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Sammanfattning 
 
Målet med detta examensarbete var att skapa en grafisk profil till Trädgårdscafét, i Borlänge, som är 
ett nyöppnat litet vegetariskt/veganskt café. Genom en grafisk profil får företaget ett formspråk som 
skapar igenkänning hos befolkningen.   
 
För att företagets nya grafiska profil skulle synas ute bland konkurrenterna behövdes någon typ av 
marknadsföring genomföras. Då det är allmänt känt att många mindre företag inte har råd att satsa 
mycket pengar på marknadsföring valdes en kostnadseffektiv metod. Därför valdes 
gerillamarknadsföring då detta kan vara ett effektivt och billigt sätt att marknadsföra företaget på. 
Dock bör det tas i åtanke att gerillamarknadsföring är tidskrävande. Effekten av 
gerillamarknadsföringen mättes sedan genom att beräkna antalet gäster på caféet under en tidsperiod 
innan, under och efter gerillamarknadsföringen. Även en undersökning i Borlänge centrum 
genomfördes. 
 
Grafiskt material till caféet togs fram i form av en grafisk profil. Utifrån denna togs sedan visitkort, 
feel good-kort, skyltar, bordspratare och gatupratare fram. Även material till gerillamarknadsföringen 
togs fram i form av bland annat flyers och affischer. Underlaget för detta grundades i studier av 
litteratur, fokusgrupper och undersökningar. För bästa resultat hölls även en regelbunden och öppen 
kundkontakt genom hela arbetet. 
 
Gerillamarknadsföringen genomfördes under en dag i Borlänge centrum där sex marknadsförare 
delade ut flygblad. Gerillamarknadsförarna hade även ställt ut möbler i Borlänge centrum för att 
väcka uppmärksamhet.      
 
Gerillamarknadsföringen resulterade i att antalet cafégäster ökade nästan dubbelt så mycket på 
gerillamarknadsföringsdagen. Undersökningar som gjordes före och efter gerillamarknadsföringen 
visade också att kännedomen om caféet ökade.      
 
Genom att använda en grafisk profil med väl genomarbetade regler för att ta fram café- och 
gerillamarknadsföringsmaterial visar denna studie att ett mindre företag kan synas bland sina 
konkurrenter på ett effektivt och relativt billigt sätt.  
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Abstract 
 
The purpose of this thesis was to create a visual identity to the café Trädgårdscafét. This was to 
increase the awareness of the cafe among the population of Borlänge. To make the company's visual 
identity visible, we also organized a guerrilla marketing. The outcome of the guerrilla marketing 
were then measured by calculating the number of guests during a certain period of time and also 
through a survey conducted in Borlänge. 
 
Graphic material, such as a graphic identity, business cards, feel good-cards, store signs, standing 
information folders to place on the tables and pavement board was created. Flyers and posters were 
also created for the guerrilla marketing. The basis for this was established in the study of literature, 
focus groups and surveys. We also kept a regular and open contact with the café owners throughout 
the project. 
  
In a similar procedure a broad knowledge about guerrilla marketing was gathered in order to be able 
to arrange one our selves. 
 
The guerrilla marketing was held for one day in the city of Borlänge. To attract attention, groups of 
outdoor furniture, decorated with green plants, were placed at different locations, while six marketers 
handed out flyers and spread information about the café.  
 
The guerrilla marketing resulted in that the café's customers grew by nearly twice as many on the day 
of the guerrilla. Surveys made before and after the guerrilla showed that the awareness of the café 
grew. 
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Förord 
 
Då det ligger i båda författarnas intresse att utvecklas så mycket som möjligt inom design och 
kundkommunikation innan arbetslivet väntar så var det inte svårt att välja ämne till examensarbetet. 
Framförallt har det varit kul att få hjälpa ett litet företag med mindre resurser att synas i Borlänge. Då 
grafisk formgivning och gerillamarknadsföring är ämnen som intresserar oss har detta varit roligt att 
arbeta med även om det vid tillfällen varit stressigt.  
 
Det har varit med sant nöje som detta examensarbete har utförts tillsamman med Trädgårdscaféts 
ägare Liz Rylander och Marcus Johansson. Det har varit en lärorik process att arbeta med ett litet 
företag vilket har gett oss en ny insikt i hur designarbete kan fungera och arbetas fram.  
 
Vi vill här passa på att tacka en del personer som hjälpt oss med olika uppgifter under arbetets gång.  
 
Först och främst ett stort tack till Liz och Marcus som gav oss chansen att få skapa en grafisk profil till 
ett företag vars grunder och värderingar vi tror på. 
 
Ett stor tack går även ut till de personer som hjälpte oss att dela ut material under vår 
gerillamarknadsföring. Tack för er glada och positiva inställning; Stina Häggbrink, Jan Arnberg, 
Niclas Johansson och Joacim Johansson. 
 
Vi vill även tacka Åsa Svensson och de som deltog i fokusgruppen; Alexandra Berglund, Maria 
Ericsson, Sanna Sarling, Sara Engström och Stina Häggbrink.  
 
Tack till Lisa Westlund för bra kommunikation och vägledning genom detta arbete.  
 
Även Printeliten i Borlänge ska ha ett stort tack då att de tog emot oss med så kort varsel när 
Trädgårdscaféts T-shirts skulle tryckas. 
 
 
I detta arbete kommer skribenterna, Sanna Holmström och Sophie Håkansson, benämna sig själva 
som ”författarna”.    
 
 
 
 
Sanna Holmström och Sophie Håkansson  
Högskolan Dalarna, Borlänge  
13 juni 2011 



Sanna Holmström                                                                                                                         Högskolan Dalarna  
Sophie Håkansson                                                                                                                            Grafisk Teknologi 
Examensarbete 15 hp                                                                                        Hur ett företag kan uppmärksammas    
                                                                                                  genom en grafisk profil och en gerillamarknadsföring  
 

 5 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ...................................................................................................................... 7 
1.1 BAKGRUND OCH UPPDRAGSGIVARE ................................................................................ 7 

1.1.1 Uppdragsgivare ................................................................................................7 
1.1.2 Bakgrund .........................................................................................................7 

1.2 PROBLEMOMRÅDE ......................................................................................................... 7 
1.3 MÅL .............................................................................................................................. 8 
1.4 AVGRÄNSNINGAR OCH FOKUS......................................................................................... 8 
1.5 MÅLGRUPP .................................................................................................................... 8 

2. TEORI ............................................................................................................................... 9 
2.1. GRAFISK PROFIL ........................................................................................................... 9 

2.1.1 Benämning ..................................................................................................... 9 
2.1.2 Vad är en grafisk profil? ................................................................................. 9 
2.1.3 Bra att tänka på vid skapandet av en grafisk profil ......................................... 9 
2.1.4 Hur skapas en grafisk profil? ........................................................................10 
2.1.5 Studie av grafiska profiler .............................................................................10 
2.1.6 Logotyper ...................................................................................................... 11 
2.1.7 Företagsmärke .............................................................................................. 11 
2.1.8 Att designa en logotyp och företagsmärke ..................................................... 11 
2.1.9 Val av typsnitt................................................................................................ 12 
2.1.10 Profilfärgens effekt...................................................................................... 12 
2.1.11 Färgens betydelse......................................................................................... 13 

2.2 MARKNADSFÖRING OCH GERILLAMARKNADSFÖRING SOM MARKNADSFÖRINGSMETOD ..... 13 
2.2.1 Tre orsaker till varför marknadsförare inte alltid lyckas ............................... 13 
2.2.2 Margolis och Garrigans definition av gerillamarknadsföring........................ 13 
2.2.3 Gerillamarknadsföringens historia............................................................... 14 
2.2.4 Hur fungerar gerillamarknadsföring? .......................................................... 14 
2.2.5 Planering av en gerillamarknadsföring ......................................................... 14 
2.2.6 Checklista för genomförande av gerillamarknadsföring ............................... 15 
2.2.7 Vanliga fällor vid skapandet av en gerillamarknadsföring: ........................... 15 
2.2.8 Faktorer för en lyckad gerillamarknadsföring .............................................. 15 
2.2.9 Gerillamarknadsföring – en ekonomisk marknadsföringsmetod.................. 15 
2.2.10 Övriga fördelar med gerillamarknadsföring................................................ 16 
2.2.11 Nackdelar med gerillamarknadsföring ........................................................ 16 

2.3 FOKUSGRUPPER .......................................................................................................... 16 
2.3.1 Definition av fokusgrupper ........................................................................... 16 
2.3.2 När används fokusgrupper? .......................................................................... 16 
2.3.3 Antal gruppmedlemmar................................................................................ 16 
2.3.4 Strukturerat och ostrukturerat ..................................................................... 16 
2.3.5 Planering inför session med fokusgrupp ....................................................... 17 

3.1 BAKGRUNDSSTUDIER ................................................................................................... 18 
3.2 VAL AV FÖRETAG ......................................................................................................... 18 
3.3 LOGOTYP..................................................................................................................... 18 

3.3.1 Kundmöte .....................................................................................................18 
3.3.2 Skapande av en logotyp och företagsbild.......................................................18 
3.3.3 Att få fram rätt känsla ................................................................................... 19 
3.3.4 Undersökningar av logotypförslagen ............................................................ 19 
3.3.5 Möte med Åsa Svensson ................................................................................ 19 
3.3.6 Fokusgrupper ............................................................................................... 19 
3.3.7 Presentation av logotyp för kunden............................................................... 19 
3.3.8 Cafégästerna får tycka till ............................................................................. 19 
3.3.9 Den slutliga logotypen tar form.................................................................... 20 
3.3.10 Godkännande av logotyp ............................................................................ 20 

3.4 GRAFISK PROFIL .......................................................................................................... 20 
3.4.1 Skapande av en grafisk profil ....................................................................... 20 
3.4.2 Vidare arbete med materialet ...................................................................... 20 
3.4.3 Val av profilfärger........................................................................................ 20 
3.4.4 Val av typsnitt ............................................................................................... 21 

3.5 GERILLAMARKNADSFÖRING .......................................................................................... 21 
3.5.1 Studier av undersökningar ............................................................................ 21 
3.5.2 Undersökningar innan gerillamarknadsföringen.......................................... 21 
3.5.3 Statistik av antalet gäster ..............................................................................22 
3.5.4 Studier om gerillamarknadsföring................................................................22 



Sanna Holmström                                                                                                                         Högskolan Dalarna  
Sophie Håkansson                                                                                                                            Grafisk Teknologi 
Examensarbete 15 hp                                                                                        Hur ett företag kan uppmärksammas    
                                                                                                  genom en grafisk profil och en gerillamarknadsföring  
 

 6 

3.5.5 Kontakt med Rickard Höök, Miami Advertising Agency ................................22 
3.5.6 Går gerillan att genomföra? ..........................................................................22 
3.5.7 Budskapet .....................................................................................................23 
3.5.8 För att undvika vanliga fällor ........................................................................23 
3.5.9 Planering av gerillamarknadsföringen..........................................................23 
3.5.10 Söka tillstånd ..............................................................................................24 
3.5.11 Undersökning efter gerillamarknadsföringen..............................................24 

4. RESULTAT ..................................................................................................................... 25 
4.1 UNDERSÖKNINGAR....................................................................................................... 25 

4.1.1 Undersökning inför gerillamarknadsföringen ...............................................25 
4.2 LOGOTYP..................................................................................................................... 26 

4.2.1 Kundmöte .....................................................................................................26 
4.2.2 Logotyper granskade av Åsa Svensson och fokusgruppen .............................26 
4.2.3 Vad tyckte Åsa Svensson?..............................................................................29 
4.2.4 Vad tyckte fokusgruppen?.............................................................................29 
4.2.5 Vad tyckte cafégästerna? ............................................................................... 31 
4.2.6 Godkännande av logotyp...............................................................................32 
4.2.7 Slutgiltig logotyp ...........................................................................................32 
4.2.8 Val av färg.....................................................................................................32 

4.3 GRAFISKT MATERIAL .................................................................................................... 33 
4.3.1 Grafisk Profil.................................................................................................33 
4.3.2 Visitkort........................................................................................................34 
4.3.3 Feel good-kort...............................................................................................35 
4.3.4 Flygblad ........................................................................................................35 
4.3.5 Bordspratare ................................................................................................36 
4.3.6 Gatupratare A3 .............................................................................................37 
4.3.7 Affisch till gerillamarknadsföringen ............................................................ 38 
4.3.8 Meny till gerillamarknadsföringen ...............................................................39 
4.3.9 Header till hemsida.......................................................................................39 
4.3.10 T-shirt med logotyp .................................................................................... 40 

4.4 GERILLAMARKNADSFÖRING .......................................................................................... 40 
4.4.1 Intervju med Rickard Höök, Miami Advertising Agency ............................... 40 
4.4.2 Tips från Rickard Höök................................................................................. 41 
4.4.3 Genomförande av gerillamarknadsföringen ................................................. 41 
4.4.4 Pressen .........................................................................................................43 
4.4.5 Borlänges reaktion........................................................................................43 
4.4.6 Vad kostade gerillan?....................................................................................43 

4.5 UNDERSÖKNING EFTER GERILLAMARKNADSFÖRINGEN ................................................... 44 
4.5.1 Antalet gäster ............................................................................................... 46 

5. ANALYS......................................................................................................................... 48 
5.1 GRAFISKT MATERIAL .................................................................................................... 48 

5.1.1 Logotyp ......................................................................................................... 48 
5.1.2 Fokusgruppen, Åsa Svensson och Trädgårdscaféts gäster ............................ 48 
5.1.3 Grafisk profil ................................................................................................ 48 

5.2 ARBETETS GÅNG.......................................................................................................... 49 
5.2.1 Fördröjning i tidsplanen............................................................................... 49 

5.3 GERILLAMARKNADSFÖRINGEN ...................................................................................... 49 
5.3.1 Genomförandet ............................................................................................ 49 
5.3.2 Resultatet av gerillamarknadsföringen ........................................................ 50 

5.4 UPPNÅDDES MÅLEN? ................................................................................................... 51 
6. SLUTSATSER ................................................................................................................ 52 
7. REFERENSER................................................................................................................ 53 
8. BILAGOR........................................................................................................................ 55 

BILAGA I............................................................................................................................ 55 
BILAGA II........................................................................................................................... 56 
BILAGA III.......................................................................................................................... 57 
BILAGA IV ......................................................................................................................... 58 
BILAGA V .......................................................................................................................... 60 
BILAGA VI ......................................................................................................................... 61 

 



Sanna Holmström                                                                                                                         Högskolan Dalarna  
Sophie Håkansson                                                                                                                            Grafisk Teknologi 
Examensarbete 15 hp                                                                                        Hur ett företag kan uppmärksammas    
                                                                                                  genom en grafisk profil och en gerillamarknadsföring  
 

 7 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund och uppdragsgivare 

1.1.1 Uppdragsgivare  
Trädgårdscafét öppnades i Hantverksbyn i Borlänge den 4 januari 2011.  Ägare är Liz Rylander, 25 år, 
och hennes sambo Marcus Johansson, 24 år. Trädgårdscafét är ett litet café inrett i gammal svensk 
stil i det ena rummet och gammal Dalastil i det andra. Som hörs på namnet erbjuder Trädgårdscafét 
servering i sin trädgård när årstiden och vädret tillåter. Vissa vardagskvällar anordnas olika 
temakvällar för att sticka, måla eller ta del av någon gästföreläsning.  
 
Trädgårdscafét är unikt eftersom det är ett av de få vegetariska/veganska caféerna i Dalarna. De 
använder sig enbart av ekologiska råvaror. Trädgårdscafét har även ett stort utbud av raw food, eller 
levande föda som det heter på svenska, vilket är mat som tillagats i högst 42°C.  
 

1.1.2 Bakgrund  
Genom att skapa en grafisk profil får företag en grafisk form som representerar det. En grafisk profil 
skapar igenkänning av företaget vilket gör att kunderna blir mer bekanta med företaget och föredrar 
det framför konkurrenterna. I boken ”Allt kommunicerar” kan vi läsa följande stycke som gäller både 
intern och extern kommunikation: ”Idag är kommunikation förmodligen det enklaste, snabbaste och 
viktigaste sättet att påverka ett företags lönsamhet och en organisations stabilitet. Möjligheterna för 
den som lyckats skapa bra kommunikation är till synes gränslösa och priset för den som misslyckas är 
högre än någonsin” (Rawnet, Dahl och Flick 2002, s 9). Genom att ta fram företagets grafiska profil 
som innehåller bland annat logotyp, färger och typsnitt bidrar detta i högsta grad till kommunikation 
och en stor fördel för företaget. 
 
Författarna anser att en grafisk profil inte kommer att öka företagets lönsamhet automatiskt. 
Företaget måste även synas utåt med sin nya grafiska profil. Då kan det vara en god idé att satsa på 
marknadsföring.  
 
Det är allmänt känt att många små företag inte har råd att satsa mycket pengar eller tid på 
marknadsföring. Ett mindre företag har ofta fullt upp med att sälja sin produkt eller tjänst och hinner 
sällan med marknadsföring. ”För småföretagare är marknadsföring lite av ett ”hönan och ägget-
scenario”. De måste prioritera sälj för att ha råd med marknadsföring, där marknadsföring syftar till 
att skapa mer affärsmöjligheter och sälj” säger Hundal (2011) [Internet].  
 
Det finns dock en marknadsföringsmetod som inte behöver innebära stora utgifter för företaget, 
nämligen gerillamarknadsföring. Genom att använda okonventionella medieval kan relativt billiga 
kampanjer få ett stort och mycket kostnadseffektivt genomslag. De viktigaste byggstenarna enligt 
Olsson och Rydelius är det udda, oväntade, annorlunda, relevansen, genomförandet och utförandet, 
(Torberger 2007) [Internet].  
 
Trädgårdscafét är ett litet café med personlig känsla därför är det viktigt att detta speglas i 
marknadsföringen. Området där caféet ligger har ett speciellt formspråk vilket utgörs av ovala 
butiksskyltar och typsnitt i gammaldags, snirklig stil. Detta måste även tas i åtanke vid skapande av 
den grafiska profilen.     
  
Företag som marknadsför sig syns mera och får på detta vis fler kunder, vilket genererar större 
lönsamhet. Många gånger är det så att mindre företag inte är medvetna om hur viktigt det faktiskt 
kan vara att sprida information om den nyöppnade verksamheten och att visa upp sig i mängden. 
Företaget kan genom marknadsföring tilltala sina kunders medvetenhet och forma kundens 
uppfattning av produkten eller tjänsten de säljer. Detta i sin tur ger produkten liv i allmänhetens 
uppfattning och en positiv kundkontakt (Margolis och Garrigan 2008, s 13). På detta vis kan 
människors uppmärksamhet och nyfikenhet fångas och samtidigt skapas en kontakt med blivande 
kunder.  
 

1.2 Problemområde 
Borlänge är inte en storstad, men har dock ett relativt stort utbud av caféer vilket leder till hård 
konkurrens. Dessa caféer behöver synas och stå ut från mängden för att öka chansen att få kunder. 
Trädgårdscafét är placerat centralt i Borlänge, men inte på en av huvudgatorna, vilket minskar 
chansen att uppmärksamma caféet genom att passera det. Caféet har en unik idé eftersom de riktar 
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sig till vegetarianer och veganer, vilket betyder att deras utbud av fika och lunch skiljer sig mycket 
från konkurrenterna i Borlänge. Dock spelar inte detta någon roll om människor inte vet om att det 
finns. Syns du inte så finns du inte.  
 
Trädgårdscafét behöver en grafisk profil för att synas bland konkurrenterna och öka sin lönsamhet. 
Utan en grafisk profil blir det svårare för företaget att kännas igen då det inte har något unikt 
utseende. En bra grafisk profil ska representera vad företaget står för. Hur skapas en bra grafisk profil 
som passar Trädgårdscafét? För att en grafisk profil ska ge ett lyckat resultat och ge företaget en 
högre lönsamhet så måste den grafiska profilen vara genomarbetad. Hur ska en grafisk profil vara 
uppbyggd för att ge ett önskat resultat? Trädgårdscafét har flera olika målgrupper och det optimala är 
att använda en logotyp som fångar intresset hos alla målgrupper. Hur ska en logotyp vara uppbyggd 
för att intressera Trädgårdscaféts målgrupper, det vill säga de som är vegetarianer, veganer, 
intresserade av raw-food, välmående, hälsa och naturen. Trädgårdscafét riktar sig även till en äldre 
målgrupp då de har visat sig uppskatta soppluncherna som serveras. I Hantverksbyn finns ett 
formspråk som följs av butikerna i området. Detta formspråk innebär att butikssylten ska vara oval 
och att logotypen ska vara i ett typsnitt med gammaldags, snirklig stil. Hur skapas en logotyp som är 
unik men samtidigt följer Hantverksbyns formspråk?   
 
Som tidigare nämnts finns en metod av marknadsföring som inte kräver en stor budget, nämligen 
gerillamarknadsföring. Kan en gerillamarknadsföring arrangeras för att visa upp Trädgårdscaféts nya 
grafiska profil och uppmärksamma stadens invånare om caféet? Hur planeras, skapas och utförs en 
gerillamarknadsföring för ett litet företag i en stad som Borlänge? Hur hålls kostnaderna nere för 
marknadsföringen samtidigt som lönsamheten ökar? Vilket grafiskt material ska tas fram till 
kampanjen?   
 

1.3 Mål  
Målet med detta examensarbete är att skapa en grafisk profil till Trädgårdscafét. Detta för att 
undersöka om småföretag kan synas i mängden. För att företagets nya grafiska profil ska synas ute 
bland konkurrenterna kommer även en gerillamarknadsföring planeras och genomföras. Effekten av 
gerillamarknadsföringen kommer att mätas på två olika sätt. Det ena sättet är att mäta antalet gäster 
som besöker caféet en viss tidsperiod innan, under och efter gerillamarknadsföringen. Sedan kommer 
det undersökas hur många som känner till caféet före och efter gerillamarknadsföringen.  

1.4 Avgränsningar och fokus 
Fokus kommer att ligga på att arbeta fram en grafisk profil till Trädgårdscafét, att genomföra en 
gerillamarknadsföring samt att ta fram det grafiska material som krävs inför detta. Exempel på det 
grafiska materialet är: folders, affischer samt det material som kommer visa sig nödvändigt för att 
utföra en gerillamarknadsföring. Företaget skulle även vara i behov av en ny hemsida, men eftersom 
detta examensarbete endast pågår i tio veckor finns det tyvärr inte nog med tid för att skapa en 
hemsida. Dock kommer en header (huvudbild till hemsidan) att skapas utifrån det material som tas 
fram.    
 

1.5 Målgrupp 
Detta examensarbete riktar sig främst till grafiskt intresserade personer men det kan även ses som en 
inspiration till mindre företag som funderar på att investera i en grafisk profil eller genomföra en 
gerillamarknadsföring.  
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2. Teori 
2.1. Grafisk profil  

2.1.1 Benämning   
Det finns en del olika benämningar på en grafisk profil. Dessa är bland annat visuell profil, 
identitetsprogram och grafisk manual. I detta examensarbete kommer det endast benämnas som 
grafisk profil.  
 

2.1.2 Vad är en grafisk profil? 
En grafisk profil är en summering av företagets identitet, vision och centrala värden i ett visuellt 
språk. En grafisk profil brukar innehålla logotyp, företagsmärke, färg, mallar och regler för hur 
materialet ska användas. Ofta kommer människor i kontakt med ett företags grafiska profil innan de 
besöker företaget i fråga. Då får den grafiska profilen ersätta det personliga mötet, vilket ofta sker i 
form av visitkort, foldrar, kataloger, skyltar, flaggor, annonser, webbsidor med mera. (Bergström 
2009, s 270).  
 
Enligt designbyrån Curt i Malmö (2011) [Internet], har alla företag något de kan kalla en profil. De 
flesta företag har en logotyp. De allra flesta har också visitkort, skyltar, brevpapper och förmodligen 
en hemsida. Detta sammantaget skapar till stor del den bild som betraktaren får av företaget. 
 
En grafisk profil kan i korthet beskrivas som ett grafiskt regelverk för hur saker relaterade till 
företaget får se ut. Den kan innehålla vilka färgvärden och typsnitt det är som företaget i fråga ska 
använda sig av, hur stor logotypen ska vara i olika sammanhang samt logotypens frizon. Denna profil 
används både för att personer inom företaget ska veta vilka grafiska regler som ska följas, men även 
för utomstående personer som till exempel ska placera företagets logotyp i en tidningsartikel eller 
trycka upp någon form av material (Designbyrån Curt, 2011) [Internet].  
 
En grafisk profil kan vara hur omfattande som helst eller i enklaste fall endast ange vilket typsnitt 
som bör användas. Det viktigaste är att företagets kärnvärden genomsyrar profilen och att det finns 
en röd tråd genom allt som görs (Designbyrån Curt, 2011) [Internet].  
 
Designbyrån Curt (2011) [Internet], menar att företagets varumärke och profil sakta men säkert 
försvagas om den grafiska profilens regler bryts. Ändras den gång på gång blir den aldrig inarbetad 
och lär uppfattas som rörig.  
 

2.1.3 Bra att tänka på vid skapandet av en grafisk profil  
Vid skapandet av en grafisk profil bör en del saker tas i åtanke.  
 
Helheten av den grafiska profilen är otroligt viktig. Det ska med enkelhet synas en röd tråd som 
genomsyrar bilder, typsnitt och färgval. 

 
Då den grafiska profilen ska fungera som ett regelverk är det viktigt att ta upp information om hur 
färger, typsnitt, bildstorlekar och logotyp får användas. 
 
Tonen måste överensstämma med företaget. Det är viktigt att sända ut rätt signaler. En banks 
grafiska profil borde alltså ge ett mer seriöst intryck än en godisaffärs grafiska profil. Fundera över 
ifall de färger som valts stämmer med vad du säljer? 
 
Att hålla sig till ett bestämt bildspråk är att rekommendera. Passar det företaget bättre att använda 
svartvita bilder med en gammaldags stil är det ingen bra idé att i vissa fall använda färgglada, 
högkontrastbilder med modern känsla.   

	  
Även pappersvalet är viktigt. Kvalitén på företagets reklamblad förmedlar vilken standard företaget 
besitter. Lågpriskedjor använder sällan reklamblad med hög kvalitet, medan de företag som vill ge 
sken av att erbjuda lyx bör välja ett bättre papper som signalerar just detta.  
 
Som komplement till logotypen använder en del företag grafiska element. Det är ett enkelt sätt att 
stärka profilen och det fungerar bra i till exempel annonser där det gäller att uppfattas snabbt. 
Exempel på grafiska element kan vara en detalj i logotypen eller ett visst mönster (Designbyrån Curt, 
2011) [Internet].  
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2.1.4 Hur skapas en grafisk profil?  
I en artikel i Cap&Design (nr 1 2010, s 43 f) redogör fem formgivare sin syn på grafiska profiler och 
logotyper. Dessa designers är John Jacobson, Björn Kusoffsky, Örjan Nordling, Gábor Palotai och Per 
Rafstedt. De har alla fem ett liknande sätt att gå till väga då de ska formge en grafisk profil. Den 
grundläggande delen är utforskandet av företaget där designern försöker finna information om 
verksamheten, strategier, historia, framtid, marknad, målgrupper med mera.  
 
Nästa del är omgörningsprojektet där målsättningar och strategier för kundens förändring tas fram. 
Denna information samlas genom undersökningar, intervjuer med anställda på företaget och 
liknande möten för att skapa en designstrategi eller en motbrief. En designstrategi skapas genom att 
lång tid läggs ned på researcharbetet och att en tydlig checklista för arbetet tar form. Motbriefen är de 
utredningar och tolkningar av uppdraget som sedan visar med vilka förutsättningar materialet ska tas 
fram. Det kan vara förslag till lösningar och riktlinjer. Genom att skapa en motbrief kan uppdraget 
avgränsas. En motbrief kan även försäkra designern om att den har samma tankar om uppdragets 
mål som företaget. John Jacobson berättar att för honom är det viktigt att motbreifen är konkret. 
Delar i en bra motbreif kan vara att logotypen ska vara läsbar både i stor och i liten storlek eller om 
logotypen ska vara representativ, associativ eller beskrivande.  
 
Efter motbriefen börjar skissarbetet. Denna fas är ganska individuell beroende på hur grafikern 
föredrar att arbeta. Efter att designern fått godkänt från kunden är nästa steg implementeringen. 
Implementeringen är det som resulterar i en grafik profil och innebär att regler och system tas fram 
för hur logotypen får användas i olika material samt att material som etiketter, skyltar och 
förpackningar tas fram.     
 

2.1.5 Studie av grafiska profiler 
För att skapa en djupare grund kring grafiska profiler granskades hur andra gått till väga då de skapat 
en lyckad profil. Falu kommuns- samt Malmö Högskolas grafiska profiler har granskats för att dessa 
ansågs vara av god kvalitet. Följande delar kunde sedan användas som riktlinjer vid skapandet av 
Trädgårdscaféts grafiska profil:    
 

• Logotyp  
Logotypen visas i färg, samt i negativ färg men även i svart, negativ svart och gråskala. 
Detta för att logotypen inte alltid går att tryckas/skrivas ut i färg. För att veta vilka 
avstånd som ska följas förklaras logotypens frizon. Utöver detta visas även logotypens 
symbol och ordbild.  

 
• Färger 

Företagets profilfärger visas som fyllda rutor. Färgens beteckning anges i CMYK, RGB 
samt PMS. 

 
• Typsnitt 

Typsnitten presenteras genom att först visa typsnittets rubrik och under denna visas det 
valda typsnittets form genom att skrivas med olika tecken (se bilden nedan).  

 

 
Exempel från Malmö Högskolas grafiska profil (2005, s23). 
 
 
För att allt material ska ha liknande form finns även en kort text om hur rubriker, 
mellanrubriker, underrubriker, ingress, brödtext samt bildtext ska vara uppbyggd.  

 
• Bildspråk 

I denna del visas hur bilder ska användas. 
 

• Kontorsmaterial 
Här visas hur brevpapper, kuvert, fax, visitkort och korrespondenskort ser ut.   

 
• Övriga trycksaker 

Här visas olika exempel på övriga trycksaker som företaget använder.  
 

• Kommunikation 
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För att klargöra hur företaget ska utforma sina olika typer av annonser redogörs här 
olika exempel på detta.  

 
2.1.6 Logotyper 

En logotyp är kärnan till ett företags grafiska profil och måste harmonisera med företagets affärsidé 
och kultur. Man kan se logotypen som företagets visuella spegelbild och just därför är det viktigt att 
den skapar förtroende och tillit. Det är vanligt att människor tror att den symbol som oftast visas ihop 
med ett företags namn är själva logotypen. En sådan bild kallas dock företagsmärke och kommer att 
beskrivas längre ner. En logotyp är alltså själva typsnittet i den utformning som företagsnamnet står i 
(Bergström, 2009 s 271) . 
 
En logotyp ska uppfylla följande krav: 

• Vara lätt att känna igen 
• Vara lätt att läsa 
• Fungera i stora liksom små teckengrader 
• Fungera i en bestämd färg, men även i enbart svart 
• Vara tidlös (Bergström, 2009 s 271).  

 
Logotypens viktigaste uppgift är dock att skilja sig från mängden, men ändå vara lätt att tyda 
(Bergström, 2009 s 271). Företag vill inte bli förväxlade med andra företag i samma bransch, utan ha 
en logotyp som är unik och ger en rättvis bild av företaget. 
 

2.1.7 Företagsmärke 
Många företag väljer att komplettera sin logotyp med ett företagsmärke. Ett företagsmärke är ofta en 
förenklad bild och kallas ibland även för figurmärke. En väl utformad företagsbild kan användas i 
kombination med logotypen, men även kännas igen och användas ensam. Att använda en företagsbild 
kan vara positivt ur ett internationellt perspektiv. En tydlig företagsbild kan nå ut till människor som 
talar andra språk då den kan signalera sådant som inte kan läsas och på så vis få ett gränslöst 
användningsområde (Bergström, 2009 s 272). 
 

2.1.8 Att designa en logotyp och företagsmärke  
”Vad är en bra logotyp?” är en fråga som är svår att besvara. Formgivaren Björn Kusoffsky berättar 
att detta beror på vad företaget har för mål och behov. ”Syftet med grafisk design är att särskilja, 
profilera och identifiera – tre mål som knappast går att jämkas samman med absoluta regler” 
(Cap&Design, nr 1 2010, s 36).   
 
Även om det är svårt att sätta fingret på vad en bra logotyp är så finns det vissa mål som en grafisk 
formgivare kan sträva efter vid skapandet. ”…logotypen ska vara relevant, ha särart, den ska klara av 
att bära de associationer företaget vill förknippas med, vara minnesvärd och fungera i alla de 
sammanhang företaget vistas i. Att den ska vara välgjord, ur ett hantverksmässigt perspektiv, och 
fungera rent tekniskt i olika miljöer är självklarheter” säger Kusoffsky (Cap&Design, nr 1 2010, s 36). 
   
En viktig fråga när det gäller logotyper är vad de ska förmedla. De fem designerna, John Jacobson, 
Björn Kusoffsky, Örjan Nordling, Gábor Palotai och Per Rafstedt, säger att formen inte ska prata om 
företagets bransch eller verksamhet, utan att formen endast är en tom symbol som sedan skapar en 
uppfattning av företaget genom annan kommunikation. En annan vanlig fråga är om logotypen ska 
vara tidlös eller trendig? Men exakt hur definieras en tidlös logotyp? Den frågan är svår att svara på. 
Logotypen ska dock gå att uppdatera och den ska ha kvalitéer som gör att den inte går ur tiden. 
Genom att skapa en enkel logotyp ökar chansen att den lever länge (Cap&Design nr 1 2010, s 39).  
 
För att komma igång med själva idéerna måste kreativiteten ta fart. Fyra användbara metoder för att 
komma igång i uppstartningsperioden är; skissmetoden, associationsmetoden, motsatsmetoden och 
bakvägsmetoden. Dessa går att använda var för sig eller kombinerade (Åsa Svensson, Svenssonform 
AB, muntlig referens). 
 
I skissmetoden går det till precis som det låter, metoden börjar med skissning. Ett streck eller 
liknande ritas upp och pennan får gå lite oplanerat över papperet. Ofta släpper en del spärrar på detta 
vis och nya idéer föds. 
 
Associationsmetoden fungerar genom associationer runt företaget, företagsnamnet och de 
värderingar som företaget vill nå ut med för att komma på en smart idé. 
 
När motsatsmetoden används utgår designern ifrån den målgrupp han/hon vill nå och tänker på 
motsatsen. Detta för att skapa ett annat synsätt. Designern byter fokus, perspektiv eller infallsvinkel. 
Till exempel kan kvinna bytas ut mot man och liten mot stor. 
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Bakvägsmetoden är ett lite annorlunda tillvägagångssätt då designern skapar utifrån de reaktioner 
han/hon vill få. Ett exempel är Ernst Billgren som först funderade ut hur recensionerna av hans 
tavlor skulle kunna lyda för att sedan plocka fram penslar och färg.  
 

2.1.9 Val av typsnitt 
Vid val av typsnitt finns det två huvudgrupper, antikva och sanserif. Antikvan fungerar bäst i löpande 
text i tidskrifter och böcker. Dock är detta svårt att bevisa genom undersökningar men mycket 
handlar om vad personen är van att läsa. Antikvan har serifer, små fötter och flaggor som hjälper ögat 
att följa raden och dess utformning gör att bokstäverna blir lättare att urskilja. Antikvatypsnitt är mer 
dynamiska i de inre formerna och har en rörelse som är framåtsträvande. Sanserifer däremot är mer 
statiska och deras baslinje är mer vertikal. Eftersom sanserifer är mer enkla i sin 
bokstavskonstruktion är dessa typsnitt bättre till affischer och reklambudskap som ska läsas på håll. 
Sanserifer är även bra att använda vid rubriker och mellanrubriker i antikvatext och till kortare 
textgrupper som ingresser och bildtexter, diagram och figurer (Hellmark 2006, s 26).  
 
 

Serif  Sanserif 
 
Här visas exempel på ett typsnitt skrivet i serifer och ett typsnitt skrivet i sanserifer.  
 
 
Generella mallar eller rekommendationer för vilka typsnitt som ska väljas vid olika tillfällen kan inte 
ges. Det finns inga typsnitt som ska användas speciellt för en viss sorts bransch, företag eller liknade. 
Vid tveksamhet av vilket typsnitt som ska väljas kan de vanligaste typsnitten användas. Oftast beror 
en svårläst text inte på typsnittet, utan på typografin (Heine 2005, s 46). 

 
Vid utformandet av en grafisk profil till ett företag är ett av de första val vilket typsnitt som passar 
bäst för företagets trycksaker (Heine 2005, s 46). 
 

2.1.9.1 Hustypsnitt 
För att förstärka företagets profil och trycksakernas identitet bör antalet typsnitt som används 
begränsas och användas konsekvent. Dessa typsnitt blir på det viset företagets hustypsnitt. 
 
Att tänka på läsligheten och användbarheten är viktigt. Det är därför en bra idé att använda sig av 
typsnittsfamiljer, alltså de typsnitt som innehåller flera varianter av utmärkningar; kursiv, fet, 
kapitäler med flera (Heine, 2005 s 48). 
 

2.1.10 Profilfärgens effekt  
Att tänka noga vid val av färger är viktigt då alla färger står för och förknippas med olika känslor och 
budskap. I effektiv visuell kommunikation det viktigt att färgen gör vad den är till för; att attrahera, 
skapa stämning, informera, strukturera och pedagogisera. (Bergström, 2009 s 256) 
 
Attrahera gör en färg genom att fånga blickar och gripa tag i mottagaren. Det är många som delar 
konstnären Wassily Kandinskys uppfattning om att färger är aktiva:  
 

”Gult strävar mot åskådaren och strålar över alla gränser. Blått drar sig undan likt en snigel som 
drar sig in i sin spiralsnäcka. Grönt är passivt, rofyllt och representerar den ideala jämvikten.  

Rött är livligt, men har en målmedveten, behärskad kraft och en rörelse inom sig själv” 
 (Bergström, 2009 s 257). 

 
Med färg är det lätt att skapa stämning. Ljusa färger kan pigga upp medan mörka och lite dovare 
färger ger helt andra signaler. Båda valen kan vara rätta i sitt sammanhang. 
 
Är avsikten att signalera och informera är färg en bra metod även för detta. För de allra flesta 
människor i världen betyder grönt gå medan rött betyder stanna eller varning. Dock ska det 
uppmärksammas att alla färger inte signalerar om samma sak i olika kulturer.  
 
Att strukturera med färg kan lätta upp på många trevliga sätt. Till exempel genom att olika avsnitt i 
en årsredovisning får olika färger och enhetliga element som streck och punkter.  
 
Pedagogisera med färg är ett bra och effektivt sätt att lära ut på. Vissa delar av en text kan på ett 
enkelt vis förtydligas genom att understrykas eller skrivas i till exempel blått. 
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2.1.11 Färgens betydelse 
Gult är en färg som för många står för lycka, hopp, optimism och som ofta ger en känsla av värme och 
sommar.  
 
Rött för tankarna till kärlek, styrka, hetta, passion men symboliserar även aggression, eld, fara och 
blod.  
 
Blått är färgen som ofta associeras till bland annat tillit, stabilitet, sanning och intelligens. Blått ger 
ofta även en fräsch och ren känsla.  

Grönt är en färg som många associerar till trygghet, harmoni och lugn. Dock associeras färgen ofta 
främst till växtlighet och är därför naturens färg. Av denna orsak är grönt en bra färg att 
marknadsföra ekologiska varor eller företag med.  
 
Brunt förknippas med hemtrevnad, stabilitet och pålitlighet. Samtidigt är den jordens färg och 
kopplas till natur och växtlighet.  
 
Vitt associeras ofta till godhet och renhet. I reklam används vitt ofta för att signalera enkelhet.  

Svart är en sofistikerad färg som står för elegans och mystik. De mörkare associationerna går till 
ondska, nedstämdhet, sorg och i vissa kulturer döden (Incredible art Department, 2011) [Internet]. 
 

2.2 Marknadsföring och gerillamarknadsföring som 
marknadsföringsmetod 
Det är allmänt känt att företag marknadsför sig för att synas i mängden och skapa igenkänning hos 
sina kunder för att bli valda före konkurrenterna. ”Idag är kommunikation förmodligen det enklaste, 
snabbaste och viktigaste sättet att påverka ett företags lönsamhet och en organisations stabilitet. 
Möjligheterna för den som lyckats skapa bra kommunikation är till synes gränslösa och priset för den 
som misslyckas är högre än någonsin” (Rawnet, Dahl och Flick 2002, s 9). 
 
Den enklaste orsaken till att företag generellt använder sig av marknadsföring är för att tjäna pengar. 
Genom marknadsföring kan de tilltala sina kunders medvetenhet och forma kundens uppfattning av 
produkten eller tjänsten. Detta i sin tur ger produkten liv i allmänhetens uppfattning och en positiv 
kundkontakt. Med hjälp av marknadsföring kan företagen skapa uppfattningen att just deras produkt 
eller tjänst är nödvändig för kunden (Margolis och Garrigan 2008, s 13).  
 
 2.2.1 Tre orsaker till varför marknadsförare inte alltid lyckas  

• De saknar engagemang 
Om den person som marknadsför en tjänst eller vara inte tror på sin produkt är det 
väldigt svårt att lyckas sälja den. Den viktigaste funktionen med en 
marknadsföringsplan är att säkerställa att företaget har rätt resurser och att det gör det 
som krävs för att lyckas med sin produkt.  
 

• De saknar klara fördelar 
För att kunna sälja sin produkt måste marknadsföraren se till att sälja något som 
kunden vill ha. Därför är det viktigt att marknadsföraren tar fram fördelar med sin 
produkt. För att undvika att glömma viktiga fördelar kan marknadsföraren göra 
research och se efter vad han/hon har att erbjuda. Detta minskar risken att 
marknadsföringen blir dålig.  
 

• Dålig positionering 
Tänk på var företaget lanserar sin marknadsföring. Om det finns en konkurrent som 
säljer produkter till ett lägre pris så kanske det inte är det bästa stället att marknadsföra 
sig på (Levinson och Godin 1994, s 5).  

 
 2.2.2 Margolis och Garrigans definition av gerillamarknadsföring 
Gerillamarknadsföring är en typ av marknadsföring som når kunden på ett fängslande och framför 
allt oväntat sätt. Gerillamarknadsföring handlar om att använda sin egen kreativitet och de verktyg 
företaget har till förfogande för att skapa en äkta kontakt med de kunder företaget redan har men 
även de kunder företaget hoppas att få (Margolis och Garrigan 2008, s 11).  
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2.2.3 Gerillamarknadsföringens historia   
I en artikel av Torberger (2007) [Internet], svarar Olsson och Rydelius på Miami Agency att 
innebörden av gerillamarknadsföring är: 
 

”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”. 
 
Termen gerillamarknadsföring kan ge en bild av revolutionärer eller arméer och taktiken är inte långt 
ifrån de militära rötterna. Från början kommer gerillataktiken från de arméer som inte hade de 
resurser som behövdes för nå ut med sina politiska och militära mål. De kunde inte använda sig av de 
traditionella metoderna utan fick komma på något nytt. Ett resultat av detta blev att de fick 
undersöka vilka resurser de hade och använda sig av dessa på ett kreativt sätt. Precis som i strid så 
används gerillastrategier när motståndaren minst förväntar sig det för att skapa bästa anfallsläge. På 
många sätt är detta grundprincipen för gerillamarknadsföring (Margolis och Garrigan 2008, s 16).       
 
En annan teori är att gerillamarknadsföringen uppstod när småföretagare i efterkrigstidens USA 
behövde marknadsföra sig men inte hade pengar för att göra det. Då valde de att cykla runt i 
grannskapet och sätta upp lappar istället för att annonsera (Torberger 2007) [Internet].  
 
Båda dessa teorier har samma grund; att gerillan uppstod då människor inte hade de resurserna som 
behövdes för att nå ut med sitt budskap.  
 
Gerillamarknadsföring är en ganska ny metod att använda i modernt marknadsföringssyfte. Det 
började dyka upp i Europa runt år 2000 och det blev även en metod för större företag. De senaste 
åren verkar tillvägagångssättet ha spridit sig då fler reklambyråer blivit duktiga på metoden, Olsson 
och Rydelius, Miami Advertising Agency (Torberger 2007) [Internet]. 
 
Ett exempel från hur gerillamarknadsföring används idag är Volkswagens kampanj som de kallar 
”rolighetsteorin” där de vill få personer att ändra sig med hjälp av humor. En del i denna kampanj var 
att de byggde om en trappa till ett stort piano som spelade musik när personer trampade på 
trappstegen. Detta skulle uppmuntra personer att välja trapporna framför rulltrappan, Volkswagen 
(2011) [Internet].  
  

2.2.4 Hur fungerar gerillamarknadsföring? 
En bra gerillamarknadsföring ska skapa kommunikation och uppmuntra människor att berätta vidare 
om det de upplevt. En bra gerillamarknadsföring skapar även PR. Det som är utmaningen med att 
skapa en gerillamarknadsföring är göra den i större skala samt att göra den mätbar. Med gerillan vill 
företaget skapa ett varumärke, skapa mervärde för kunden men de vill också sälja. ”Det måste hela 
tiden finnas en relevans och genomförandet är A och O”, menar Olsson och Rydelius. När Torberger 
frågar om hur en typisk kampanj läggs upp så blir svaret att det inte finns några typiska 
gerillakampanjer. Men en modell skulle kunna se ut som följande: research, kreerande, planerande, 
genomförande och uppföljning (Olsson och Rydelius, Miami Agency).  
 

2.2.5 Planering av en gerillamarknadsföring 
Några viktiga punkter att gå igenom före skapandet av gerillamarknadsföringen:  
 

• Budskapet: Genom att ställa sig frågan ”Vad vill jag att kunden ska ta med sig från 
denna upplevelse?”, kan det undvikas att företaget missar att ge kunden rätt budskap.  

 
• Platsen: Platsen är viktig vid skapandet av en gerillamarknadsföring då det är 

avgörande om kunden uppmärksammar marknadsföringen eller inte. Det är bra att 
hitta en plats som passar för företaget, som är enkelt för reportrar att hitta men 
självklart också lätt för kunden att hitta.  

 
• Timing: Fundera på vilken tid som passar bäst, är det på morgonen, på dagen eller på 

kvällen? Lämpar sig gerillan bättre på sommaren eller vintern?   
 
• Ordna scenen: Som en regissör så kan det vara lämpligt att göra i ordning scenen vid 

eventet. Det kan vara svårt att veta om kunden uppfattar budskapet. Om du skulle ta ett 
fotografi av eventet, kan du utifrån fotografiet få ett sammanhang av vad det handlar 
om eller varför det gjordes? Om du inte får det så kommer nog inte eventet 
uppmärksammas så mycket av andra heller.  

 
• Människor: Vilka människor kommer att vara inblandade i eventet? Vem deltar? Vem 

dömer?  
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• Ge bort: Att skapa en belöning för kunden är grädden på moset för eventet.   
 
• Press: En lyckad gerillamarknadsföring når pressen och det är en av 

huvudanledningarna att det skapas som ett offentligt event (Margolis och Garrigan 
2008, s 100).   

 
2.2.6 Checklista för genomförande av gerillamarknadsföring 

Innan det är dags att starta en gerillamarknadsföring är det viktig att se över följande viktiga punkter 
för att säkerhetsställa att gerillamarknadsföringen går att genomföra:  
 

• Har det gjorts förut? Om det har gjorts förut så går det fortfarande att skapa eventet, 
men på sitt eget sätt.  

• Är det lagligt?  
• Har jag ordnat tillståndet jag behöver för att genomföra kampanjen? (Margolis och 

Garrigan 2008, s 320).  
 
 

2.2.7 Vanliga fällor vid skapandet av en gerillamarknadsföring:  
Följande punkter är bra att granska innan skapandet av en gerillamarknadsföring.  
 

• Göra gerillamarknadsföringen för stor: Kunderna kan inte bära på för mycket 
material, så anpassa materialet efter detta.  

 
• Designa något som inte för tankarna till ditt märke: Om kunderna inte kan koppla 

den unika gerillan till ditt företag så ger det ingenting. 
 

• Spendera för mycket pengar på distributionsmaterial: Kom ihåg att 
marknadsföringen inte behöver vara dyr, men den måste underhålla och ge kunskap 
för att människor ska bli intresserade och hållas kvar.   

 
• Att inte dubbelkolla det viktigaste: Kontrollera att allt stämmer. Om du ska göra ett 

litet event innan det stora för att locka människor så var noga med att det är rätt 
datum, plats, webbadress och så vidare.  

 
• Får inte kunden att reagera: Ge kunden något som denne kan engagera sig i. Kanske 

material som kunden ska ta med till butiken? Detta är också ett bra sätt studera 
marknadsföringens resultat.  

 
• Ingen kontroll på hur mycket som ska produceras: Produceras för lite kan företaget 

gå miste om potentiella kunder. Om det istället producerar för mycket så går pengar 
förlorade som företaget kunnat göra annat med (Margolis och Garrigan 2008, s 325).  

 
2.2.8 Faktorer för en lyckad gerillamarknadsföring     

Det finns några viktiga faktorer att tänka på vid skapandet av en gerillakampanj. Dessa är att 
identifiera företagets målgrupp, undersöka var de finns och hur företaget kan skapa det största 
intrycket och slå till på ett sätt som är fullständigt oväntat och ger stor påverkan (Margolis och 
Garrigan 2008, s 16).  
 
För att lyckas med gerillamarknadsföringen bör de viktigaste byggstenarna följas. Dessa är det udda, 
oväntade, annorlunda, relevansen, genomförandet och utförandet (Olsson och Rydelius, Miami 
Agency).  
 

2.2.9 Gerillamarknadsföring – en ekonomisk marknadsföringsmetod  
Det behövs ingen stor budget för att skapa en gerillamarknadsföring. En liten budget betyder bara att 
företaget måste bli mer kreativt med hur de använder sina redan befintliga resurser. Det är ganska 
likt definitionen för marknadsföring eftersom företaget vill hitta sätt att forma kundernas syn och 
åsikter på sin produkt, men att göra det på ett sätt som ger en direkt och motiverad kontakt med 
kunden (Margolis och Garrigan 2008, s 16). 
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Ekonomiska fördelar  
• Gerillamarknadsföring når målet och målgruppen direkt. Detta gör att företaget kan 

spara pengar eftersom det inte lägger resurser på material som inte når målgruppen.  
 
• Gerillamarknadsföring är kostnadseffektivt. De pengar företaget spenderar är för en 

specifik önskad effekt, för en specifik kund på ett specifikt sätt och en specifik tid. Detta 
gör att pengarna företaget spenderar används till rätt person. 

    
• Gerillamarknadsföring skapar kommunikation. Det innebär att företaget skapar något 

som är unikt, vilket gör att människor blir intresserade och kommunicerar budskapet 
vidare vilket skapar PR (Margolis och Garrigan 2008, s 19). 

 
2.2.10 Övriga fördelar med gerillamarknadsföring  

En stor fördel med gerillamarknadsföring är överraskningsmomentet. ”Man dyker upp i ett 
sammanhang där mottagaren inte förväntar sig det. Och att kampanjen inte behöver framstå som 
reklam” berättar Olsson och Rydelius (Torberger 2007) [Internet].  
 
Det bästa med gerillamarknadsföring är att om företaget satsar en del av sina tillfälliga 
marknadsföringstillgångar kommer företaget att upptäcka att det finns många verktyg att använda 
för att kunna skapa en kampanj. Genom kampanjen kan företaget sedan skapa en direktkontakt med 
kunder på ett enastående sätt (Margolis och Garrigan 2008, s 11).   

 
2.2.11 Nackdelar med gerillamarknadsföring   

En nackdel med gerillamarknadsföring är att den kräver planering och konsekvens. Vid traditionell 
marknadsföring kan det gå fort från skapandet av en annons till tryckningen. Dock fungerar det inte 
på samma sätt med gerillamarknadsföring då detta kräver mer tid, menar Olsson och Rydelius 
(Torberger 2007) [Internet].     
   

2.3 Fokusgrupper 
2.3.1 Definition av fokusgrupper  

En fokusgrupp består av en grupp människor som under en begränsad tid får diskutera ett givet ämne 
med varandra. Gruppen leds av en samtalsledare, även kallad moderator, som sätter igång 
diskussionen och introducerar nya aspekter i ämnet när och om det behövs. Målet med fokusgruppen 
är att deltagarna ska diskutera fritt med varandra, inte att bli intervjuade av moderatorn. Ordet fokus 
indikerar att diskussionen ska röra ett på förhand givet ämne.  Ämnet initieras av ett 
stimulusmaterial och/eller av moderatorns inledning vid fokusgruppen (Wibeck 2010, s.11). 
 

2.3.2 När används fokusgrupper?  
Fokusgrupper kan användas i många olika studiesammanhang men förknippas ofta med 
marknadsföring och reklam. På ett relativt billigt och enkelt vis kan snabba reaktioner fås fram. Det 
kan till exempel handla om ett företag som vill veta mer om hur deras logotyp uppfattas av olika 
grupper, till exempel om den tolkas som trendig eller inte (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
Wängnerud, 2010 s 361). 
 
Vad som allmänt brukar betonas när det gäller fokusgrupper är att de är mycket användbara när det 
gäller att utveckla idéer. Några av de mest givande studier är de då fokusgrupper kombinerats med 
andra typer av metoder/material (Wibeck 2010, s 363).  
 
Eftersom vissa ämnen upplevs på olika vis av olika människor kan en fokusgrupp vara ett sätt att få 
insikt i andras upplevelser och vad de tycker och tänker om ett visst ämne. Oftast när fokusgrupper 
jämförs är det bra att använda grupper där likheten mellan medlemmarna i varje enskild grupp och 
skillnaderna mellan de olika grupperna betonas. Mycket talar alltså för att det är en bra strategi att 
använda inbördes enhetliga grupper (Wibeck 2010, s.53). Exempel på en inbördes enhetlig grupp kan 
vara teknikintresserade män i samma åldersgrupp, uppvuxna i Borlänge och som alla flyttat till 
Stockholm innan 25 års ålder.  
 

2.3.3 Antal gruppmedlemmar 
Det finns många teorier om hur stor en fokusgrupp bör vara. Det finns olika förslag från olika källor, 
bland annat Wesslén (1996) som föreslår 4-16 personer, Jovchelovitch (1997) tycker 5-12 personer är 
ett lagom antal och Morgan (1996), som menar att 6-10 är antalet personer att eftersträva (Wibeck 
2010, s 61).  
 

2.3.4 Strukturerat och ostrukturerat 
I en ostrukturerad fokusgrupp är moderatorns uppgift att introducera ämnet och därefter endast 
ingripa i diskussionen när och om det behövs, exempelvis om gruppen glider förbi något ämne av 
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intresse eller om vissa personer tar över diskussionen på andras bekostnad. Eftersom målet med 
fokusgruppsdiskussionen är att deltagarna ska diskutera fritt med varandra bör moderatorn sträva 
efter att hålla sig så passiv som möjligt. Dock ska moderatorn lyssna aktivt. I en strukturerad 
fokusgrupp kan moderatorns roll mer liknas vid en traditionell intervjuare som håller sig till på 
förhand fastställda frågor (Wibeck 2010 s 83). En strukturerad fokusgrupp är bra att använda sig av 
när ett känsligt ämne ska diskuteras och risken att deltagarna är mer sårbara är större (Wibeck 2010 s 
57). 
 

2.3.5 Planering inför session med fokusgrupp 
Fyra steg har identifierats i processen att planera inför studien: planering, rekrytering, 
diskussionsledning samt analys (Wibeck 2010 s 55 (Morgan (1998b)).   
 
Planeringsfasen blir även en del av de tre andra faserna eftersom både rekrytering av 
gruppmedlemmar, hur moderatorn agerar under gruppsessionerna och hur analysen kommer att 
utarbetas är beroende av de beslut som fattas redan under planeringsstadiet. 
 
Det första som måste göras i planeringen inför studien är att bestämma vilken fråga det är som ska 
diskuteras då detta beslut är avgörande inför nästkommande val. Gruppmedlemmarna väljs beroende 
på ämnet. Därefter görs valet av en mer eller mindre ostrukturerad form av fokusgrupp. Ju mer 
moderatorn styr interaktionerna i gruppen, desto mer strukturerad anses den vara. 
 
Hur studien sedan ska analyseras beror på vilket syfte den har. I vissa grupper ligger själva fokus på 
hur gruppmedlemmarna talar till varandra medan fokus i andra grupper handlar om vad gruppen 
talar om? (Wibeck 2010, s.56) 
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3. Metod 
 
3.1 Bakgrundsstudier  
För att skapa en bra grafisk profil och en lyckad gerillamarknadsföring krävdes en god faktagrund. 
Denna grund skapades genom studier av böcker och artiklar relaterade till ämnet. Dels söktes 
information om hur en grafisk profil ska vara uppbyggd. Även gerillamarknadsföringslitteratur 
studerades. Digital information hittades via Högskolan Dalarnas E-böcker Ebrary, Högskolan 
Dalarnas biblioteks databaser samt Google. Sökorden som har använts är: ”visuell profil”, ”grafisk 
profil”, ”grafisk manual”, ”visual manual”, ”graphic design”, ”graphic design history”, ”att ta fram 
grafiskt material”, ”grafisk profil Malmö högskola”, ”typsnitt”, ”Apple Chancery”, ”about Apple 
Chancery”, ”Apple Chancery information”, ”att välja typsnitt”, ”font”, ”val av typsnitt till grafiska 
profiler”, ”att välja typsnitt”, ”logotyper”, ”logotype”, ”logos”, ”logos café”, ”kriterier logotyp”, ”bra 
logotyp” "Vad är gerillamarknadsföring?", "marknadsföring småföretagare", "guerrilla marketing", 
"gerillamarknadsföring”, ”marketing a small business”, ”Väder Borlänge”, ”Koka blå Hertha 
Bengtsson”.  
 

3.2 Val av företag  
 
I det här examensarbetet togs en grafisk profil fram, samt grundläggande grafiskt material till caféet i 
form av visitkort, gatu- och bordspratare med mera. För att företagets nya grafiska profil skulle synas 
anordnades en gerillamarknadsföring. För att genomföra gerillamarknadsföringen behövdes också 
grundläggande grafiskt material, så som flygblad, affischer, menyer med mera. 
 
Det första som gjordes för att få tag på ett företag att arbeta med var att ta reda på vilka nystartade 
mindre företag som fanns i Borlänge. Genom att kontakta Nyföretagarcentrum Borlänge, som 
erbjuder kostnadsfri rådgivning för nystartade företag, togs det fram förslag på några olika företag. 
Utifrån dessa förslag valdes Trädgårdscafét då det var ett litet nystartat företag som inte hade något 
grafiskt material. 
 
3.3 Logotyp 

 
3.3.1 Kundmöte  

Det är viktigt att designer och kund håller en god kommunikation genom samarbetet, därför 
planerades ett kundmöte med en av caféägarna Liz Rylander redan tidigt i processen.  
 
Under första mötet med Liz diskuterades vilket grafiskt material Trädgårdscafét behövde. Det 
diskuterades även vad logotypen och företagsbilden skulle förmedla och vilket budskap de ville 
sprida. För att skapa en noggrann bild av hur caféet såg ut och fånga en känsla av caféet bestämdes ett 
möte på caféet. Vid första mötet bokades även två nya möten in och Liz fick i uppgift att skriva ner tio 
ord som, enligt henne, beskriver Trädgårdscafét . 
 

3.3.2 Skapande av en logotyp och företagsbild 
Vid skapandet av logotypen användes främst associationsmetoden och skissmetoden. Det 
associerades fritt kring det vegetariska och ekologiska samt kring vilka färger som skulle användas. 
Efter diskussioner mellan författarna föddes en hel del olika idéer. För att vara så tidseffektiva som 
möjligt delades de gemensamt påkomna idéerna och skissandet upp mellan författarna. För att uppnå 
bästa möjliga resultat diskuterade författarna, vid bestämda tillfällen, de olika förslagen för att sedan 
jobba vidare mot ett lyckat resultat. För att få bekräftat att processen var på väg åt rätt håll 
diskuterades logotyperna under arbetets gång även med Trädgårdscaféts ägare.  
 
Vid skapandet av de olika logotypförslagen följdes en del kriterier. Enligt Bergström (2009, s 271) ska 
logotypen vara lätt att känna igen, vara lätt att läsa, fungera i stora liksom små teckengrader, fungera 
i en bestämd färg, men även i enbart svart samt vara tidlös. När logotypen skapades kontrollerades 
att kriterierna uppnåddes. Ett typsnitt valdes ut som var lätt att läsa men som samtidigt gav rätt 
känsla av caféet. Logotypen granskades i stora samt små storlekar, i olika färger men även enbart 
svart för att undersöka om budskapet gick fram.  
 
Logotypen diskuterades även i fokusgrupper där deltagarna fick diskutera dessa kriterier för att 
bekräfta att logotypens budskap tolkas rätt.  
 
Logotypen består av olika element. Dessa valdes ut för att de representerar företaget, är relevanta och 
har särart, vilka är de kriterier Björn Kusoffsky (Cap&Design nr 1 2010, s 34) menar att logotypen ska 
innehålla.  
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3.3.3 Att få fram rätt känsla 

Tanken med alla logotypförslag var att få fram en så rättvis och beskrivande bild av Trädgårdscafét 
som möjligt. För att spegla den gammeldags känsla som caféet har, provades olika variationer av 
typsnitt i denna stil. För att få fram det ekologiska på bästa vis användes färger som associeras till 
natur och ekologi i alla logotyper.  
 

3.3.4 Undersökningar av logotypförslagen   
För att skapa en logotyp som förmedlar rätt känsla och att samtidigt få en försäkran på att alla 
tekniska och designrelaterade punkter är uppfyllda undersöktes de framtagna logotyperna på tre vis. 
Först diskuterades dem med Åsa Svensson (Svenssonform AB, muntlig referens). Sedan användes en 
fokusgrupp med deltagare som har erfarenhet av att analysera design och sist men inte minst gjordes 
en undersökning av vad Trädgårdscaféts gäster tyckte.  
 

3.3.5 Möte med Åsa Svensson  
Först togs en beskrivning av examensarbetet upp och tankarna kring designen, för att sedan lägga ut 
logotyperna på ett bord som studerades och diskuterades. De logotyper som visades för Åsa var 
förslag nummer 1, 3, 4 och 5 (se avsnitt 4.2.2). Förslag nummer 2 tillkom först innan mötet med 
fokusgruppen, vilket organiserades efter mötet med Åsa.  
 

3.3.6 Fokusgrupper 
Som tidigare nämnts används fokusgrupper när målet är att deltagarna ska diskutera fritt med 
varandra och inte bli intervjuade av moderatorn. Genom att höra en grupp personer diskutera sina 
tankar och åsikter kring de framtagna logotyperna kunde bra och värdefull kritik erhållas. 
 
I detta fall ansåg författarna att en grupp med sex till åtta personer var lagom. På så vis hinner alla 
dela med sig av sina åsikter. Med tanke på att några av de tillfrågade kanske inte skulle kunna eller 
vilja delta, valdes nio studenter ut från programmet Grafisk Teknologi och Design på Högskolan 
Dalarna. Utav dessa nio personer deltog fem stycken. Dessa personer var Stina Häggbrink, Sanna 
Sarling, Maria Ericsson, Sara Engström och Alexandra Berglund. Att alla fem är kvinnor var inte 
avsiktligt, utan de män som tillfrågats kunde tyvärr inte delta. En timmes möte ansågs lagom och det 
planerades vidare inför studien utifrån Viktoria Wibecks teorier om förberedelser inför en session 
med fokusgrupp; planering, rekrytering, diskussionsledning samt analys (Wibeck 2010 s 56).  
 
Genom att följa strukturerade metoder, alltså bara introducera ämnet och därefter endast ingripa i 
diskussionen när och om det skulle behövas, så påverkas inte diskussionen av moderatorn. Gruppen 
tilldelades ett papper med ett antal punkter vilka de skulle ha i tankarna när de diskuterade. Dessa 
punkter är hämtade ur ”Effektiv visuell kommunikation” (Bergström, 2009 s 257) och berör de krav 
en logotyp måste uppfylla: 
 

• Passar logotypen sitt ändamål? 
• Kommer logotypen vara lätt att känna igen? 
• Är logotypen lätt att läsa? 
• Sticker logotypen ut från mängden? 
• Talar figurbilden starkt nog utan logotypen? 
• Passar färgerna i logotypen? 
• Ger logotypen en skön balanserad helhet? 

 
När fokusgruppen diskuterade fördes noga anteckningar som sammanställdes efter mötet. 
 

3.3.7 Presentation av logotyp för kunden  
Efter genomförande av fokusgruppen visades de första utkasten för Liz. Första reaktionen var att alla 
var fina men att ingen kändes rätt för caféet. Genom fokusgruppens- och Lizs åsikter arbetades 
logotyperna om för att skapa en designmässigt bra logotyp med rätt känsla.  
 

3.3.8 Cafégästerna får tycka till 
Något som ansågs viktigt både för författarna och för Liz var att veta vad Trädgårdscaféts gäster 
tyckte om designen. Caféet har redan fått en del stamgäster och vem känner till caféet bättre än de? 
Att studera åsikterna från de som inte är insatta i design som ämne ansågs viktigt då det är denna 
grupp av människor som ska tilltalas av logotypen i slutändan.  
 
Utifrån Åsa Svenssons åsikter, sammanställd kritik från fokusgruppen samt Lizs önskningar 
finslipades logotyperna för att uppnå ett så passande resultat som möjligt. Alla förslag placerades i en 
vit oval för att undersökningsdeltagarna lättare skulle få en känsla av den färdiga logotypen och 
butiksskylten. De fem utvalda logotyper skrevs ut i A5-format och lades ut på ett bord i caféet. Ett 
informationsblad med en kort presentation och information om hur undersökningen gick till 
placerades på bordet (se bilaga III). Även lappar som gästerna kunde skriva ned sina tankar på och en 
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ask att samla dem i sattes ut. Logotyperna låg kvar på caféet från fredag morgon till följande torsdag 
kväll. Efter att ha läst gästernas åsikter sammanställdes alla våra undersökningar och togs i åtanke för 
följande utveckling av logotyperna.  

 
3.3.9 Den slutliga logotypen tar form 

När alla åsikter tagits i åtanke fortsatte diskussionerna om hur logotypen skulle finjusteras. Den 
logotyp som fick flest röster av caféets gäster föll inte Liz i smaken. Hennes åsikt var att denna 
logotyp var för modern och inte speglade helt rätt känsla av Trädgårdscafét. Hon hade väldigt svårt 
att förklara vad som saknades och behövde tid att tänka. Trädgårdscafés gästers åsikter var viktiga för 
Liz. Därför bestämdes att denna logotyp var lämpligast att arbeta vidare på. Under tiden arbetades 
logotypen vidare med för att skapa en logotyp som skulle kännas mer rätt. När nya förslag visades 
upp några dagar senare var det fortfarande inget som Liz tyckte kändes rätt. Liz hade fortfarande 
svårt att sätta fingret på vad det var som inte stämde. Research på gamla koppar och gamla logotyper 
gjordes för att försöka leta fram känslan som saknades. Koppar på caféet fotograferades som 
inspiration och vidareutvecklingen av logotyperna fortsatte. 
 
När Liz gav besked om att hon funderat på ifall det var penseln som använts, vilken gav en, enligt Liz, 
för slarvig känsla, kom tanken fram att kombinera två av de logotyper som tidigare tagits fram.  
 
Olika element från logotyp nummer 1 och logotyp nummer 2 arbetades ihop. Typsnitten ändrades och 
den rätta känslan av Trädgårdscafét började växa fram.  
 

3.3.10 Godkännande av logotyp   
Vid slutet av processen att ta fram logotypen anordnades ett slutgiltigt möte med Liz och Marcus där 
den färdiga logotypen presenterades.  
 
 

3.4 Grafisk profil  
 
3.4.1 Skapande av en grafisk profil  

Vid skapandet av Trädgårdscaféts grafiska profil valdes regler ut som ansågs relevanta för företaget 
utifrån den information som studerats under arbetets gång. Detta för att ta fram målsättningar och 
strategier för hur den grafiska profilen skulle skapas. Denna research gjordes tidigare under arbetet 
då vi intervjuat Liz samt gjort undersökningar i Borlänge centrum.    
 
Utifrån den grafiska profilen kunde material skapas till gerillamarknadsföringen samt det material 
som Trädgårdscafét önskat. En grafisk design ska särskilja, profilera och identifiera, menar Björn 
Kusoffsky (Cap&Design nr 1 2010, s 34). Detta var något som togs i åtanke vid skapandet av den 
grafiska profilen. Genom att göra en grundlig research och diskutera med Liz har information tagits 
fram som kan identifiera, profilera samt särskilja företaget på ett bra sätt.    

 
3.4.2 Vidare arbete med materialet 

Efter att logotypen börjat ta form inleddes formgivningen av resterande material till Trädgårdscafét 
och gerillamarknadsföringen. Till detta användes Trädgårdscaféts grafiska profil som riktlinje. För att 
skapa en unik igenkänningsfaktor för Trädgårdscafét togs grafiska element fram utifrån logotypen. 
För att ge en tydligare känsla av hur Trädgårdscafét ser ut fotograferades caféet och dess olika 
produkter och detaljer. Dessa fotografier användes till flygbladen, bordspratarna och headern till 
hemsidan. 
 
Det material som Liz önskade var visitkort, feel good-kort, bordspratare och gatupratare. Liz hade 
även som önskemål att få material till caféets hemsida. Det fanns dock inte nog med tid för att 
framställa en hel hemsida. Däremot framställdes en header utifrån det material som tagits fram.  
 
För att mäta hur lyckad gerillamarknadsföringen blev behövdes, utöver det som redan var efterfrågat, 
följande material tas fram: gatupratare, t-shirt, flygblad, affischer och menyer. Allt material skrevs ut 
på Högskolan Dalarna i Borlänge, förutom t-shirts som trycktes på Printeliten i Borlänge. 
  

3.4.3 Val av profilfärger  
I skapandeprocessen av logotypen var det vissa viktiga element som följdes genom alla logotyper. 
Dessa element kändes representativa utifrån den information som tagits fram om caféet, känslan av 
caféet samt caféets målgrupper. Först valdes fyra profilfärger ut. Dessa val grundades på de 
associationer som människor ofta gör utifrån olika färger. 
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3.4.4 Val av typsnitt  
3.4.4.1 Typsnitt till logotyp 

För att välja ett passande typsnitt till Trädgårdscaféts logotyp, följdes en del kriterier som kommit 
fram under möten med Liz. Det som var viktigast att tänka på under studerandet av typsnitten till 
Trädgårdcafét var att hitta ett som både är lättläst på nära och på långt håll samt att det har en 
gammaldags känsla. Med hjälp av dessa kriterier valdes en del typsnitt ut som granskades i 
kombination med företagsmärket.  
 

3.4.4.2 Typsnitt till rubriker och brödtext  
Vid sökandet av typsnitt till rubriker och brödtext var det viktigt att typsnittet var enkelt och lättläst 
och inte gav en ointressant känsla. Seriffer var det som var önskat av Liz då sanserifer enligt henne 
ser modernt ut.  En antikva, ett typsnitt med seriffer, passar bäst i löpande text som till exempel i 
böcker och tidsskrifter, enligt Hellmark (2006, s 26). Utifrån detta valdes en antikva som brödtext. 
Att behålla en gammaldags känsla var också viktig och något som övervägdes genom hela profilen. Att 
inte heller använda typsnitt med för stor kontrast var något som önskades av Liz. 
 
I ”Arne Heines bok om Typografi” skriver Heine att ”Det spontana intrycket av typografin får man av 
den text som är störst – typsnitten i trycksakens rubriker” (Heine, 2005 s 46). Därför valdes ett 
typsnitt till rubrikerna som fångar känslan av caféet, medan typsnittet till brödtexten blev enklare. 
 

 
3.5 Gerillamarknadsföring 
 
Valet att genomföra en gerillamarknadsföring har sin grund i de anledningar som kan läsas i följande 
citat från Madness Marketing (2011) [Internet], ”Gerillamarknadsföring handlar om att nå ut med sitt 
budskap utan en stor budget. Marknadsföring är mer än reklam. Det handlar om att göra ditt företag 
till ett namn kunderna kommer ihåg.”  
 
 3.5.1 Studier av undersökningar   
För att skapa bra och utförliga frågor som inte skulle misstolkas till marknadsundersökningen följdes 
en del punkter som ansågs aktuella för undersökningen. Dessa var: Att använda begripliga ord, fråga 
endast en sak i taget, sträva efter entydighet, formulera frågor i konkreta termer, undvik ledande 
frågor samt minska antalet ord i frågan (Söderlund 2005, s.60-83). 
  

 3.5.2 Undersökningar innan gerillamarknadsföringen  
För att granska fördelarna med att använda en grafisk profil samt en gerillamarknadsföring behövdes 
ett antal undersökningar genomföras. Den första undersökningen som gjordes var att ta reda på hur 
stor procent av Borlänges befolkning som kände till Trädgårdscafét före gerillamarknadsföringen. För 
att mäta detta frågades 50 personer i Borlänge centrum. Detta var ett bra underlag som sedan kunde 
användas i jämförande syfte när samma undersökning genomfördes efter gerillamarknadsföringen 
för att på så sätt uppskatta hur många som då kände till caféet. 
 
En nackdel var att ett fåtal människor skulle representera allmänheten. Detta är något som diskuteras 
vidare vid granskningen av resultatet. 
 
För att få ett så bra resultat som möjligt frågades personer i olika åldrar, både kvinnor och män. 
Frågan som ställdes var ”Känner du till Trädgårdscafét?”. Sedan skrevs resultaten ned. De som deltog 
i undersökningen fick en kupong som motsvarade en kopp gratis kaffe eller tea hos Trädgårdscafét. 
Kupongerna delades ut dels för att det är ett bra sätt att ge mer information om caféet. 
 

 
Så här var kupongerna formgivna som delades ut.  
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Kupongerna fick ett mönster på baksidan. Detta mönster skapades utifrån en av logotypernas blå 
mönster. När Liz fick se kupongerna tyckte hon om mönstret och därför användes det även vid 
skapandet av den grafiska profilen.   
 
För att erbjudandet inte skulle påverka beräkningen av antalet gäster på caféet veckan innan, under 
och efter gerillamarknadsföringen så gällde kupongerna endast i tio dagar. 

 
     3.5.3 Statistik av antalet gäster  

Genom att ta fram statistik på antalet gäster hos caféet fem dagar innan gerillamarknadsföringen, på 
själva gerillamarknadsföringsdagen samt fem dagar efter gerillamarknadsföringen kunde variationen 
av antalet gäster uppskattas.    
    

3.5.4 Studier om gerillamarknadsföring 
För att genomföra en så bra gerillamarknadsföring som möjligt söktes information via litteratur och 
Internet. Miami Advertising Agency kontaktades även för en intervju.  
 

3.5.5 Kontakt med Rickard Höök, Miami Advertising Agency  
Först planerades en gerillamarknadsföring efter de kriterier litteraturundersökningen hänvisade till. 
Eftersom gerillamarknadsföring kan utformas på många olika vis och allt inte kan påträffas i 
litteraturen kontaktades en erfaren gerillamarknadsförare. 
 
Rickard Höök, Miami Advertising Agency, kontaktades för en mail-intervju men även för rådfrågning 
inför planeringen av gerillamarknadsföringen. Frågor till mail-intervjun samt en presentation av hur 
gerillamarknadsföringen planerades gå till mailades till Höök. Utifrån de svar Höök skickade tillbaka 
anpassades gerillan för ett lyckat resultat.  
 

3.5.6 Går gerillan att genomföra? 
Innan det var dags att starta gerillamarknadsföringen var det viktig att se över om 
gerillamarknadsföringen gjorts förut och om tillstånd ordnats för att kunna genomföra 
gerillamarknadsföringen (Margolis och Garrigan 2008, s 320).  
 
Eftersom båda författarna bott i Borlänge under några år kunde det konstateras att inget liknande 
hade genomförts i centrum under den senaste tiden utifrån vad författarna känner till. För att 
kontrollera vilka tillstånd som skulle sökas kontaktades polisen för mer information. Utifrån detta 
fylldes en ansökan i som sedan lämnades in hos polisen i Borlänge.  
  
När gerillamarknadsföringen skulle planeras följdes Olsson och Rydelius modell med: research, 
kreerande, planerande, genomförande och uppföljning (Olsson och Rydelius, Miami Advertising 
Agency).  
 

• Research: Först gjordes research, i litteratur, mail-intervju, undersökning i centrum 
samt vad caféägaren ville uppnå med gerillan. Under denna fas identifierades företagets 
målgrupp, var de fanns och hur företaget kan skapa det största intrycket och slå till på 
ett sätt som är fullständigt oväntat och ger en stor effekt.  

 
• Kreerande: Detta följdes upp av kreerande där en idé till hur gerillan skulle gå till togs 

fram.  
 

• Planerande: I denna del granskades alla delar noga så att tillståndet kunde sökas i tid, 
personer som skulle delta i gerillan bokades upp, material framställdes och så vidare.  

 
• Genomförandet: Detta skedde under en dag som hade planerats upp i detalj.  
 
• Uppföljningen: Bestod av den sista undersökningen i Borlänge Centrum för att ta reda 

på hur många som uppmärksammat gerillan.     
 
 
Som tidigare tagits upp i teorin finns det tre orsaker till att marknadsförare ibland inte lyckas, de 
saknar engagemang, saknar klara fördelar med produkten samt dålig positionering. Dessa tre punkter 
fanns i åtanke under planerandet av gerillamarknadsföringen (Levinson och Godin 1994, s 5).  
 

• Engagemang: De som skulle utföra gerillamarknadsföringen behövde vara engagerade i 
caféet. Dessa bestod därför av vänner och familj till caféägarna.   

 



Sanna Holmström                                                                                                                         Högskolan Dalarna  
Sophie Håkansson                                                                                                                            Grafisk Teknologi 
Examensarbete 15 hp                                                                                        Hur ett företag kan uppmärksammas    
                                                                                                  genom en grafisk profil och en gerillamarknadsföring  
 

 23 

• Fördelar: Det är inte gott om veganska eller vegetariska caféer, speciellt inte i Borlänge 
vilket är en stor fördel ur marknadsföringssynpunkt. Att Trädgårdscafét har en fin 
trädgård på baksidan ses också som en stor fördel.  

 
• Position: Att anordna en gerillamarknadsföring i centrum är ett bra sätt att 

marknadsföra sig då många personer shoppar på helgen. Rekvisitan till 
gerillamarknadsföringen ställdes ut på platser där de inte konkurrerade med andra 
butiker utan stod på gatan för sig själva. Detta var även ett bra sätt att väcka nyfikenhet.  

 
3.5.7 Budskapet 

Målet med gerillamarknadsföringen var att upplysa människor i Borlänge centrum om: 
 

• Att Trädgårdscafét finns. 
• Att caféet erbjuder vegetarisk och vegansk mat. 
• Att de strävar efter att hålla sin profil så miljö- och hälsomedveten som möjligt. 
• Att de erbjuder fika inomhus men även utomhus i sin trädgård. 

 
3.5.8 För att undvika vanliga fällor  

Följande moment kan ses som fällor vid skapande av en gerillamarknadsföring: Att gerillan blir för 
stor, att designa något som inte för tankarna till företaget, att spendera för mycket pengar på 
materialet till gerillan, att inte kontrollera materialet, att inte engagera kunden, att tappa kontrollen 
på hur mycket som behöver produceras (Margolis och Garrigan 2008, s 325). 
 
För att undvika att skapa material som är otympligt att bära på skapades flygblad.  
 
Genom att använda det framtagna formspråket vid skapandet av flygbladen, gatupratare och de T-
shirts som gerillamarknadsförarna hade på sig höll materialet ihop. Detta gjorde att mottagarna i 
centrum kunde koppla allt material till caféet.  
 
För att undvika att producera för mycket material bestämdes det tidigt hur mycket som skulle 
behövas. Antalet flygblad som skulle skrivas ut diskuterades med Liz och det konstaterades att om det 
skulle bli några över skulle dessa ställas fram i caféet som marknadsföringsmaterial. Därför togs 
beslutet att det var bättre att skriva ut några exemplar för många än för få. Några dagar innan gerillan 
gavs prov på materialet till Liz för kontroll av informationen på materialet. 
 
Under gerillamarknadsföringen var det viktigt att engagera kunden och få han/hon att reagera. 
Därför informerade gerillamarknadsförarna om ”dagens erbjudande” som innebar att vid köp av fika 
bjöd caféet på kaffe eller tea, men endast under samma dag som gerillan genomfördes. På detta sätt 
skapades ett tidsbestämt erbjudande som fick kunden att engagera sig om den var intresserad av 
caféet.     
 
Under arbetets gång diskuterades gerillamarknadsföringens datum med Liz för att hitta en dag som 
passade både de som skulle arbeta på caféet den dagen samt de som skulle genomföra 
gerillamarknadsföringen. Detta bidrog även till att produktionen av fika och lunch kunde hållas 
under kontroll.   
 

3.5.9 Planering av gerillamarknadsföringen 
Med vetskap om de punkter som enligt Margolis och Garrigan (2008, s 100) är viktiga angående 
budskapet, platsen, timing, ordna scenen, människor, gåva och press, planerades vårt 
tillvägagångssätt.   
 

• Platsen 
Att anordna gerillamarknadsföringen i Borlänge centrum kändes som ett självklart val. 
De fyra platserna valdes ut på grund av den folkmängd som ofta passerar där. Platserna 
var; Stationsgatan 4 utanför Apoteket Hjärtat, Sveagatan 1 utanför turistbyrån, 
Sveagatan 9 vid parkeringsplatsen en bit från Systembolaget och Sveatorget 5 utanför 
biblioteket. Dessa platser valdes för att författarna antog att dessa platser skulle besökas 
av människor i olika åldersgrupper.  

 
• Timing 

Gerillan passade alldeles utmärkt att anordna på våren. Solen hade börjat komma fram 
och fler människor besökte centrum. Gerillan utfördes lördagen den 30 april mellan 
klockan 9.00–15.00. Denna dag var det Valborgsmässoafton och nära efter att 
arbetande fått ut sin lön. Författarna antog att detta var en dag då det skulle vara rörelse 
i centrum.  
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• Ordna scenen 
Att inte spendera allt för mycket pengar och att inte anordna en allt för stor 
gerillamarknadsföring var prioriteringar som gjordes.  

 
• Människor  

Trädgårdscafét ville främst nå ut till vegetarianer, veganer, människor med intresse för 
välmående, hälsa och naturen men även till andra som är intresserade av caféet.   

 
Det deltog sex stycken personer i gerillamarknadsföringen. Alla deltagare var klädda i 
vita t-shirts med caféets logotyp på ryggen.  

 
Med tanke på att människor inte vill bära runt för mycket material i centrum delades 
det endast ut flygblad. Detta material var enkelt att ta med sig och ett bra sätt att locka 
eventuella kunder till caféet.  

 
• Gåva 

För att skapa kundkontakt och få förbipasserande människor att känna sig välkomna 
var en tanke att det skulle bjudas på kaffe. För att locka människor till att besöka 
Trädgårdscafét delades fikaerbjudanden ut i form av rabatter med texten ”få en gratis 
kopp kaffe eller tea till din fika”.  

 
• Press  

Borlänge tidning kontaktades med information om hur gerillan skulle gå till så att den 
skulle kunna uppmärksammas genom tidningen av de som inte fanns på plats när den 
genomfördes. 

 
3.5.10 Söka tillstånd 

Vid anordning av gerillamarknadsföringar och liknande tillställningar på offentlig plats är det viktigt 
att söka det tillstånd som krävs. I detta fall behövdes en ansökan lämnas in – tillstånd ordningslagen. 
En blankett om detta tillstånd finns på polisens hemsida. Tillståndet som söktes kostade 700 kr, detta 
var oavsett om tillståndet godkändes eller inte och det tog två veckor för polisen att behandla ärendet.   
 

3.5.11 Undersökning efter gerillamarknadsföringen 
Efter gerillamarknadsföringen gjordes ytterligare en undersökning som liknade den undersökning 
som genomfördes innan gerillan. Även här var målet att undersöka hur stor procent av Borlänges 
befolkning som kände till Trädgårdscafét. Genom att fråga 50 personer i Borlänge centrum 
uppmättes hur stor andel som kände till caféet efter marknadsföringen. För att få ett så bra resultat 
som möjligt frågades personer i olika åldrar, både kvinnor och män. Den fråga som ställdes var 
”Känner du till Trädgårdscafét?”. Resultat av ja- och nej-svar skrevs sedan ner. Vid ja-svar var 
följdfrågan ”Hur känner du till Trädgårdscafét?”, vid nej-svar ställdes ingen följdfråga.  
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4. Resultat 

4.1 Undersökningar  
4.1.1 Undersökning inför gerillamarknadsföringen  

Följande resultat kommer från den första undersökningen om hur stor procent av Borlänges 
befolkning som kände till Trädgårdscafét före gerillamarknadsföringen.  
 
 
 

 
 
Av denna undersökning blev resultatet att 36 % kände till Trädgårdscafét och att resterande 64 % inte 
kände till caféet.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Av de 18 personer som kände till caféet var 5,6 % i åldersguppen 60+, 16,6 % i åldersguppen 50+, 
44,4 % i åldersguppen 40+, 5,6 % i åldersguppen 30+, 11,1 % i åldersguppen 25+, 11,1 % i 
åldersguppen 20+ och 5,6 % var under 20 år.     
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Av de 32 personer som inte kände till caféet var 12,5 % i åldersguppen 60+, 6,3 % i åldersguppen 50+, 
18,7 % i åldersguppen 40+, 18,7 % i åldersguppen 30+, 15,6 % i åldersguppen 25+, 25 % i 
åldersguppen 20+ och 3,2 % var under 20 år.      

4.2 Logotyp  
4.2.1 Kundmöte  

Till andra mötet fick Liz i uppgift att skriva ned tio ord som, enligt henne, beskriver Trädgårdscafét. 
Det här var orden Liz skrev ned: 
 

• Medvetenhet 
• Flexibilitet 
• Personligt 
• Tidlös 
• Avslappnande/rogivande 
• Omtänksamhet 
• Kvalitet 
• Hälsosam 
• Levande  
• Glädjefull 

 
Utöver dessa tio ord önskade Liz att logotypen ska förmedla att Trädgårdscafét erbjuder vegetarisk 
och vegansk mat, är ekologiskt, har en gammaldags stil och en trädgård där fika kan avnjutas när 
vädret tillåter. En målgrupp var svår att bestämma, men till slut bestämdes att logotypen gärna ska 
tilltala vegetarianer, veganer, intresserade av raw-food, välmående, hälsa och naturen samt en äldre 
målgrupp. En annan önskning var att logotypen skulle vara skriven i ett typsnitt som skulle påminna 
om en skrivstil eller kalligrafi. Detta är på grund av att caféet ligger i Hantverksbyn i Borlänge där det 
redan finns ett gemensamt visuellt språk, vilket utgörs av ovala butiksskyltar och typsnitt i 
gammaldags, snirklig stil.  
 
Något som Liz ofta påpekade under våra möten var önskan om att hennes gäster ska känna att de kan 
fika hos henne med gott samvete. De ska kunna ha gott samvete både med tanke på naturen och på 
vilka ingredienser de får i sig. Eftersom detta verkade vara väldigt viktigt för Liz bestämdes det att 
”med gott samvete” skulle användas i kombination med logotypen. 
 
 

4.2.2 Logotyper granskade av Åsa Svensson och fokusgruppen  
Detta är logotyperna som Åsa Svensson (Svenssonform AB) och designstudenterna vid Högskolan 
Dalarna studerade.  
 
 
 
 
 
 



Sanna Holmström                                                                                                                         Högskolan Dalarna  
Sophie Håkansson                                                                                                                            Grafisk Teknologi 
Examensarbete 15 hp                                                                                        Hur ett företag kan uppmärksammas    
                                                                                                  genom en grafisk profil och en gerillamarknadsföring  
 

 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag nummer 1  
Förslag nummer 1 består av texten ”Trädgårdscafét” skrivet i typsnittet ”Snell Roundhand” i 
varianten ”black script”. Snell Roundhand ger en gammeldags känsla med dess mjuka bokstäver, 
vilket var en av känslorna som logotypen skulle ge. I varianten ”black script” blir logotypens 
bokstäver fetare och skapar kontrast vilket gör att texten ”Trädgårdscafét” blir läst först. En annan 
fördel med typsnittet är att den mjuka stilen passar bra in i Hantverksbyns formspråk. Det blå 
mönstret ger associationer till gammelsvensk stil. För att även lyfta fram caféets inriktning på 
veganskt, vegetariskt och raw-food placerades koppen på ett grönt blad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag nummer 2 
Förslag nummer 2 skapades med enkla penseldrag för att få fram en känsla av enkelhet. Ångan som 
bildar ett hjärta står för kärleken till naturen och matlagning. Bladet som utgör en del av koppen ska 
visa på samspelet mellan natur och servering. Denna logotyp ska signalera en varm känsla med en 
ekologisk touch.  
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Förslag nummer 3 
Denna symbol ska ge ett budskap om glädje tillsammans med den speciella kombinationen av gott 
och nyttigt. Här togs svängarna ut lite och det traditionella frångicks för att sticka ut ur mängden. 
Muffinsen och broccolin visar på att gästerna erbjuds både nyttigt och gott samtidigt. Glorian står för 
det goda samvetet. Denna logotyp valdes att presenteras i två versioner, en med gloria och den andra 
utan. Detta för att undersöka ifall glorian uppfattades som överflödig och ifall symbolen skulle 
fungera lika bra utan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag nummer 4 
Förslag nummer 3 gjordes även i en icke ifylld variant för att försöka få fram enkelheten ytterligare. 
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Förslag nummer 5 
I detta förslag är både koppen och typsnittet samma som i förslag nummer 1. Bokstaven ”g” har fått 
ett snirkligt och växtlikt slut som sluter sig runt koppens öra för att associera till veganskt, vegetariskt 
och raw-food.  
 

4.2.3 Vad tyckte Åsa Svensson? 
Förslag nummer 5 var det förslag som diskuterades mest. Vid mötet med Åsa presenterades detta 
förslag med logotyp i två färger, både i svart och i grönt. Åsa föredrog förslaget med svart text då hon 
ansåg att detta gav en större kontrast och mer fokus på texten ”Trädgårdscafét”. Åsa föredrog förslag 
nummer 1. Åsa menade dock att typsnittskombinationerna och punktstorlekarna behövde justeras för 
bättre resultat. Att kombinera nyttigt med gott som gjorts i förslag nummer 3 och 4 tyckte Åsa var en 
kul idé men kände sig orolig att budskapet inte når fram tillräckligt tydligt. Av de två versioner i detta 
förslag föredrog Åsa den som inte var ifylld. Hon påpekade även att glorian gav henne en känsla av 
religiös innebörd. 
 

4.2.4 Vad tyckte fokusgruppen? 
Det förslag som gillades bäst av fokusgruppen var förslag nummer 2. Gruppen kom fram till att denna 
symbol hade mest karaktär, en känsla av omsorg och kärlek samt att den fångade en ekologisk känsla. 
Dock tyckte deltagarna att typsnittet var lite svårläst samt att mindre justeringar kunde göras i bladet. 
Övriga förslag fick också bra kritik. Åsikter om att ändra de gröna nyanserna och justera typsnitten 
rörde alla de andra förslagen. Förslag nummer 1 och 5 ansågs även ha en bra gammaldags känsla. 
Fokusgruppens åsikter togs i åtanke och små ändringar gjordes (se bilaga II). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag nummer 1.2 
I detta utförande har koppen fått en rundare form då Liz ansåg att den tidigare koppen var för 
modern. Lövet har fått en naturligt grön färg istället för den lime-gröna färgen som användes tidigare. 
Kaffet har gått från svart till brunt för att drycken ska kunna associeras till både kaffe och tea. För att 
skapa en bättre balans har linjen i undertexten justerats. Undertexten har även centrerats då detta är 
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lättare att läsa. Rubriken har blivit svart för att skapa en större kontrast till undertexten och 
symbolen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag nummer 2.2 
 
Typsnittet byttes här ut till två olika typsnitt med mjukare känsla och mer gammaldags stil. 
”Trädgårdscafét” placerades över symbolen och ”med gott samvete” under. Texterna fick en svag 
böjning för att skapa en mer gammaldags stil på skylten. I symbolen är de enda ändringar som gjorts 
på bladet, som har fått ett mjukare mittstreck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag nummer 3.2 och 4.2  
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Förslag nummer 4 från föregående undersökningar togs bort då Liz tyckte bättre om det ifyllda 
förslaget. Förslaget med gloria och utan gloria döptes därför till 3.2 respektive 4.2. Typsnittet byttes 
även ut till två olika typsnitt med mjukare känsla och mer gammaldags stil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag nummer 5.2 
För att skapa en bättre helhet har undertexten flyttats in mellan Trädgårdscaféts nedstaplar. Detta 
ger mer balans till undertexten då den tidigare kändes felplacerad. Koppen har även här fått en 
rundare form och bladet har fått samma färg som baldet i förslag nummer 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag nummer 6 
Denna logotyp skapades senare under undersökningen på caféet. Detta förslag skapades då Liz inte 
kände att koppen var rätt i övriga logotyper. Denna är inspirerad av en kopp som Liz själv valde ut 
som ett bra exempel. I övrigt är elementen desamma som i förslag nummer 1.  
 

4.2.5 Vad tyckte cafégästerna? 
Även i denna undersökning var förslag nummer 2 mest omtyckt. Åsikter om att den kunde kopplas 
mer till ekologi kom fram från vissa, medan andra tyckte mycket om den just eftersom den speglade 
den ekologiska känslan som Trädgårdscafét har. Många tyckte att den symboliserade gammaldags 
och mys samt att den var hjärtlig och enkel.  
 
De andra förslagen fick också många fina kommentarer. Förslag nummer 4 och 5 fick kommentarer 
om att de var unika, annorlunda och att de fick fram vad caféet har att erbjuda. Dock gillades 
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varianten utan gloria bäst, då den med glorian kändes överflödig och någon förknippade den med 
religion. I förslag nummer 5 var det den lilla knorren som fångade folks ögon samt att den var 
behaglig att titta på och fångade även Trädgårdscaféts gammaldags känsla. 
 

4.2.6 Godkännande av logotyp  
När den slutgiltiga logotypen visades för Liz och Marcus fick vi en äkta reaktion av glädje. De menade 
att den rätta känslan fångats exakt som de hoppades på och att de nu var otroligt nöjda.  
 
 

4.2.7 Slutgiltig logotyp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är Trädgårdscaféts slutgiltiga logotyp. Ett resultat av författarnas design, Liz önskningar, Åsas 
handledning, fokusgruppens kritik och Trädgårdscaféts gästers åsikter. Genom att kombinera olika 
element, som med hjälp av undersökningar, visat sig vara de mest omtyckta har en logotyp skapats 
som uppfyller alla krav och som stämmer överrens med Liz värderingar. 
 
I denna slutgiltiga version har koppen från en tidigare framtagen logotyp finslipats och satts på ett fat 
för en mer gammaldags känsla. Bladet har hämtats från det förslag där det formade halva koppen, 
men har nu placerats på fatet. Hjärtat står för omsorg till naturen och kärleken till maten. Det blå 
mönstret på koppen för tankarna bakåt i tiden och fångar den gammaldags känsla som 
Trädgårdscafét har. Då logotypen riktar sig till de målgrupper Trädgårdscafét har samt att logotypen 
har en enkel och ren design kan den anses tidlös. Logotypen blev lätt att känna igen då den har ett 
unikt utseende som inte påminner om någon annan logotyp i Borlänge. 
 
Typsnittet som använts är Apple Chancery, skapat av typografen Kris Holmes och är känt för sin fina 
kalligrafiska stil. Den kaligrafiska stilen ger en gammaldags känsla som samtidigt känns enkel och lätt 
att läsa.  
 

4.2.8 Val av färg 
Färgerna som valdes ut att användas i logotypen är grönt, blått, vitt och brunt.  
 
Trädgårdscaféts logotyp ska signalera nyttigt, vegetariskt och ekologiskt valdes färgen grön. För att få 
fram den gammaldags känslan i företagsmärket skapades ett mönster till koppen i en djupblå färg, 
vanlig på äldre koppar som till exempel ”Koka Blå” av Herta Bengtsson och ”Blå Blom” från 
Gustavsbergs porslinsfabrik. Brunt är jordens färg och kopplas även den till natur och växtlighet. I 
caféets logotyp används den bruna färgen även som en koppling till fika genom att färgsätta koppens 
kaffe. 
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4.3 Grafiskt material 
 
 

4.3.1 Grafisk Profil 
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Vid skapandet av Trädgårdscaféts grafiska profil valdes regler ut som ansågs relevanta för företaget.  
 
Logotypen 
Logotypen presenteras i tre olika utföranden, i färg, svartvit samt negativ. Detta för att 
Trädgårdscafét ska ha möjlighet att använda sin logotyp beroende på vilka förutsättningar som finns. 
Ett exempel på detta är vid tryckning av logotyp i dagstidning, då en svartvit logotyp kan behövas. 
Här presenteras även logotypens frizon som visar det utrymmet logotypen alltid ska ha runt sig.  

 
Grafiska element 
Här presenteras Trädgårdscaféts fyra grafiska element samt hur dessa får användas. Elementen 
består av koppen, bladet, mönstret som togs fram utifrån företagssymbolen samt regler för hur 
tonplattan ska se ut då text placeras över mönstret.  
 
Typografi  
Apple Chancery, vilket är samma typsnitt som använts till logotypen, valdes till rubriker och Adobe 
Caslon Pro valdes till brödtext. 
          
Färger 
Här visas Trädgårdscaféts fyra profilfärger, blått, brunt, grönt och vitt. Dessa presenteras med värden 
i CMYK, RGB, PANTONE samt Hexidecimal. 
 
Övrigt material 
Här visas caféets visitkort och feel good-kort för att ge en bild av hur profilen kan användas.        
 
Den grafiska profilen är framtagen i A65-format. Ett passande format som rymmer den information 
som Trädgårdscafét är i behov av.      

 
 

4.3.2 Visitkort 
Ett dubbelsidigt visitkort i måtten: 94x59 millimeter, tryckt på 250 grams matt papper. 
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4.3.3 Feel good-kort 
Små lappar med uppiggande citat om bakelsen eller kakan som serveras. I måtten: 54x28 millimeter, 
tryckt på 250 grams matt papper 

 
 

4.3.4 Flygblad 
Dubbelsidigt flygblad i måtten:99x211 millimeter. 
 
 

 
framsida        baksida 
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4.3.5 Bordspratare 

Bordspratare i A4 format, som viks ihop till tre sidor, tryckt på 250 grams matt papper 
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4.3.6 Gatupratare A3 
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4.3.7 Affisch till gerillamarknadsföringen  
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4.3.8 Meny till gerillamarknadsföringen  

       
   Framsida                                    Baksida 
 
 

4.3.9 Header till hemsida 
 

 
 
 
Headern bestod av logotypen, dess blå mönster och fotografier.  
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4.3.10 T-shirt med logotyp 
T-shirtsen användes under gerillan och kommer fortsätta att användas av caféets personal. 
 

 
 
 
 

4.4 Gerillamarknadsföring 
 

4.4.1 Intervju med Rickard Höök, Miami Advertising Agency  
Vad är det oftast som tar mest tid/energi i en gerillamarknadsföring? 
På denna fråga svarade Höök att det som oftast kräver mest tid är förberedelserna och 
genomförandet av kampanjen. Det första som ska tas reda på är vad som får genomföras eftersom det 
inte används samma kanaler vid gerillamarknadsföring som vid traditionell marknadsföring. Detta 
innebär att marknadsföraren ibland måste genomgå långa byråkratiska processer. Sedan är det även 
vanligt att personer ”installerar kampanjen”, vilket innebär att det är personer ute på stan som deltar 
i kampanjen och personer till detta är även något som marknadsföraren måste söka reda på. 
Dokumentation av kampanjen är också bra.        
 
När är det som bäst att använda sig av gerillamarknadsföring tycker du? 
”Jag är ju givetvis färgad, och tycker gerillamarknadsföring är en mycket bra form av marknadsföring 
som lämpar sig i princip när som helst. Men man ska också veta att den nästan aldrig helt kan stå för 
sig själv. Sen beror det lite på vad man har för budget” skriver Höök. 
 
Enligt Rickard Höök är gerillamarknadsföring en bra metod för mindre företag som behöver en 
prisvärd marknadsföringsmetod. ”Att annonsera i dagspress och TV och radio är kostsamt. Men att 
göra något på stan innebär inga mediekostnader” enligt Höök.  
 
”Jag personligen tycker om när man kopplar an gerillamarknadsföring till en stor kampanj som 
samtidigt går utomhus, i print och på TV. Att då göra en sammanhängande gerillakampanj förstärker 
budskapet och ger ett vidare intryck” säger Rickard Höök. 
 
Vad kan man få ut av gerillamarknadsföring som man inte får av traditionell marknadsföring? 
Huvudsyftet med gerillamarknadsföring är att få ut budskapet genom att skapa uppmärksamhet för 
företaget enligt Höök. Genom att skapa en uppmärksammad kampanj som sticker ut fångas 
personers uppmärksamhet och budskapet sprids. Detta sker inte med hjälp av dyr marknadsföring 
utan via medier som till exempel sociala medier eller dagspress.   
 
Vad är bästa sättet att mäta ett resultat efter en genomförd gerilla? 
Höök skriver att det är svårt att mäta ett resultat. Men det finns en del sätt att mäta 
gerillamarknadsföringen. Ett sätt kan vara att företaget lägger upp en specifik hemsida som kopplas 
till kampanjen. Sedan genom att mäta antalet besökare på hemsidan kan gerillamarknadsföringens 
resultat mätas. ”Men just mätbarheten är en av nackdelarna med gerilla. Man kan aldrig riktigt till 
100 % säga hur många som nåtts av budskapet” skriver Höök.  
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Vad är nyckeln till en lyckad gerillamarknadsföring? 
På denna fråga svarar Höök att nyckeln till en lyckad marknadsföring är relevans, kvantitet, PR och 
bra genomförande.  
 
Relevans är viktigt då kampanjen måste vara väsentlig för produkten. För att en kampanj ska bli 
uppmärksammad kan kvantitet vara bra, att kampanjen syns på flera ställen i staden och sprids. 
Genom att skapa PR kan kampanjen spridas via medier. För en lyckad kampanj är det viktigt att 
företaget lägger så pass stor budget att det går att genomföra en hel kampanj så kampanjen inte blir 
halvbra. Till sist är det viktigt att städa efter sig, detta för att inte skapa ett dåligt rykte om företaget.     
 

4.4.2 Tips från Rickard Höök 
För att få feedback på planeringen av gerillamarknadsföringen skickades e-post till Rickard Höök, 
Miami Advertising Agency för tips. Höök svarade att gerillakampanjen säkert skulle väcka nyfikenhet 
men att det fanns vissa delar som skulle kunna byggas vidare på. En av Hööks förslag var att personer 
kan stå vid trädgårdsmöblerna och dela ut kaffe eller kaka. Detta kan sedan leda till att företaget kan 
få en personlig kontakt med kunden och en möjlighet att berätta mer om företaget. Ett annat förslag 
från Höök var att trycka information om caféet på vaxdukar eller parasoll för att väcka nyfikenhet och 
kunden själv får gå fram och läsa. Höök rekommenderade även att hålla marknadsföringen under 
flera dagar och tyckte att vårt förslag om att dela ut flygblad var bra.    
 

4.4.3 Genomförande av gerillamarknadsföringen 
Gerillamarknadsföringen genomfördes lördagen den 30 april, från klockan 9:00 fram till 13:30.  
 
Till gerillamarknadsföringen valdes trädgårdsmöbler för att det symboliserar caféets känsla samt att 
det är ett trädgårdscafé. Möblerna var lite lätt slitna vilket bidrar till en känsla av Trädgårdscaféts 
gammaldags stil.  
 
Att med enkla medel som trädgårdsstolar kombinerat med levande växter, var tanken att få 
människor att direkt associera till Trädgårdscafét. Genom att använda blommor och gröna växter vid 
stationerna lyftes den ekologiska känslan fram. Stolarna pyntades med affischer, menyer och 
kaffekoppar utöver växterna för att verkligen få fram känslan av Trädgårdscafét. 
 
För att de personer som såg gerillan skulle koppla direkt till Trädgårdscafét sattes affischer upp vid 
alla stationer. Affischerna var utformade efter den grafiska profilens regler med kort information om 
caféet samt adressen. Vid den första undersökningen där personer i Borlänge centrum fick svara på 
om de kände till Trädgårdscafét var det många som svarade att de passerat Trädgårdscafét men inte 
riktigt visste vad det var. Andra svarade att de visste vad Trädgårdscafét är för något men att de inte 
visste var det ligger. Genom att använda affischer där logotypen tydligt framgick kan personer senare 
koppla gerillamarknadsföringen till Trädgårdscafét genom att de passerar caféet och känner igen 
logotypen som syns utanför på en gatupratare.  
 
För att ytterligare visa upp logotypen så att personer ska känna igen den använde de sex 
gerillamarknadsförarna, Sanna Holmström, Sophie Håkansson, Stina Häggbrink, Jan Arnberg, 
Nicklas Johansson och Joakim Johansson, som deltog vid gerillamarknadsföringen, T-shirts med 
företagets logotyp tryckt stort på ryggen. Detta för att ge ett seriöst intryck samt för att personerna i 
centrum skulle känna igen logotypen. Dessa tröjor kommer även att användas av de anställda på 
caféet så att igenkänningsfaktorn blir så stor som möjligt.  
 
Gerillan pågick fram till ungefär klockan 13.30 då antalet människor minskade i centrum. Gerillan 
började med att materialet placerades ut på de fyra olika stationerna. Sedan gick fyra personer och 
delade ut flygblad. Flygblad delades även ut till ett antal butiker i centrum, som även de har en 
koppling till natur och ekologi, eller som i övrigt ansågs som bra ställen att sprida materialet. Dessa 
butiker var Turistbyrån, The Body Shop, Hälsokraft samt Centrumblomman för att uppmärksamma 
fikasugna kunder var de kunde fika. Gerillamarknadsförarna frågade personer i centrum om de kände 
till Trädgårdscafét. Av de som svarade att de inte kände till caféet berättade marknadsförarna kort 
information om caféet. Personerna som tillfrågades blev även informerade om dagens erbjudande, 
vilket bestod av att alla som handlade fika på caféet blev bjudna på kaffe eller tea. Vid tolvtiden byttes 
två av dessa personer av så att de kunde gå på lunch och när dessa kom tillbaka byttes de andra två 
av. När alla ätit lunch var de sex medverkande och delade ut flygblad fram till klockan 13:30 då allt 
material packades ihop och kördes tillbaka till Trädgårdscafét.  
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4.4.3.1 Stationerna 
Detta är de stationer som ställdes ut under gerillamarknadsföringen.  
 
 

 
 
Apoteket 
Här ställdes en vit trädgårdsstol och ovanpå stolen stod en kruka med en klängväxt. På stolen fästes 
en A3-affisch med Trädgårdscaféts nya logotyp samt lite välkomnande text (se 4.3.7 Affisch till 
gerillamarknadsföringen samt 4.3.8 Meny till gerillamarknadsföringen). På trädgårdsstolen 
placerades även en liten meny med caféets luncher samt fikabröd.  
 
 
 
 

 
 
Turistbyrån 
På denna plats stod en brun trädgårdsstol med en kudde broderad med korsstygn. På stolen stod även 
en vit kanna med blommor i samt affischen. Vid denna station fanns även ett bord med en duk på. På 
bordet stod menyn, en kaffekopp och en pelargonia.     
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Systembolaget 
Här ställdes en trädgårdssoffa ut. Denna hade utsmyckats med två sittdynor med jordgubbsmönster 
samt affischen och menyn. På soffan stod även en blomma i en plåtkruka.  
 
 
 
 

 
 
Biblioteket  
Här stod ett barnbord med inbyggda bänkar på vardera sida om bordet. På bordet låg en duk, samt 
affischen och menyn. På detta bord stod även en basilika i en plåtkruka, två koppar samt en 
kaffekanna.  
 
 
 

4.4.4 Pressen  
För att synas i fler medier kontaktades Borlänge tidning innan gerillamarknadsföringen i hopp om en 
intervju. Dock dök det inte upp någon reporter under gerillamarknadsföringen.  
 

4.4.5 Borlänges reaktion 
Responsen av att dela ut flygblad i centrum var mycket positiv. Många kände till Trädgårdscafét men 
visste inte var det låg någonstans. Andra kände inte till caféet men blev glada av upplysningen om att 
det fanns. Tillströmningen till caféet var större än vanligt och även de som arbetade på caféet fick 
positiv respons då personer meddelade att de gillade designen på flygbladen.  
 
Många av de människor vi delade ut information till och pratade med under gerillamarknadsföringen 
berättade att de läst om Trädgårdscafét i morgontidningens bilaga Pralin. Varken Liz, Marcus eller 
någon av författarna till detta examensarbete visste att reportaget med Trädgårdscafét skulle vara 
med samma dag. 
 

4.4.6 Vad kostade gerillan?  
Det behövs ingen stor budget för att skapa en gerillamarknadsföring. En liten budget betyder bara att 
företaget måste bli kreativt med hur det använder de resurser det har (Margolis och Garrigan 2008, s 
16). Det var utifrån dessa tankar som gerillamarknadsföringen planerades. De stolar, bord, koppar, 
dukar med mera, som användes vid gerillamarknadsföringen tillhörde Trädgårdscafét. Vi köpte alltså 
ingen ny rekvisita för att bygga upp våra stationer i centrum. De som hjälpte till under gerillan är 
vänner och släkt till Trädgårdscaféts ägare. Detta för att få en mer personlig anknytning till caféet, 
men främst för att hålla nere kostnaderna. 
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Genom att anordna gerillan upplever vi att budskapet verkligen nådde fram till människor. De flesta 
var trevliga, nyfikna och ställde frågor om Trädgårdscafét. Vi träffade på ett antal människor som 
tagit vårt tips och gått bort och ätit lunch på caféet redan samma dag. Vår gerillamarknadsföring blev 
riktad till specifika kunder, på ett specifikt sätt vid en specifik tid med en liten budget. 
 
Då författarna skapade flygbladen, skrev ut dem på Högskolan Dalarna samt själva gjorde 
efterbehandlingen, så som beskärning, hamnade kostnaderna för detta på 664 kronor för 498 
stycken. Två tredjedelar av flygbladen beräknas att bli utdelade, vilket betyder att kostnaden för 
flygbladen till själva gerillan kostar 443 kronor. Resterande flygblad kommer senare att placeras på 
caféet. 
 
För att hålla ned kostnaderna skulle T-shirtsen tryckas själv, med hjälp av bläckstråleskrivare och ett 
transferpapper. Tanken var att trycket skulle skrivas ut på skrivaren och sedan skulle Trädgårdscaféts 
logotyp strykas på T-shirtsen som skulle användas under gerillamarknadsföringen.  
 
Denna plan var tvungen att bytas ut då vi inte fick tag på en sådan skrivare som behövdes. Printeliten 
i Borlänge kontaktades då i behov av hjälp. De tog emot oss även då vi vände oss till dem i sista 
minuten och deras tidsschema var pressat. Detta var otroligt uppskattat. Att anlita Printeliten höjde 
dock priset på budgeten som först var beräknat till 99 kronor, men som slutligen landade på 480 
kronor. Vi köpte sju stycken t-shirts á 59 kronor, vilket blir 413 kronor.  
 
Materialet till gerillan kostade: 
Flygblad: 443 kronor  
T-shirts + tryck: 893 kronor 
Ansökan om tillstånd: 700 kronor 
Material till stationerna: 0 kronor 
Ta hjälp av vänner som marknadsförare: 0 kronor 
 
Detta blev totalt 2036 kronor.  
 
Det bör dock uppmärksammas är att T-shirtsen kommer att användas som arbetskläder på 
Trädgårdscafét efter gerillan. 
 
 
4.5 Undersökning efter gerillamarknadsföringen  
 
Följande resultat kommer från den andra undersökningen om hur stor procent av Borlänges 
befolkning som kände till Trädgårdscafét efter gerillamarknadsföringen.  
 

 
 
Av denna undersökning blev resultatet att 74 % kände till Trädgårdscafét och att resterande 26 % inte 
kände till caféet.  
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Av de som kände till caféet var 35 % i åldersguppen 60+, 30 % i åldersguppen 50+, 0% i åldersguppen 
40+, 3 % i åldersguppen 30+, 11 % i åldersguppen 25+, 21 % i åldersguppen 20+ och 0 % var under 
20 år.     
 
 
 
 
 

 
 
Av de som inte kände till caféet var 0 % i åldersguppen 60+, 23 % i åldersguppen 50+, 23 % i 
åldersguppen 40+, 15,5 % i åldersguppen 30+, 23 % i åldersguppen 25+, 15,5 % i åldersguppen 20+ 
och 0 % var under 20 år.      
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Under den andra undersökningen fick de som svarade ”ja” följdfrågan ”Hur känner du till 
Trädgårdscafét”. Av de som svarat ”ja” var det 24 % som kände till caféet genom att de 
uppmärksammat gerillamarknadsföringen. Lika många hade uppmärksammat caféet genom att 
passera det. 22 % hade sett caféet i tidningen och 16 % kände till det genom en vän. 14 % kände till 
caféet på annat vis.     
 

 
4.5.1 Antalet gäster  

Detta är resultatet av antalet gäster som besökte caféet innan, under och efter 
gerillamarknadsföringen. I snitt var det 26 personer som besökte caféet innan gerillan, under 
gerillamarknadsföringen var det 44 personer och efter gerillamarknadsföringen var det i snitt 25 
personer som besökte caféet.     
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En faktor som kan ha påverkat resultatet var vädret. Enligt klart.se (2011) [Internet] kom det 
sammanlagt cirka 2,4 millimeter nederbörd från den 25 april till den 29 april. På 
gerillamarknadsföringsdagen den 30 april kom det 0,1 mm nederbörd. Den 2 maj till den 5 maj 
kom det sammanlagt cirka 9,8 millimeter nederbörd.  
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5. ANALYS 

5.1 Grafiskt material 
5.1.1 Logotyp 

Trädgårdscaféts slutliga logotyp blev mycket bra och något författarna känner sig stolta över att ha 
arbetat fram. Utifrån bland annat Liz önskemål, Åsa Svenssons-, den anordnade fokusgruppens- och 
cafégästernas åsikter samt studerad litteratur togs logotypen fram. 
 
Det som i början av skapandeprocessen kändes svårt, var att ta fram en logotyp och företagsmärke 
som skulle förmedla alla de känslor Liz önskade. Sådana önskningar var bland annat att dessa skulle 
ge en känsla av ekologiskt, vegetarianskt, veganskt, raw-food, gammaldags och att det finns en 
uteservering. Att få en logotyp att förmedla allt för många saker kan lätt resultera till att logotypen 
uppfattas som rörig och då istället inte tilltalar någon. Efter att arbetat med logotypen under en 
längre period kan nu de flesta önskemål ses i logotypen samtidigt som den känns lugn och enkel.  
 
Trädgårdscaféts ägare blev otroligt nöjda över att caféets känsla förmedlas genom logotypen. Det blev 
precis som de önskat. 
 
”Nu har vi fått en logo! framtagen av Sophie Håkansson & Sanna Holmström båda grafiska 
designers. Ni lyckades med att få in vår känsla av caféet på ett grymt bra sätt! :) & det har nog inte 
varit allt för lätt att förstå vad vi ville ha när vi inte kunde beskriva det själva men ni lyckades så 
himla bra! tack!” (Rylander L, Trädgårdscafét, 2011-05-01)  
 

5.1.2 Fokusgruppen, Åsa Svensson och Trädgårdscaféts gäster  
Som tidigare nämnts i teorin kan fokusgrupper användas i många olika studiesammanhang men 
förknippas ofta med marknadsföring och reklam. För denna studie användes fokusgrupper då det på 
ett bra och enkelt vis får fram snabba reaktioner.  
 
Att i någon form ta del av andra människors åsikter gällande Trädgårdscaféts nya logotyp, bestämdes 
tidigt i arbetet. Detta är något författarna av detta arbete anser otroligt viktigt. Att inte bara få kritik 
från människor med designvana, utan även övriga mottagare har bidragit till en bredare syn på 
logotypen.  
 
Åsa Svensson gav oss tips på sådant som kan vara bra att tänka på. Att låta fokusgruppen diskutera 
fritt utan att bli guidade genom mötet, var otroligt intressant och givande. Det var fokusgruppens 
diskussion som gav mest kritik att arbeta vidare med.  
 
Trädgårdscaféts gästers åsikter var viktiga även dem. Att få en uppfattning av vad de som känner till 
caféet anser om logotyperna gav oss en tydligare uppfattning om vad som kanske skulle locka 
allmänheten. Även för Liz var det viktigt att gästerna fick göra sin röst hörd.  
 
Till slut togs allas åsikter i åtanke. Det går inte att följa alla undersökningsdeltagares förslag, så en 
gallring gjordes. Vi tog till oss den kritik som var gemensam för de olika grupperna och gjorde 
justeringar som gjorde logotypen bättre. För oss var det samtidigt viktigt att kunna stå för vad vi tagit 
fram och att vår tolkning och våra idéer inte skulle försvinna bland andras åsikter. Dock var det 
hjälpsamt att få många människors åsikter. Det visade sig att även om fokusgruppen och en majoritet 
av caféets gäster kom fram till samma resultat, fick det ändå arbetas vidare med för att Liz skulle bli 
nöjd. Det går inte endast att följa åsikter av andra, utan det viktigaste var att Liz blev nöjd. 
 

5.1.3 Grafisk profil 
För ett företag som arbetar med design eller som ofta använder sig av reklamutskick och liknande är 
det viktigt att följa sitt regelverk och att i hög grad föregå med ett gott designmässigt exempel. För ett 
mindre företag så som Trädgårdscafét är det viktigt att hålla sig till de regler som finns, men inte 
nödvändigtvis använda sig av allt för många.  
 
Trädgårdscaféts grafiska profil har en tydlig röd tråd, vilket ansågs relevant enligt Designbyrån Curt 
(2011) [Internet]. Reglerna är lätta att följa för både caféet och utomstående. De regler vi anser 
nödvändiga för att Trädgårdscafét ska kunna hålla sitt företagsmärke stabilt finns med. Typsnitt, 
profilfärger, frizon runt logotyp och företagets element är de delar som vi anser nödvändiga för 
Trädgårdscafét.  
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5.2 Arbetets gång  
5.2.1 Fördröjning i tidsplanen  

Tidsplanen, som i början av examensarbetet strukturerades upp, har inte följts i alla punkter. Den 
största förändringen i schemat har varit deadline för caféets logotyp. Något som borde ha tagits i 
beaktande är att det kan ta längre tid för ett ovant designöga att kritiskt granska en logotyp för att 
komma på vad det är som inte känns rätt i utformandet. Trädgårdscaféts ägare tog längre tid på sig 
att godkänna den slutgiltiga logotypen än vad vi planerat för. Detta bidrog till att tidsplanen försköts 
med två veckor. Att logotypen inte var klar som planerat bidrog i sin tur till att arbetet med den 
grafiska profilen försköts. En lärdom av detta är att planera in mer tid för just detta moment.  
 
När gerilladagen närmade sig och Liz ännu inte var klara med val av logotyp sattes både vårt lugn och 
vår kreativitet på prov. Det var bara några dagar kvar till gerillamarknadsföringen vilket skapade oro. 
Men logotyp och grafisk profil blev klara i tid och allt gick till slut enligt planerna.  
 
Det positiva med den fördröjda processen är att logotypen arbetades ordentligt och att inga val 
lämnades åt slumpen. Målet med examensarbetet har varit att göra Trädgårdscaféts ägare så nöjda 
som möjligt så att de verkligen kommer att använda det nyframtagna materialet. 
 
 

5.3 Gerillamarknadsföringen  
Genom att anordna gerillan nådde budskapet verkligen fram till människor. De flesta var trevliga, 
nyfikna och ställde frågor om Trädgårdscafét. Ett antal människor tog tipset att besöka 
Trädgårdscafét för att äta lunch eller fika, redan samma dag. Gerillan blev riktad till specifika kunder, 
på ett specifikt sätt, vid en specifik tid med en liten budget, vilket var bra enligt (Margolis och 
Garrigan 2008, s 19). Gerillan blev alltså riktad till Borlänges befolkning på ett annorlunda och 
personligt vis. Detta istället för att till exempel sända reklam på tv som personer i andra städer ser 
och som troligtvis inte kommer att besöka caféet. 
 

5.3.1 Genomförandet 
Gerillamarknadsföringen gick ungefär som planerat. Det var en del saker som skulle kunna gjorts 
bättre men det mesta följde planeringen och resultatet blev lyckat.  
 
Enligt Rickard Höök, Miami Advertising Agency, är nyckeln till en lyckad marknadsföring relevans, 
kvantitet, PR och bra genomförande. Vår gerillamarknadsföring var relevant då kampanjen var 
väsentlig för produkten, kvantitet då stolarna var utplacerade på flera ställen i centrum. Gerillan fick 
uppmärksamhet, vilket skapade bra PR. Det togs även fram lagom med material till genomförandet. 
Övriga punkter värda att tänka på är det udda, oväntade och annorlunda (Olsson och Rydelius, 
Miami Advertising Agency). Att placera ut trädgårdsmöbler mitt i centrum, med dukar, blommor och 
affischer var udda, oväntat och annorlunda.   
 
Vädret under gerilladagen var soligt med kall vind. Detta hindrade inte människor att vistas i 
Borlänge Centrum, utan det var mycket rörelse. Vid regn hade förutsättningarna försämrats. Det 
utställda marknadsföringsmaterialet hade blivit blött och människor hade förmodligen hellre stannat 
hemma än att vara ute och shoppa.  
 
Tiden då gerillan var planerad att genomföras var på lördagen mellan klockan 9.00 till 15.00. 
Anledningen att gerillan varade endast en dag, då Rickard Höök, Miami Advertising Agency, 
rekommenderat att den skulle pågå i fler dagar, var för att om gerillan pågått i två dagar hade risken 
ökat att berätta budskapet för samma människor igen. Detta skulle kunna bidra till negativ 
kundkontakt. Vid klockan 13.30 minskade mängden människor i centrum. Samtidigt hade de flesta 
redan nåtts av budskapet. Därför plockades gerillamarknadsföringen ner en och en halv timme 
tidigare än planerat.  
 
Innan genomförandet av gerillamarknadsföringen valdes fyra stationer ut i Borlänge på grund av den 
folkmängd som ofta passerar. Efter gerillamarknadsföringen kunde det konstateras att dessa fyra 
platser var bra val. Apoteket var den station som mestadels fångade upp den äldre målgruppen. Det 
var många som stannade för att läsa på affischen på stolen. Vid Turistbyrån samt utanför Biblioteket 
var det många av den yngre målgruppen som stannade och läste. Däremot gav inte stationen med 
soffan, en bit från Systembolaget, den effekt som önskats. Förmodligen var detta på grund av att 
soffan inte stod bredvid någon butik utan i skugga, vilket inte direkt uppmuntrade människor att 
sätta sig i soffan. Vid utvärdering av gerillamarknadsföringen kan det konstateras att denna skulle 
placerats någonstans där det var ”mer rörelse”.   
 
Vi fick uppfattningen om att de stationer som lockade flest människor att syna rekvisitan och läsa på 
menyerna var de vid Apoteket och Turistbyrån. Förmodligen berodde detta främst på att stationerna 
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var placerade på Borlänges huvudgata och att flest människor passerade där. Båda stationerna stod 
även i sol och såg väldigt trevliga och lockande ut.  
 
Enligt tipsen från Rickard Höök, Miami Advertising Agency, är det bra om gerillamarknadsförarna 
står vid trädgårdsmöblerna och delar ut kaffe eller kaka, för att få en personlig kontakt med kunden 
och en möjlighet att berätta mer om företaget. Detta var även något vi funderat på vid planerandet av 
gerillan. Dock fanns det inte nog med tid för att söka tillstånd för detta. 
 
Ett annat förslag från Höök var att trycka information om caféet på vaxdukar eller parasoll för att 
väcka nyfikenhet hos kunden som själv får gå fram och läsa. Detta var ett bra tips, men tyvärr fanns 
ingen tid att ta fram sådant material då flygblad var högst prioriterat.  
 
Gerillamarknadsförare och responsen från personerna vi mötte var väldigt positiv. Många hade inte 
hört talas om caféet tidigare och tyckte det lät intressant. Detta tror vi beror mycket på att 
gerillamarknadsförarna hade ett glatt humör som smittade av sig.          
 
Samma dag som gerillamarknadsföringen ägde rum publicerades en artikel om Trädgårdscafét i 
Dalarnas Tidningars bilaga Pralin. Att artikeln publicerades denna dag var inget som varken vi eller 
caféägarna planerat. Eftersom budskapet blir tydligare då marknadsföring sker i flera medier 
samtidigt så kan detta varit bidragande till att caféets gäster ökade mycket under denna dag. Rickard 
Höök föredrog personligen att koppla gerillan till en stor kampanj som samtidigt går utomhus, i tryck 
och på TV, för att på detta sätt förstärka budskapet. Med detta i åtanke, då vi inte visste att reportaget 
i Pralin skulle tryckas, kontaktades Borlänge tidning i hopp om att de skulle uppmärksamma 
gerillamarknadsföringen. Ingen reporter dök upp på gerillamarknadsföringen, vilket kanske berodde 
på att Trädgårdscaféts intervju trycktes i Pralin samma dag.  
 
Vid planeringen av gerillan ansågs caféets placering vara dess svaga punkt. Det är inte många som 
passerar caféet, om de inte pendlar med tåg eller buss och går förbi caféet på väg mellan centrum och 
tågstationen. Vid gerillamarknadsföringen uppmärksammades att många inte visste var caféet låg. 
Somliga blandade även ihop Trädgårdscafét med ett annat café i centrum som heter Parkcaféet. 
Eftersom gerillamarknadsföringen genomfördes i centrum var det då lätt att peka och visa var 
Trädgårdscafét låg. Detta väckte funderingar hos oss om att Hantverksbyns butiker borde 
marknadsföras gemensamt för att locka till sig fler besökare.  
 
Tidsplanering 
I mail-intervjun med Rickard Höök, Miami Advertising Agency, skrev Höök att det som oftast kräver 
mest tid är förberedelserna och genomförandet av kampanjen. I början går det mycket tid till att ta 
reda på vad som är tillåtet, vilket kan leda till långa byråkratiska processer. Därför söktes tillstånd 
tidigt i processen. I detta examensarbete har vi verkligen lärt oss att skapa en gerillamarknadsföring 
inte behöver vara dyrt, men att det tar tid. Att planera, strukturera och utvärdera material och 
tillvägagångssätt är inget som görs på en dag. Men i slutändan ger det också resultat då vi fick en 
välplanerad gerillamarknadsföring i minsta detalj.  
 

5.3.2 Resultatet av gerillamarknadsföringen  
När gerillamarknadsföringen var genomförd hade 44 gäster besökt caféet. Detta var en stor ökning i 
jämförelse med en vanlig arbetsdag. Detta visar att marknadsföringen fungerade och att många av de 
personer som blev informerade blev intresserade av Trädgårsdcafét och gick dit. Två andra faktorer 
som säkert påverkade besöksantalet var vädret samt att det var några dagar efter att arbetande fått 
lön.  
 
Vädret veckan efter gerillan var dåligt då det regnade mycket mer än det gjorde veckan innan gerillan. 
Detta har stor betydelse då fint väder gör att många blir uppmuntrade att fika, speciellt utomhus i 
caféets trädgård.  
 
En oväntad faktor som vi tror även påverkade resultatet var att en artikel om Trädgårdscafét 
publicerades i Pralin samma dag som gerillamarknadsföringen genomfördes. För de som läste 
artikeln samma morgon gav gerillamarknadsföringen större intryck då de fick en påminnelse om 
caféet och vad de läst. Genom artikeln fick kunden en uppfattning om Trädgårdscafét och vid 
gerillamarknadsföringen i Borlänge centrum fick kunden en uppfattning av vad företaget står för 
genom personligt bemötande. Vid gerillamarknadsföringen användes det formspråk som tagits fram 
till den grafiska profilen vilket skapar en igenkänningsfaktor hos kunden. Detta ökar chansen att 
kunden känner igen caféet även i framtiden.     
 
Det som även bör tas i åtanke är svårigheten att mäta en ökning kort efter marknadsföringen. Många 
som uppmärksammade gerillamarknadsföringen har kanske inte hunnit besöka Trädgårdscafét eller 
berättat för sina vänner om caféet. För bästa resultat skulle statistiken behöva räknas ut över en 
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längre tidsperiod för att se om det blir någon långsiktig ökning av antalet gäster. Men tyvärr fanns 
inte nog med tid för att göra en sådan undersökning under examensarbetet. 
 
 
 
 
Undersökningarna 
Något som börs tas i åtanke vid granskandet av de undersökningar som gjorts är antalet deltagare. I 
detta examensarbete gjordes undersökningar med 50 deltagare. Detta kan inte representera hela 
Borlänges befolknings åsikter utan bör endast ses som en uppskattning.     
 
Efter båda undersökningarna var genomförda visade det sig att det var många fler som kände till 
caféet efter gerillamarknadsföringen. Detta berodde dels på att många uppmärksammat 
gerillamarknadsföringen eller känner någon som berättat om den. Det var även en del som 
uppmärksammat caféet från artiklar i tidningen men även gått förbi caféet.   
 
I början av arbetet med Trädgårdscafét trodde vi inte att det var så många som skulle upptäcka caféet 
genom att gå förbi det då det ligger avsides från de större gatorna. Efter att den andra 
undersökningen var genomförd visade det sig dock att många personer i den äldre målgruppen 
uppmärksammat caféet genom att promenera förbi. Om vi vetat detta i början av planeringen skulle 
även detta ha tagits i åtanke.   
 
 

5.4 Uppnåddes målen? 
Vårt mål med examensarbetet var att skapa en grafisk profil till Trädgårdscafét samt att anordna en 
gerillamarknadsföring. Detta skulle sedan leda till att Trädgårdscaféts gäster skulle öka.  
 
Undersökningen som genomfördes efter gerillamarknadsföringen visade att kännedomen om 
Trädgårdscafét ökat. Av de som kände till caféet var det 24 % som uppmärksammat 
gerillamarknadsföringen. Lika många hade uppmärksammat caféet genom att passera det. En 
bidragande faktor till att Trädgårdscafét syns kan vara gatupratarna vilket var en del av det grafiska 
material som togs fram.  
 
Materialet blev bra utfört och de delar som behövdes togs fram. Även gerillan blev lyckad då antalet 
besökare ökande under marknadsföringsdagen. Som tagits upp tidigare i analysen skulle en längre 
undersökning behövts genomföras för ett mer korrekt resultat.  
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6. Slutsatser  
Syftet med detta examensarbete var att skapa en grafisk profil samt att anordna en 
gerillamarknadsföring och på detta vis undersöka om småföretag kan synas i mängden. Om företaget 
inte har allt för stora resurser kan det lägga ned mer tid och kreativitet på sin marknadsföring och på 
detta vis bli uppmärksammat, vilket ökar chansen att få fler kunder. För att ett företag ska synas 
bland sina konkurrenter måste det alltså inte vara stort, utan snarare på hur de riktar och planerar 
sin marknadsföring.  
 
När det gäller att skapa en grafisk profil samt att anordna en gerillamarknadsföring visar vår studie 
att dessa två faktorer kan vara till god hjälp för varandra. Att använda en väl framtagen grafisk profil 
som ingen ser gör ingen nytta. Med marknadsföring ökar chanserna att företaget syns och på så vis få 
ut sitt formspråk vilket ökar igenkänningsfaktorn bland befolkningen. Att marknadsföra ett företag 
med en dålig grafisk profil och osammanhängande material utan en röd tråd kommer inte heller att 
vara lyckat. Detta kommer förmodligen att uppfattas som oseriöst och då inte locka några blivande 
kunder. 
 
Resultatet av gerillamarknadsföringen visar att besöksantalet ökade hos Trädgårdscafét till nästan det 
dubbla under dagen då gerillan genomfördes. Eftersom vädret blev påtagligt sämre veckan efter 
gerillamarknadsföringen försvårade detta möjligheten att räkna ut ett objektivt resultat. Det hade 
varit intressant att hinna mäta besöksantalet under en längre tid för att erhålla bättre statistik. 
 
Något som vi tycker är viktigt att påpeka är betydelsen av att kontinuerligt använda sin grafiska profil 
och att fortsätta värna om relationen till sina eventuellt blivande kunder. Att marknadsföra sig en 
gång räcker oftast inte, utan att fortsätta synas och locka människor är viktigt för ett nytt och framför 
allt litet företag.   
 
I detta examensarbete har det bevisats att det som främst krävs för att lyckas med att nå ut till 
människor och eventuellt få nya kunder/gäster är kreativitet. Det är inte nödvändigt att lägga ned en 
stor summa pengar på att marknadsföra sig. Denna gerillamarknadsföring kostade företaget 
sammanlagt 2036 kronor. Innan gerillan kände 36 % till Trädgårdscafét och efter gerillan kände 74 % 
till Trädgårdscafét. Dock kräver planering av en gerillamarknadsföring tid. Att skapa en 
gerillamarknadsföring går inte att genomföra på en dag och detta är tid som måste budgeteras.    
 
Eftersom vår undersökning visar att en större del av Borlänges befolkning känner till caféet efter 
gerillan än innan betyder detta att arbetet resulterat i ett önskat resultat.    
 
Förslag på nya studier som skulle vara intressanta att utforska kring detta ämne skulle vara att 
studera antalet besökare under en längre tid.  
 
Det skulle även vara intressant att planera och anordna en gerillamarknadsföring för ett företag som 
redan har en grafisk profil för att se om det finns några skillnader mellan ett redan inarbetat märke 
och ett nytt. Behövs mindre kraft för ett företag som redan är känt? Även att vända på det och studera 
hur en traditionell marknadsföring jämfört med en gerillamarknadsföring påverkar mottagarna vore 
intressant. En annan intressant tanke är att marknadsföra alla butiker och caféer i Hantverksbyn 
gemensamt. 
 
Slutsatsen är alltså att genom skapandet av en grafisk profil som visar ett enhetligt formspråk kan 
kunder koppla materialet till Trädgårdscafét. Detta gör att kunden känner igen företaget och kan 
koppla butiksskylt, logotyp och meny till det som senare syns i fortsatt marknadsföring. Detta 
examensarbete har visat att det inte krävs någon stor budget för att marknadsföra ett mindre företag, 
utan att det som krävs framför är kreativitet och tid. Genom att skapa ett formspråk som sedan 
användes utåt vid gerillamarknadsföringen ökade kännedomen om Trädgårdscafét i Borlänge.   
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8. Bilagor 
Bilaga I 
 
 
Undersökning hur många som känner till Trädgårdscafét 
 
Känner till cafét: 
1 kvinna  60 +  
1 kvinna  50 + 
1 man  50 + 
1 kvinna  50 + 
1 kvinna  40 + 
1 man  40 + 
1 kvinna  40 + 
1 kvinna  40 + 
1 kvinna  40 +  
1 man  40 + 
1 kvinna  40 + 
1 kvinna 40 + 
1 kvinna  30 +  
1 kvinna  25 + 
1 kvinna  25 + 
1 kvinna  20 + 
1 man  20 +  
1 man  under 20 
Summa = 18 st 
 
 
 
Känner inte till cafét: 
1 kvinna  60 + 
1 man  60 + 
1 kvinna  60 + 
1 man  60 + 
1 man  50 + 
1 kvinna  50 + 
1 kvinna  40 + 
1 kvinna  40 + 
1 kvinna  40 + 
1 man  40 + 
1 man  40 + 
1 kvinna  40 +  
1 kvinna  30 + 
1 man  30 + 
1 kvinna  30 + 
1 kvinna  30 + 
1 man  30 + 
1 man  30 + 
1 man  25 + 
1 kvinna  25 + 
1 kvinna  25 + 
1 man  25 + 
1 man  25 + 
1 kvinna  20 + 
1 man  20 + 
1 man 20 + 
1 kvinna  20 + 
1 kvinna  20 + 
1 kvinna  20 + 
1 kvinna  20 + 
1 kvinna  20 + 
1 kvinna  under 20 
Summa = 32 st 
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Bilaga II 
 
Fokusgruppens åsikter 
 
Logotyp nr 1  

• Jobba på böjning av lövet 
• För grön 
• Typsnitt under mindre 
• Kolla linjen genom bladet tjocklek 
• Lite svårläst 
• Mörkare grön- samma nyans. 

 
Logotyp nr 2  

• Speciell, unik, karaktär 
• Typsnitt svårt att läsa, justera texten 
• Streck i löv lite mindra rakt i mitten 
• Lövet och hjärtat fint, naturligt, kärleksfullt 
• Ångan samma färg som kaffet 

 
 
Logotyp nr 3  

• Bättre med kvist 
• Lättläst, bra typsnitt 
• För mkt färger 
• Gloria till vänster 
• Mest unik. 
• Grundkärna i budskapet är fångat 
• Mer seriöst utan ifyllning - för starka färger i den i fyllda 
• Bättre utan gloria 

 
 
Logotyp nr 5  

• Gott borde vara i grönt men annat typsnitt och litet m på med 
• Kul med avlång logotyp 
• Bra gammaldags känsla 
• Lättläst 
• Typsnittkombination bäst i svart 
• Undertexten ”med gott samvete” i minde typgrad 
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Bilaga III 
Denna text placerades på caféet när cafégästerna skulle granska våra logotypförslag.  
 
Hejsan! 
Kan vi få låna 5 minuter av Din tid för att hjälpa Trädgårdscafét ? Vi är två studenter från 
Högskolan Dalarna som just nu skriver vårt examensarbete om hur grafisk design och 
marknadsföring kan påverka ett mindre företag. Vårt mål är bland annat att under våren ta fram 
bra marknadsföringsmaterial till Trädgårdscafét . Eftersom Du är gäst här är din åsikt viktig för 
oss! Vi har tagit fram några logotyper till Trädgårdscafét  och undrar nu vilken Du tycker passar 
bäst? Ha gärna Trädgårdscafét s filosofi i tankarna när Du tittar över våra förslag. 
 
”Trädgårdscafét  är ett vegetariskt café där du kan äta enklare mat, smörgåsar och bakverk. 
Vi strävar efter att hålla vår profil ekologisk, medveten och hälsosam. 
Sommartid har vi vår underbara trädgård på baksidan, vi har även garn-, pyssel- och 
diktkvällar. Hos oss kan du göra smörgåsbeställningar. 
Varmt välkommen till oss! 
 
Hos oss kan du njuta ditt fika med gott samvete.” 
 
- Liz Rylander, Trädgårdscafét  
 
Tag en lapp och skriv ner följande: 
1. Ålder och kön. 
2. Vilken logotyp Du tycker passar bäst. 
3. Du får gärna tydliggöra varför Du valt som Du gjort och ge förslag på förbättringar. 
4. Om du är vegetarian eller vegan så skriv gärna upp det med. 
Lägg sedan lappen i lådan. 
 
Tack så mycket för att Du tog dig tid att hjälpa både oss och Trädgårdscafét ! 
Sanna Holmström och Sophie Håkansson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sanna Holmström                                                                                                                         Högskolan Dalarna  
Sophie Håkansson                                                                                                                            Grafisk Teknologi 
Examensarbete 15 hp                                                                                        Hur ett företag kan uppmärksammas    
                                                                                                  genom en grafisk profil och en gerillamarknadsföring  
 

 58 

Bilaga IV 
 
 
Cafégästernas åsikter 
 
Logga 1: Runda med koppen på lövet. 
Man, 31, vegetarian: 
Logga 1 
 
 
Logga 2: Koppen med hjärtat och löv på sidan. 
 
Kvinna, 26 år, vegan: 
Logga: 2  
Förslag till förbättring: Annan färg på innehållet i koppen. 
 
Kille, 39 år, Vegetarian, som ibland äter fisk (och kyckling ): 
Logga: 2 
Den finaste och bäst talande! (kanske en liten sol någonstans).  
 
Martin tycker nr 2 är bra. Enkel och traditionellt, känns hållbart på ett så ekologiskt och gammeldags 
inriktat ställe  
 
Tjej, 38 år, inte ännu vegetarian, tyvärr!: 
Logga: 2  
Lika vacker och hjärtlig som ert café. 
 
Kvinna, 56 år: 
Logga: 2 
Ser elegant ut, kanske ett tillägg med något man odlar i köksträdgården t.ex. örtkrydda och som 
används i något bakverk eller maträtt.  
 
Man, 34 år: 
Bäst nr 2. Näst bäst nr 1 (passar mest in på caféets stil) 
 
Kvinna, 75 år: 
Nr 2, gammeldags mys kopplat till ekologi.  
 
Man, 22 år: 
Jag gillar hur logotyp nr 2 ser ut. Typsnittet känns gammeldags vilket jag tycker känns passande för 
miljön på Trädgårdscafét. Hjärtat av röken från koppen ger även en väldigt mysig effekt   
Däremot så tycker jag att deras ekologiska profil framgår lite dåligt. Det kanske är något att fundera 
över?  
Lycka till med erat arbete nu!!  
 
Man, 52 år: 
2 tycker jag passar bäst. Jag gillar rena och stiliserade logotyper och jag tycker denna är renast. 
 
 
Logga 3: Muffin med gloria  
Kvinna. 26 år: 
Logotyp nr 3 
Den visar att cafeét har mer att erbjuda än ”bara” fika. Jag skulle även vilja att det syns att 
Trädgårdscafét även säljer ekologiska och veganska produkter.  
 
 
Logga 4: Muffin utan gloria  
 
Man, 59 år: 
Logga: 4 
 
Nr 4, trycker jag har bäst typografi. Illustrationen känns mer orginell än koppen. Tycker att det blir 
överflödigt med gloria i nr 3.  
Mitt andra val skulle vara nr 2. Bladet i koppen och hjärtat i ”röken” är fint.  
 
Kvinna, 30 år, vegetarian: 
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Logga nr 4 
Rolig, glad bild på glass och broccoli! Glorian på nr 3 gjorde att jag associerade till religion. ”Med gott 
samvete” kanske skulle kunna utökas eller modifieras så att det tydliggörs att det är ”gott för dig!” 
också, alltså att det man får också smakar gott. 
 
 
Logga 5: Rak text med kopp i ranka.  
 
Man, 28 år, vegan: 
Logga: 5 
Förslag till förbättring: Den ”fångar ögat” och känns ”varmast” 
 
Man, 24 år, vegetarian:  
Logga: 5 
 
Man född 1946 (65 år), vegetarian:  
Logga: 5 
Jag gillar den lilla knorren som koppen hänger i. Kanske ett litet fikabord under f:et.  
 
Man, 67 år:  
Logga: 5 
Smakfullast 
 
Fler än ett val 
 
Övre medelåldern, skulle gissa kvinna på handstilen men stod inte: 
Logga: nr 1 med ånga eller nr 2 med stort blad? eller en av dem (det var denna person som gjort den 
ena teckningen med kopp och stort blad). Är inte vegetarian men tycker vegetarisk mat är gott.  
 
 
Tjej, 31: 
Logga: 1 och 5 
Förbättring/ändring: Mindre kaffekopp, rak text ”Trädgårdscafét”. En kombination av nr 1 och 5.  
 
 
Man, 24 år, vegetarian:  
 
21 år, pojke, frigan (äter mjölk/ägg/ost om det är gratis): 
Logga nr 2 eller 5 
De är tydligare än 3 och 4. Jag gillar verkligen hur bladet ligger gömt i nr 2. Om kaffets nyans var 
något mörkare skulle nr 1/nr 5 vara mycket härligare att se på tycker jag  
 
 
Gubbe 57 
2. Jag tycker att logga 1är bäst (även 2och5 är bra) mest på grund av att den är tydlig, syns och 
uppfattas även på långt avstånd eller vid en snabb blick. Grönt är "rätt" och klassiska kaffeporslin är 
"inne". 
3. Loggan kan finnas i olika storlekar för olika platser/tillfällen  
4. Nej men idén med åtminstone en (el flera) vegetariska dagar i veckan är en bra början att tänka till. 
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Bilaga V 

Antalet gäster fem dagar innan gerillamarknadsföringen:  

25/4 21 st 
26/4 32 st 
27/4 23 st 
28/4 30 st 
29/4 24 st 
Summa: 130 personer  
 
Antalet gäster på gerillamarknadsföringsdagen  
 
30/4 44 st 
 
 
Antalet gäster fem dagar efter gerillamarknadsföringen:  
 
2/5 20st 
3/5 27 st 
4/5 24 st 
5/5 31 st 
6/5 24 st 
Summa: 126 personer  
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Bilaga VI 
 
Undersökning hur många som känner till Trädgårdscafét efter marknadsföringen  
 
Känner till caféet: 
1 kvinna  60 + Mindes ej vart hon känner igen caféet ifrån  
1 kvinna  60 + Jobbar nära  
1 kvinna  60 + Bor nära  
1 kvinna  60 +  Läst i tidningen  
1 man  60 + Läst i tidningen  
1 kvinna  60 + Gått förbi 
1 man  60 + Gått förbi 
1 kvinna  60 + Läst i tidningen   
1 man  60 + Läst i tidningen  
1 kvinna 60 + Läst i tidningen 
1 kvinna  60 + Läst i tidningen 
1 man  60 + Läst i tidningen 
1 man 60 + Gått förbi  
1 kvinna  50 + Besökt annan butik i Hantverksbyn och då sett Trädgårdscafét   
1 kvinna  50 + Besökt annan butik i Hantverksbyn och då sett Trädgårdscafét 
1 man  50 + Gått förbi 
1 man  50 + Gått förbi  
1 kvinna  50 + Läst i tidningen  
1 kvinna  50 + Sett skylten 
1 kvinna  50 +  Fikat med vän 
1 kvinna  50 +  Genom undersökning   
1 man  50 +  Genom undersökning  
1 kvinna  50 +  Fått flygblad på stan   
1 man  50 +  Sett möbler i stan   
1 man  30 +  Sett möbler i stan  
1 kvinna  25 +  Genom en vän  
1 kvinna  25 +  Fått flygblad  
1 man  25 +  Fått flygblad  
1 man  25 +  Fått flygblad  
1 man  20 +  Sett möbler i stan  
1 kvinna  20 +  Genom en vän 
1 man  20 +  Genom en vän 
1 kvinna  20 +  Fått flygblad   
1 man  20 +  Sett möbler i stan 
1 kvinna  20 +  Genom en vän  
1 kvinna  20 +  Genom en vän  
1 man  20 +  Gått förbi  
Summa = 37 st 
 
 
 
Känner inte till caféet: 
1 man  50 + 
1 man  50 + 
1 kvinna  50 + 
1 kvinna  40 +  
1 kvinna  40 +  
1 kvinna  40 + 
1 man  30 +  
1 kvinna  30 + 
1 kvinna  25 + 
1 man  25 + 
1 kvinna  25 + 
1 man  20 + 
1 man  20 + 
Summa = 13 st 
 

 


