för det tyska rekryteringsföretaget JobsInTown. Trots att varumärket 
inte är direkt aktivt på den svenska marknaden, kom många ihåg budskapet och flera personer 
kom ihåg varumärket. Att minnas ett nytt varumärke efter enbart en exponering får anses som 
ett exceptionellt bra betyg.  

Mini Cooper var även den en populär bild. Här var det något svårare att första budskapet med 
lådan. De flesta tolkade lådan som att bilen var så pass liten och smidig, att man fått den 
levererad hem till dörren, och sen hade man slängt bort lådan den kom i vid soptunnorna. Lite 
oroväckande upplevde många känslan som ”billig”, vilket delvis kan förklarar av att det står 
skrivet ”99,-” vilket är den lägsta månadskostnaden i euro för att leasa bilen. Dock angav 
testpersonerna att det var papplådan som kändes billigt. Flera personer knöt även an 
papplådan med IKEA, vilket var ett högst oväntat resultat. Med vetskapen om dessa svar 
skulle lådan troligtvis ha gjorts med någon annan design än svart tryck på brun papp. Detta 
signalerade för en del testpersoner billighet och IKEA. Med fyrfärgstryck och en glansig yta 
hade man kanske efterliknat förpackningarna hos produkter som anses som mer ”premium”. 

Bland de traditionella annonserna placerade sig Timberlands annons i nivå med några av de 
bättre gerillaannonserna. Annonsen kändes igen av hela åtta personer, vilket endast 
överträffas av gerillaannonsen för Mini Cooper. 
Övriga spontana kommentarer var att tidsåtgången var precis tillräcklig för att skaffa sig en 
snabb överblick över alla bilder, men att det inte fanns tid att analysera annonserna i detalj. 
Detta är en bra bekräftelse på att uppgifterna om tidsåtgång för exponering från Rayner, 
Miller och Rotello (2008) stämmer och att testet genomfördes på ett korrekt och naturligt sätt. 
Under observationstiden undersöktes intervjupersonens ögonrörelser av intervjuaren. 
Testpersonerna verkar inte gå metodiskt från något håll till ett annat, utan skannar av hela 
bildfältet och registrerar bilderna i spontan ordning efter vilka som tilltalar dem. Ordningen 
testpersonen observerar bilderna i verkar dock inte överensstämma med i vilken ordning och 
omfattning svarsalternativen återges till intervjupersonen.  

5 Slutsatser 
Intervjuresultatet visar tydligt på gerillaannonseringens fördel. En annons av gerillatyp har 
ungefär 40 % högre sannolikhet att bli ihågkommen jämfört med en traditionell annons. Det 
viktade resultatet sticker iväg ännu mer där gerillaannonserna fick ungefär dubbelt så många 
poäng som de traditionella annonserna. Gerillaannonserna har alltså även ett övertag genom 
att ungefär dubbelt så mycket av informationen blir ihågkommen.  

Vidare så upplevde intervjupersonerna gerillaannonserna som fascinerande, och angav att de 
hade en mer positiv inställning till dessa varumärken då bilden hade bjudit på någon form av 
underhållning.  
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Någon skillnad mellan nya och bekanta varumärken syns inte i resultatet. Hur många gånger 
man exponerats för ett varumärke verkar spela mindre roll, kreativiteten i annonsen och dess 
budskap verkar vara det som styr uppmärksamheten hos en målgrupp.  

Annonser som riktade sig mot olika nivåer i Maslows behovspyramid verkade lyckas med sitt 
mål. Några särskilda skillnader på dessa annonser kan inte utläsas i resultatet. Det kan utifrån 
resultatet konstateras att inget tyder på att en annonsör skulle dra fördel av att propagera för 
att produkten täcker en lägre och viktigare del av behovspyramiden. Dock lämpar sig just 
annonsens placering i behovspyramiden som ett bra område för vidare forskning.  
Levinson (2006 s.9) anger att en annons ska vara effektiv och fullfölja den valda strategin för 
att lyckas. Av intervjupersonernas utlåtanden att döma bekräftas detta påstående. FedEx var 
en av de mest omtyckta annonserna och ofta den annons som blev först ihågkommen av 
intervjupersonerna. Tanken bakom annonsen; ”Always first”, är enkel. Både bild, text, plats 
och företagets slogan samverkar. Den annons som lyckades i särklass sämst och därmed blev 
utsorterad var MasterCard. Annonsen var estetiskt tilltalande, men budskapet var dolt i den 
lilla texten, rubriken ”fueled” var svår att anknyta till kreditkortet och jeepen i bakgrunden 
gjorde att intervjupersonen tolkade det som någon form av bilannons. Slutsatsen är att en 
sammanhängande och genomtänkt annons där alla komponenter såsom bild, budskap, slogan, 
plats och varumärke hänger ihop blir i regel en effektiv annons.  
Av de fyra ”P” (Jobber, 2007 s.18-21) som presenterades i teoridelen verkar platsen spela en 
stor roll inom annonsering, och vara en direkt nyckelfaktor till framgång för gerillaannonser. 
De mest framgångsrika gerillaannonserna såsom Mini Cooper, FedEx och Pepsi utnyttjar 
platsen på ett kreativt och utstuderat sätt. Platsen är inte bara kreativ och skapar 
uppmärksamhet, den knyter även ihop produktens egenskaper och budskapet som 
kommuniceras.  
För att nå hög effektivitet måste dock inte en annons vara gerillainspirerad. Timberlands 
annons presterade likvärdigt med de bättre gerillaannonserna. Anledningen till denna annons 
goda resultat är troligtvis att annonsen är korrekt utformad enligt konstens alla regler. 
Budskapet tar upp en tredjedel av sidan, och samverkar med platsen där produkten används i 
samt produktens natur. Rent grafiskt är det fokus på produkten och vad som händer. Övrig 
grafik är suddig, men innehåller precis så mycket information att man registrerar platsen. De 
konkurrerande alternativen som fick lägre poäng inom annonssegmentet har alla en mer 
detaljerad bakgrund alternativt budskapet i en längre text som tar upp mindre yta i annonsen. 
Återigen går detta att återknyta till Levinsons (2006 s.9) åsikt om att annonsen ska vara 
effektiv och fullfölja den uttänkta strategin. Faktorerna för framgång kan samtidigt förklaras 
av Moriarty, Mitchell och Wells beskrivning av de 4 hörnstenarna (2009 s.55) och 
kommunikationsmodellen (2009 s.150). De mer framgångsrika annonserna i testet har en 
tydlig röd tråd genom alla dessa modeller, samtidigt som de mindre framgångsrika 
annonserna i testet misslyckats eller presterar sämre i något av stegen.  
Anledningen till att gerillaannonserna presterade bättre i intervjun beror på att dem håller fast 
vid den kreativa idé som är hämtad från produkten och dess egenskaper och den estetiska 
utformningen tillåts aldrig överta kontrollen över annonsens utformning. Genom att fascinera 
målgruppen fångar man uppmärksamhet och kommunicerar sitt budskap bättre.  
 

5.1 Vidare forskning  

Som nyligen nämnts finns det möjlighet att undersöka förhållandet mellan de olika stegen i 
Maslows behovspyramid och olika typer av annonsering djupare. Kanske finns det särskilda 
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strategier som tillämpas eller skulle kunna tillämpas vid marknadsföring av olika typer av 
produkttyper.  
Den här studien berör enbart ett avgränsat åldersspann, ett segment som är ganska mottagliga 
för reklam. Hur människor i olika åldersklasser eller livssituationer tolkar och tar till sig de 
mer kreativa annonseringssätten är ett bra ämne för vidare undersökning.  

Vidare skulle möjligheterna för att använda gerillaannonsering i sociala media kartläggas. Det 
är ett område som växer fort just nu och förändras kraftigt. Att hänga med i utvecklingen 
ställer höga krav på att annonsören hänger med i den tekniska utvecklingen som för tillfället 
råder. Nyckeln till framgång här verkar ligga i att erbjuda den som exponeras för 
informationen något av värde. Sitter vi framför TV:n har tittaren inget annat val än att se 
reklamen, men i sociala medier väljer man vad man vill ta del av. Informationsflödet är stort, 
och för att få uppmärksamhet skulle gerillaannonsering kunna tillämpas. Det finns flera 
exempel på hur detta tillämpas rent praktiskt, men troligtvis kommer det ske en stor 
utveckling inom det här området de kommande åren. 
En av annonserna i intervjumaterialet gav anmärkningsvärt dåliga testvärden. Att undersöka 
misslyckade annonser närmare och dra slutsatser om vad det är som händer när annonser 
misslyckas hade varit intressant. Troligtvis är den vanligaste orsaken att den grafiska 
utformningen har spelat en för stor roll och att budskapet har satts åt sidan, men det finns 
troligtvis fler och mer komplexa faktorer som förbises frekvent av annonsörer. 
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 II 

Bilagor 
Intervjuresultat 

Intervjuresultat 1 
Varje annons gavs ett poäng när den återberättades av intervjupersonerna. Här 
underpresterade Mastercard ordentligt. För att göra testresultatet rättvist och jämförbart 
utesluts den lägst presterande annonsen ur varje kategori till ”Intervjuresultat 2”.  
 

 
Igenkännande i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 

Annonser Garmin   1 1     1 1   1   
  Didrikssons         1 1 1     1 
  Timberland 1 1     1 1 1 1 1 1 
  Volvo     1 1   1 1 1 1   
  Apoteket 1     1 1       1   
  Mastercard           1         
Gerilla Mini Cooper 1 1 1 1 1 1 1   1 1 
  FedEx 1 1 1 1     1 1   1 
  Pepsi Light   1     1 1 1 1 1 1 
  Volkswagen   1 1     1 1   1   
  Adidas   1 1 1   1 1 1 1 1 
  Jobsintown 1 1 1 1   1   1   1 

 
  



 III 

Intervjuresultat	  2	  

Här har Mastercards annons och Volkswagens gerillaannons plockats bort för att ge ett 
rättvist och jämförbart testresultat.  
Detta resulterar i att annonserna känns igen 27 gånger medan gerillaannonserna känns igen 38 
gånger. Detta innebär att en gerillaannons blir ungefär 40 % oftare ihågkommen än en 
traditionell annons.  

 

	  
Igenkännande	   i1	   i2	   i3	   i4	   i5	   i6	   i7	   i8	   i9	   i10	  

Annonser	   Garmin	   	  	   1	   1	   	  	   	  	   1	   1	   	  	   1	   	  	  
	  	   Didrikssons	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   1	   1	   	  	   	  	   1	  
	  	   Timberland	   1	   1	   	  	   	  	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
	  	   Volvo	   	  	   	  	   1	   1	   	  	   1	   1	   1	   1	   	  	  
	  	   Apoteket	   1	   	  	   	  	   1	   1	   	  	   	  	   	  	   1	   	  	  
Guerrilla	   Mini	  Cooper	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   	  	   1	   1	  
	  	   FedEx	   1	   1	   1	   1	   	  	   	  	   1	   1	   	  	   1	  
	  	   Pepsi	  Light	   	  	   1	   	  	   	  	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
	  	   Adidas	   	  	   1	   1	   1	   	  	   1	   1	   1	   1	   1	  
	  	   Jobsintown	   1	   1	   1	   1	   	  	   1	   	  	   1	   	  	   1	  
	   	  



 IV 

Intervjuresultat 3 
I den tredje tolkningen av intervjuresultatet har svaren viktats efter hur många av de tre 
forskningsfrågorna som återberättades i varje annons. En poäng gavs för varje del som kunde 
återges. Totalt fick annonserna 48 poäng mot gerillaannonsernas 87 poäng. 
Genomsnittspoängen för en annons var 1,78 poäng och genomsnittspoängen för en 
gerillaannons var 2,29 poäng.  
 

	  
Viktat	  igenkännande	   i1	   i2	   i3	   i4	   i5	   i6	   i7	   i8	   i9	   i10	  

Annonser	   Garmin	   	  	   1	   1	   	  	   	  	   3	   2	   	  	   2	   	  	  
	  	   Didrikssons	   	  	   	  	   	  	   	  	   2	   2	   2	   	  	   	  	   2	  
	  	   Timberland	   2	   2	   	  	   	  	   2	   3	   3	   2	   2	   2	  
	  	   Volvo	   	  	   	  	   1	   1	   	  	   2	   1	   1	   1	   	  	  
	  	   Apoteket	   1	   	  	   	  	   2	   2	   	  	   	  	   	  	   1	   	  	  
Guerrilla	   Mini	  Cooper	   3	   3	   3	   2	   2	   2	   3	   	  	   2	   3	  
	  	   FedEx	   3	   3	   3	   2	   	  	   	  	   1	   3	   	  	   3	  
	  	   Pepsi	  Light	   	  	   3	   	  	   	  	   2	   3	   3	   3	   3	   2	  
	  	   Adidas	   	  	   3	   1	   2	   	  	   3	   1	   2	   1	   3	  
	  	   Jobsintown	   1	   3	   2	   1	   	  	   1	   	  	   2	   	  	   1	  
  



 V 

Intervjumaterial 
Gerillaannons 1 – Jobsintown.de 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 VI 

 Gerillaannons 2 – Mini Cooper 



 VII 

Gerillaannons 3 - FedEx  
  



 VIII 

Gerillaannons 4 – Volkswagen Polo  



 IX 

Gerillaannons 5 - Adidas  



 X 

Gerillaannons 6 – Pepsi Light 
 



 XI 

 Annons 1 – Volvo V60  



 XII 

Annons 2 – Garmin Fenix 

 
  



 XIII 

Annons 3 - Apoteket 

 
  



 XIV 

Annons 4 - Didrikssons 

 
  



 XV 

Annons 5 – Timberland 

 
  



 XVI 

Annons 6 – Mastercard Re:member 

 

 


