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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  

Företag satsar allt mer pengar på marknadsföring. Under en tjugoårsperiod, 
1993–2013, har marknadsinvesteringen i reklam mer än fördubblats från 
25 700 miljoner kronor till 65 585 miljoner kronor (IRM citerad i  
Wadbring, 2003; IRM, 2013). Samtidigt visar forskning att allmänhetens 
syn på reklam har blivit allt mer negativ (Elfving, 2005; Grusell, 2006; 
Sveriges Annonsörer, 2010) och att nästan hälften av Sveriges befolkning 
år 2012 hade negativa associationer till reklam, till skillnad från 2005 då 
den siffran endast låg på 10 % (Sveriges Annonsörer, 2012).  
 
Att reklamkritiken har ökat kan tänkas bero på att det råder en relativt  
homogen opinion om att reklam och annonsering varken är trovärdig eller 
underhållande (Grusell, 2008). Studier har även visat att annonsering i 
massmedier – såsom television, anslagstavlor och tidningar – under de 
senaste åren blivit alltmer ignorerat av konsumenterna (Lucas & Dorrian, 
2006). 
 
Dessa förändrade attityder hos konsumenterna har lett till att kommunika-
tionsbyråer har fått vända sig till mer okonventionella marknadsföringsme-
toder för att nå önskade målgrupper (Sveriges Annonsörer, 2012). En så-
dan okonventionell marknadsföringsmetod är gerillamarknadsföring. 
 
Gerillamarknadsföring beskrevs första gången 1984 av Jay Conrad  
Levinson, författare inom företagsverksamhet, som ett medel för små-
företagare att konkurrera med de större företagen. Grunden i denna mark-
nadsföringsstrategi är att, istället för med pengar, marknadsföra sitt företag 
med tid, energi och kreativitet (Levinson, 1998). Levinson menar att ett av 
gerillamarknadsföringens primära mål är att göra så ett så stort avtryck som 
möjligt trots exponering till ett lägre antal (Levinson, 1994).  
 
Idag tycks dock termen gerillamarknadsföring ha olika innebörd, även om 
de alla har sin grund i Levinsons definition. Levinson menar att all form av 
varumärkesbyggande handlingar bör räknas som gerillamarknadsföring, 
allt från interiören till personalen (Levinson, 1998). Så menar även Ekberg 
(2013).  
 
Canan, Pinar och Sinan (2010) har i sin studie istället valt att begränsa 
gerillamarknadsföring till kategorierna direktförsäljning, PR i form av 
sponsring, säljfrämjande åtgärder såsom rabatter och tävlingar samt direkt-
reklam. 
 
Burtenshaw, Mahon och Barfoot (2006) snävar av termen ytterligare ge-
nom att definiera gerillakampanjer som kampanjer manade att skapa mun-
till-mun-spridning (eng. word of mouth), väcka diskussioner eller debatter 
via användandet av otraditionella metoder i högt oväntade situationer och 
uppseendeväckande sätt. Med mun-till-mun-spridning menas informell 
kommunikation mellan enskilda aktörer rörande utvärdering av varor och 
tjänster (Anderson, 1998).  
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Dock har ingen av de tidigare nämnda författarna frågat reklamare själva 
vad de anser är karaktäristiskt för en gerillakampanj och hur denna form av 
kampanj därmed definieras i branschen idag. 
 
Idag finns det dessutom flera olika typer eller grupper av gerillakampanjer 
(se t.ex. ”Types of Guerilla Marketing”, 2009). En sådan grupp som är 
särskilt relevant för grafisk formgivare är kampanjer som främst nyttjar 
analog visuell kommunikation och där fysisk grafisk design är särskilt 
framträdande (i följande studie benämnt visuell–analoga gerillakampanjer). 
Arbetet med dessa är dessvärre än mer outforskat än med arbetet kring 
gerillakampanjer i allmänhet. Den forskning som har bedrivits kring kam-
panjarbetet vid reklambyråer (arbetsflöden och beslutsprocesser), har tidi-
gare istället behandlat traditionella medier och utelämnat gerillamarknads-
föring (se bl.a. Na, Marshall & Woodside, 2009). 
 
Trots att forskningen kring arbetet med gerillakampanjer i allmänhet är 
knapp har det bedrivits viss forskning kring kampanjernas effektivitet. 
Dahlén och Edenius (2007) visar i sin studie att gerillamarknadsföringens 
effektivitet grundas i allmänhetens åsikt om att dessa inte hör till reklam 
och att de uppfattas som mer trovärdiga, och följaktligen blir konsumenten 
mer mottaglig för budskapet. I en senare studie visar Dahlén, Granlund och 
Grenros (2009) att otraditionella kampanjer har ett högre uppfattat värde än 
traditionella. Konsumenterna känner att de i högre utsträckning får tillbaka 
något, t.ex. underhållning, av att ta till sig budskapet.  
 
Gerillamarknadsföring har utöver detta visat sig ha en långsiktig effekt på 
det uppfattade immateriella varumärkesvärdet hos konsumenten, vilket i 
sin tur visat sig ha en positiv effekt på köpviljan hos konsumenten (Prévot, 
2009; Dahlén et al., 2009).  
 
En central del i gerillamarknadsföringens slagkraft är den mun-till-mun-
spridning den skapar vilket visat sig ha en stor inverkan på kundvärvning 
och köpviljan (Kaikati & Kaikati, 2004; Bucklin et al., 2009).  
 
Trots den ökade betydelsen av gerillamarknadsföring förefaller det som att 
det saknas moderna definitioner av denna typ av kampanjer och forskning 
kring det praktiska arbetet, vilket är syftet med denna studie. 

1.2 Problemställning och avgränsningar 

Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade djupintervjuer, 
med särskild fokus på visuella gerillakampanjer, kartlägga de av byråerna 
benämnda karaktärsdragen för gerillakampanjer samt byråernas arbetssätt 
vid dessa kampanjer.  
 
Genom karaktärsdragen bör i förlängningen kunna utläsas vad som gör 
dem effektiva och vad man vill uppnå med dessa i förhållande till andra 
kampanjer. 
 
Den här studien behandlar endast gerillakampanjer i form av okonventio-
nella marknadsföringsstrategier. Den kommer alltså inte behandla: 
 

• Direktförsäljning 
• Direktreklam 
• Public Relations i form av sponsring eller försäljningsstrategier  
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• Säljfrämjande åtgärder såsom rabatter och tävlingar 
• De etiska aspekterna i gerillamarknadsföring 
• Mätning av effektiviteten hos gerillakampanjer 
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2 Metod 
2.1 Tillvägagångssätt 

Denna kvalitativa undersökning använder sig av semi-strukturerade djup-
intervjuer där fem stycken kreatörer verksamma vid byråer i Göteborg och 
Stockholm deltog. En förfrågan om deltagande i undersökningen skickades 
ut via e-post till 35 byråer i Dalarnas, Gävleborg, Göteborgs, Stockholms 
och Uppsala län. Urvalsramen skedde genom ett kombinerat strategiskt och 
bekvämlighetsurval med hänsyn till geografisk spridning och byråernas 
erfarenhet av gerillakampanjer. Fem av de tillfrågade hade möjlighet att 
delta. 
 
Respondenterna bestod av män mellan 29 och 49 år, alla verksamma inom 
branschen mellan 1 och 25 år (se tabell 1). Majoriteten hade en pågående 
gerillakampanj. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive respondents 
byrå och pågick i 25–60 minuter. Frågorna som ställdes kretsade alla kring 
respektive deltagares personliga åsikter kring begreppet och arbetssätt vid 
gerillakampanjer.  

Intervjuerna spelades in med respondenternas godkännande och svaren 
behandlades konfidentiellt. Intervjuerna transkriberades och en tematisk 
analys gjordes i enlighet med Aronsons (1994) rekommendationer. Genom 
att isolera unika svar och perspektiv har svaren kategoriserats efter teman. 
Citaten som används i rapporten är redigerade för förenklad läsbarhet.   
 
Tabell 1 Samtliga respondenter i undersökningen 
 
Respondent Yrkesroll Kön* Ålder Verksam** Ort 

      
A Copywriter M 29 1 Stockholm 

B Byråledare M 42 19 Göteborg 

C Creative Director M 45 21 Göteborg 

D Creative Director M 49 25 Göteborg 

E Senior Kreatör M 38 10 Göteborg 

 
*M = Man, K= Kvinna 
** Antal verksamma år i branschen 
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2.2 Definition och material 

För att underlätta samtalet kring de visuell–analoga gerillakampanjerna 
användes tre bildexempel, samt en egen framtagen definition baserad från 
nämnda bildexempel, för att nå en gemensam referensram:  

Visuell–analog gerillakampanj: En gerillakampanj där det huvudsakliga kom-
munikationsbudskapet bygger på ett analogt visuellt medium, främst grafiskt 
tryckt material.  

Bildexemplen ses i bilaga 1.  

Bildexempel 1. En gerillakampanj för biofilmen ”Man of steel”. En bild 
som sitter på hissdörrar, föreställande en man i kostym som har sina händer 
över bröstkorgen och ser ut att vara på väg att föra isär skjortan. När hiss-
dörrarna öppnas anspelas en av de klassiska rörelserna stålmannen gör, där 
dräkten avslöjas under kostymen. 

Bildexempel 2. En gerillakampanj för caféet Folgers, där man utnyttjat 
brunnslock på gatan och klistrat fast en bild föreställande en kaffekopp 
uppifrån. Upphovsmannen har här utnyttjat ångan som stiger upp ur av-
loppsbrunnen för att anspela på ångan från en varm kaffekopp. 

Bildexempel 3. Gerillakampanj för djurhälsoföretaget Frontline. Kampan-
jen utnyttjar golvet i en galleria som bär en stor bild på en hund som kliar 
sig. För en person som betraktar hunden ovanifrån, från högre höjd, ser 
människorna som går på bilden ut som löss som hunden försöker klia bort. 

2.3 Begränsningar 

På grund av det låga deltagarantalet i studien har teoretisk mättnad inte 
uppnåtts. En bredare geografisk spridning hade även varit önskvärt, liksom 
fler kvinnliga deltagare, för att möjligen få fler perspektiv på ämnet.  

 



11/21 

3 Resultat och diskussion 
Resultaten från de semistrukturerade djupintervjuerna presenteras nedan 
med belysande citat följt av analys och kommentarer. Respondenternas 
svar har organiserats efter funna teman. 

Denna studie visar inga indikationer på skillnader mellan generell gerilla-
marknadsföring och visuell–analog gerillamarknadsföring. Fokus kommer 
därför i det följande att ligga på allmän gerillamarknadsföring, då funna 
karaktärsdrag kan generaliseras till all gerillamarknadsföring. Där så är 
relevant kommer skillnader betonas.  

Då ämnet gerillamarknadsföring är komplext går flera teman in i varandra. 
Hänvisningar dem emellan har gjorts i texten för att påvisa detta och un-
derlätta läsningen.  

3.1 Gerillakampanjens karaktärsdrag 

I det följande presenteras resultaten för vad respondenternas ansåg var 
typiskt för gerillamarknadsföring. I samband med detta nämns också egen-
skaperna som bidrar till dess effektivitet, då det finns ett samband mellan 
dessa och dess karaktärsdrag.  

3.1.1 De oväntade skapar uppmärksamhet 
Från respondenternas svar framgick att gerillakampanjer använder sig av 
oväntade metoder som skapar överraskning genom att bryta mot aktuella 
normer och mot etablerade marknadsföringstraditioner: 

Överraskningsmomentet är ju viktigt i och med att det händer någonting som 
man inte hade förväntat sig. Just det där att man inte riktigt kunde förutse vad 
som skulle hända, det är värdefullt. – Respondent B 

Ofta när man [konsumenten] öppnar en tidning eller kollar på tv så förväntar de 
sig att se reklam eller få budskap kastat på sig. Gerillakampanjen kanske har 
den här överraskande, liksom ”oj här var nått annorlunda, det här förväntade jag 
mig inte” eller blir tagen på sängen lite. – Respondent A 

Uppmärksamhetsmomentet kunde ta sig en rad olika uttryck. T.ex. nämnde 
respondenterna give-aways (något som ges eller delas ut gratis) för att 
överraska målgruppen på oväntade platser för att stärka relationen mellan 
företag och kund.  

Detta karaktärsdrag har även återfunnits i litteraturen. Respondenterna 
anser under intervjuerna, i enlighet med resultaten från Dahlén och Edenius 
(2007) studie, att allmänheten inte anser gerillamarknadsföring som reklam 
tack vare dess otraditionella utformning och därför har lättare att ta till sig 
budskapet. 

I sin strävan efter att bryta normen tycks gerillakampanjen dock aldrig få 
gå så långt att den riskerar skada relationen mellan företaget och kunden. 
Respondent B betonar samtidigt att det aldrig är utformningen av gerilla-
kampanjen, kanalen, som riskerar att uppröra mottagaren, utan det är inne-
hållet som styr uppmärksamhetsvärdet.  

Då är det inte själva kampanjen det handlar om [som kan uppröra mottagaren], 
utan det handlar om att inom vissa branscher, vissa företag så får man helt en-
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kelt uttrycka sig lite försiktigare och det har inte så mycket med själva kanalen 
att göra. – Respondent B 

Således tycks gerillamarknadsföring vara branschberoende och vad man 
gör för att riskera uppröra mottagaren skiljer sig från fall till fall. 

3.1.2 Relationsbyggande  
Ett annat kännetecken som uppdagades var gerillamarknadsföringens egen-
skap att skapa djupare relationer mellan företag och konsument. Respon-
denterna menar att genom att skapa positiva associationer till företaget 
stärks varumärket: 

Om jag underhåller dig jättemycket då uppstår det ju någon form av sympati, då 
börjar vi tycka om varandra. Då öppnar det upp och det är väl det som är syftet 
då med gerillakampanj, det är att underhålla. – Respondent D 

[…] vi pratar riktigt tunga storföretag med miljardomsättningar, varför gör dem 
det [använder sig av gerillakampanjer]? De skulle ju lika bra kunna köpa an-
nonser. Men de vet det att gerilla kan skapa någonting de inte får via annonser 
och det är det att budskapet kan få egna ben. Att det blir mun-till-mun. Att folk 
börjar prata om det. Att man skapar en lite djupare relation med mottagare, och 
att dem faktiskt väcker en känsla. – Respondent B 

[…] tittar man på Ikea och Nike och Mini exempelvis. De är ju alla marknads-
ledare för de har vunnit väldigt mycket på sin gerillareklam. Men de var inte ute 
efter att kanske trycka till konkurrenten, utan de var ute efter att nå konsumen-
ten på ett annat sätt och skapa ett starkare intryck. – Respondent B 

I respondent B och Ds svar kan ses att genom användning av gerilla-
marknadsföring, i kombination med social spridning, kan stora företag 
skapa en djupare relation med kunden än vad de kan få med traditionella 
medier. (För djupare resonemang kring temat spridning och vidare-
utveckling, se avsnitt 3.2.4 Kampanjen förs vidare.) 

En informationskampanj i gerillaform är nog ingen hitt tror jag. […] Om 
någon sätter upp ett sånt där stånd eller tält och delar ut sina lappar om tand-
läkarvård eller nått sånt där va, de är ju jättetrevligt och omtänksamt på alla 
sätt och vis med det berör mej inte. Så gerillakampanj i sin form handlar om 
att beröra, ja ska inte säga uteslutande, men det handlar om att beröra mig 
på ett roligt sätt. – Respondent D 

Respondenterna menar att gerillamarknadsföringens syfte är att underhålla 
och skapa relationer snarare än att informera. 
 
Respondenterna menade att dessa relationer mellan kund och företag kunde 
uppnås på en rad olika sätt. Strategier som nämndes var: genom humor och 
underhållning, varumärkesprovning eller give-aways eller genom kreativi-
tet och relevans genom situations- och miljöanpassade kampanjer för att på 
ett relevant sätt nå målgruppen i den situation eller miljö den befinner sig i.  

Detta karaktärsdrag (bygga relationer) stämmer även väl överens med tidi-
gare forskning där gerillamarknadsföring visat sig ha en långsiktig effekt 
på det uppfattade varumärkesvärdet hos konsumenten (Prévot, 2009). 

Respondenterna fick även svara på vilka typer av företag som gynnas mest 
av gerillamarknadsföring:  
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 [D]et är väldigt ovanligt att man gör gerilla för business-to-business–företag. 
Och det är egentligen inget annat än totalt slöseri för att business-to-business 
har ju någonting som konsumentreklamen inte har; de vet var deras kunder 
finns, de vet hur många de är och de kan segmentera dem ganska enkelt.  
– Respondent B 
 
Det är väl en förkrossande majoritet konsumentprodukter och tjänster som det 
görs gerillamarknadsföring kring, till skillnad från business-to-business– pro-
dukter och mer komplexa tjänster. – Respondent C 

 
Respondenterna menade att gerillamarknadsföring främst lämpar sig för 
konsumentreklam och att gerillamarknadsföring mellan företag inte är 
vanligt förekommande då det oftast handlar om mer komplexa produkter 
som skall marknadsföras och att de har en mer avgränsad och väldefinierad 
målgrupp.  

3.1.3 Kostnadseffektiv 
Ett annat karaktärsdrag respondenterna lade stor vikt vid var gerilla-
kampanjens kostnadseffektivitet: 

[D]et är ju magiskt mycket pang för pengarna. […] Det är ett jävligt bra sätt att 
få genomslag på om det utförs på rätt sätt och med jättelite pengar i samman-
hanget. – Respondent C 

Respondenterna menade att en väl utförd gerillakampanj är kostnads-
effektiv i avseendet att den ger stor exponering relativt mot den nyttjade 
budgeten. Respondenterna var eniga om att gerillamarknadsföring i sig 
sällan är en stor risk. Även om den inte får ett stort genomslag är det sällan 
stora belopp avsatta och den ger oftast god avkastning relativt till invest-
eringen.  

Levinsons (1998) ursprungliga syn på gerillamarknadsföring var att den är 
till för mindre företag med små mediabudgetar. Respondenterna höll med 
Levinson till viss mån. De menade att det främst är uppstickare, lokala 
företag, nystartade företag som gynnas speciellt av gerillamarknadsföring 
tack vare dess kostnadseffektivitet. De poängterade dock att det inte alls är 
begränsat till dessa.  

3.1.4 Saknar köpt medieexponering 
Respondenterna ansåg även att ett av det mest karaktäristiska för gerilla-
marknadsföring är att den saknar köpt medieexponering. Med köpt medie-
exponering ansåg respondenterna att platsen där gerillakampanjen befinner 
sig på inte är hyrd eller betald. I detta avseende räknas inte framtagnings-
kostnad, materialkostnad, bemanningskostnad eller övriga utgifter utan 
gäller endast platsen gerillakampanjen befinner sig på. Detta var någonting 
respondenterna menade var en central del i definitionen av en gerilla-
kampanj: 

Fördelarna med en gerillakampanj de är ju de att jag inte ska behöva betala för 
media. – Respondent D 

Respondenterna C och D nämner även under sina intervjer ett exempel där 
en byrå placera vimplar i hundavföring för att öka medvetenhet hos hund-
ägare att plocka upp efter sina hundar. Kampanjen använde inte köpt  
medieexponering. 
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Till skillnad mot föregående exempel ansåg inte respondenternas att de 
medtagna exempelbilderna var gerillakampanjer. De ansåg dem vara alter-
nativ media, en term som är närliggande visuell–analog gerillakampanj 
men som dock inte nämnts i litteraturen. Deras attityder bottnade i att de 
ansåg kampanjerna vara köpta. Dock vill författarna till denna studie påpe-
ka att det inte är entydigt går att utläsa huruvida exponeringen i exemplen 
som användes i studien var betald för eller inte. 
 
Även om respondenterna menar att gerillakampanjer inte nyttjar köpt me-
dieexponering i sig, så är det inte ovanligt att köpt traditionell media an-
vänds som komplement till kampanjen. (se avsnitt 3.2.4 Kampanjen för 
vidare). Detta räknas dock inte till gerillakampanjen i sig.  

3.2 Arbetssätt 

För att undersöka hur respondenterna arbetar med framtagandet av gerilla-
kampanjer ställdes frågor om hur gerillakampanjer tar sin form, från idé 
och koncept till utförande. Svaren har kunnat sammanställas i fyra huvud-
sakliga arbetssteg som presenteras i det följande. 

Resultaten visar inga indikationer på att tillvägagångssättet för initiativta-
gande, idéutveckling och planering skiljer sig mellan den allmänt veder-
tagna gerillakampanjen och den visuell–analoga gerillakampanjen. Fokus 
kommer därför ligga på allmän gerillamarknadsföring, och där så är rele-
vant kommer skillnader betonas. 

3.2.1 Initiativ  
Svaren från respondenterna har visat att initiativ till en gerillakampanj kan 
komma från två håll, antingen från kunden själv eller från byrån: 

[D]et är nästan alltid kunden [som kommer med förslaget om gerillakampanj]. 
För att det är mer eller mindre hopplöst att försöka sälja in gerilla till en kund 
som inte har det mindsetet. – Respondent B 

Det ligger oftast inte överst, top of mind på [kundernas] mediavärld. – Respon-
dent C 

En respondent ansåg att det är kunden som kommer med initiativet till 
gerillakampanjen eftersom de måste ha ett visst tankesätt och förstått geril-
lamarknadsföringens effektivitet innan det är lönt för byrån att föreslå en 
gerillalösning. De flesta respondenterna ansåg dock att det oftast är byrån 
som kommer med förslaget att använda en gerillakampanj, förutsatt att en 
gerillalösning kan tänkas passa (se t.ex. avsnitten 3.1.2 Relationsbyggande, 
och 3.1.3 Kostnadseffektiv), efter att de fått en brief från kunden i samband 
med att byrån utvecklar en hel marknadsföringsstrategi.    

3.2.2 Idéutveckling och planering  
Då relevansen och kreativiteten verkar vara en central del i huruvida en 
gerillakampanj kommer lyckas eller inte, ställdes frågor kring hur arbets-
grupperna arbetar kring idéutvecklingen, från start till utförande:  

Som sig själv så tycker jag inte det [gerillakampanjen] är en bra lösning utan det 
är i så fall om man kopplar det till andra medier. – Respondent A 

Och då jobbar man ju fram en kreativ brief där man får fram ett huvudbudskap. 
– Respondent D 
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[…] vi börjar inte specifikt med enheter [enskilda delar i kampanjen] utan vi 
börjar med koncept. – Respondent E 

Respondenterna menade att man sällan endast tar fram en fristående geril-
lakampanj utan att de oftast tas fram som ett komplement till huvud-
budskapet och den övriga median (oftast traditionell massmedia). En tänk-
bar orsak till att gerillan sällan används isolerat är för att spridningen skulle 
bli begränsad då den inte får någon uppföljning i t.ex. social media.  

Det var också ovanligt att gerillakampanjen var i huvudfokus. I de flesta 
fall kommer kunden med ett problem eller en brief där en arbetsgrupp sätts 
ihop och en hel marknadsföringsplan tas fram till kunden, där gerilla kan 
inkluderas om det kan tänkas vara ett passande tilltag (se avsnitt 3.2.1 Ini-
tiativ).  

Respondenterna menade att det är samma arbetsgrupp som tar fram geril-
lakampanjen som vid kampanjer för traditionell media men att produk-
tions- och projektledningen hade större ansvar då det är mer ingående pla-
nering för att få en gerillakampanj att fungera. Denna studie har även fun-
nit stora likheter i arbetsflöden och beslutsprocesser av gerillakampanjer 
och traditionella kampanjer (se bl.a. Marshall, Na och Woodside, 2009).  

Ytterligare en aspekt som nämndes under intervjuerna var att rekognose-
ring, att samla in information kring platsen som gerillakampanjen ska be-
finna sig på, är en viktig del i planerandet av en gerillakampanj: 

Reket är jätteviktigt. Om man ska filma någonting och inte har rekat kan vi lika 
bra gå och satsa allting på rött på casinot. Det går inte. Man måste vara jävligt 
noga med det. – Respondent D 

Då mycket gerilla aktivt använder miljön, t.ex. som rekvisita eller inspel-
ningsplats för uppföljning, kan platserna ha stor betydelse. Att veta av-
stånd, eventuella tillstånd, förbud, när och hur människor rör sig på platsen 
o.s.v. kan vara avgörande för kampanjens genomslagskraft och spridning.  

Att gerillamarknadsföringen ständigt strävar efter att bryta normen och 
hitta nya media kan i vissa fall leda till att mindre allvarliga lagöverträdel-
ser, där t.ex. böter kan bli aktuellt: 

I samma andetag så ska jag nämna att ofta så är det ofta mycket mer riskfritt att 
göra gerillareklam, för det är väldigt sällan man med hjälp av sina budskap bry-
ter mot lagen, utan det är själva tilltaget, utförandet. Då bryter man ofta mot lo-
kala ordningsstadgor, det vill säga civilbalken. Och då är det dagsböter som ut-
går. – Respondent B 

[…] Men det var ju en jävligt billig kampanj för de fick ju press i tidningarna 
säkert två tre år efter det här [om tidigare gerillakampanj som innebar lagöver-
trädelser med publicitet i tidningen som följd]. […] Du gör saker som inte är 
köpt media, du hittar på någonting eget, du tar böterna, för böter är ofta mindre 
än vad mediakostnaderna är. Så hamnar man i polisregistret då, men det kan det 
ju vara värt. – Respondent D 

Flertalet respondenter argumenterar ändå för att risken ibland är värd att ta, 
då eventuella böter ofta är mycket billigare än vad mediakostnaderna för 
samma exponering är.  

Från respondenternas svar verkar inte detta dilemma vara lika aktuellt för 
visuell–analoga gerillakampanjer. En trolig förklaring till detta är då visu-
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ell–analoga gerillakampanjer har mer traditionella media-tilltag så löper de 
inte lika stor risk att bryta mot lagen. 

3.2.3 Genomförande 
Då utformningen av en gerillakampanj kan variera stort från fall till fall 
kan inte generaliseringar kring dess genomförande göras. Istället ställdes 
frågor kring vilka personer som involveras i genomförandet av en gerilla-
kampanj:  

Utanför byrån så är det ju ett antal underleverantörer. Man hyr rätt mycket be-
manningspersonal för att utföra grejerna där ute, det är väl dem. Ibland så in-
volveras även polisen om man söker ett tillstånd, om man tror att man kan få 
ett. – Respondent B 

Respondenterna menade att gerillamarknadsföring är mer utmanande att 
planera och genomföra då det är mer komplexa kampanjer och kräver mer 
inblandning från externa medarbetare. Detta verkade dock inte gälla visu-
ell–analog gerillamarknadsföring då arbetssätten med dessa kampanjer mer 
efterliknar traditionella och därmed har mer traditionella tilltag.  

Respondenterna nämnde även att gerillakampanjer kan involvera kunden 
mer om gerillamarknadsföringen används för att mediabudgeten är låg. Då 
ligger mer ansvar på kunden för genomförande för att undvika extra perso-
nalkostnader och hålla ner kostnaderna.   

3.2.4 Kampanjen förs vidare 
I likhet med litteraturen (se bl.a. Kaikati & Kaikati, 2004; Bucklin et al., 
2009) fann denna studie att mycket av gerillans effektivitet bottnar i den 
uppmärksamhet och spridning den får. Respondenterna menade att gerilla-
kampanjer inte bör användas som isolerade marknadsföringsaktiviteter 
utan att de bör användas i kombination med andra medier för att föras vida-
re: 

[G]erilla är alltid begränsad i sitt primärområde. Har du tur kanske du når tusen 
personer, du kanske når tiotusen personer men det är fortfarande inte speciellt 
mycket spridning. Får man pressen att skriva om det däremot, då snackar vi 
hundratusen, miljoner och så vidare. – Respondent B 

Media är ju väldigt dyrt, eller det har varit väldigt dyrt. Så det är ju att få PR, 
det vill säga få tidningarna att skriva om det, få dig att filma det, skicka det till 
en kompis, lägga ut det på Facebook, hamna på de här medierna.  
– Respondent D 

Respondenterna menar att fortsättningen är essentiell för gerillakampanjens 
effektivitet så man kan nå en så stor del av målgruppen som möjligt. Blir 
den inte uppmärksammad har den ingen effekt:  

Om jag går andra hållet runt så ser jag den aldrig och då har den aldrig funnits. 
Så att gerilla i genomslag är rätt begränsad. – Respondent E 

Att en gerillakampanj är beroende av sin spridning ansåg respondenterna 
var en särskild nackdel hos visuell–analoga gerillakampanjer. De menade 
att dessa kampanjer har det svårare att få spridning än andra gerillakam-
panjer då det generellt sätt är mindre troligt att de blir uppmärksammande 
av massmedier genom de mer liknande traditionell mediakommunikation 
och då det inte sker något större event runt dem. 
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De tycks finnas två sätt för en gerillakampanj kan få spridning på: Byrån 
kan använda traditionell media som ett komplement för att sprida gerilla-
kampanjer eller så kan kampanjen sprida sig själv genom att väcka så pass 
mycket uppmärksamhet att konsumenten sprider den vidare, t.ex. genom 
mun-till-mun-spridning, och budskapet ”får egna ben”. Det bör noteras att 
det ena inte utesluter det andra och att man oftast jobbar med en kombina-
tion av dessa strategier för att nå så många som möjligt.  
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4 Slutsats 
Syftet med denna studie var att genom semistrukturerade djupintervjuer, 
med särskild fokus på visuella gerillakampanjer, kartlägga de av byråerna 
benämnda karaktärsdragen för gerillakampanjer samt byråernas arbetssätt 
för dessa kampanjer.  
 
De från respondenterna framkomna karaktärsdragen för en gerillakampanj 
har kunnat sammanställas till följande definition: 
 

Gerillakampanj: en kampanj som saknar köpt medieexponering och ofta karak-
täriseras av en kreativ, ofta situations- och miljöanpassad, utformning som på 
egen hand väcker stort intresse eller uppmärksamhet relativt mot den nyttjade 
budgeten i syfte att skapa djupare relationer med mottagaren.  

Till skillnad mot tidigare nämnda definitionerna är denna definition mer 
aktuell i modern tid och i det praktiska arbetet med dessa kampanjer idag, 
främst genom att betona avsaknad av köpt medieexponering vilket även 
bidrar till den lägre kostnaden. Den tar även hänsyn till fler aspekter i den 
unika kampanjen.  

Resultaten visade även att byråernas erfarenhet är att olika stora företag 
använder gerillamarknadsföring för olika ändamål. Mindre företag tycks 
utnyttja gerillamarknadsföring av budgetmässiga skäl medan större företag 
använder det som ett medel för att skapa en djupare relation med kunden. 

Själva arbetsprocessen för en gerillakampanj skiljer sig inte avsevärt från 
hur en traditionell kampanj tas fram. Det var dock vanligt att juridiska 
överväganden kring att begå mindre allvarliga lagöverträdelser gjordes. 

Då en gerillakampanj är mer komplex än en traditionell krävs mer plane-
ring och eftersom gerillakampanjer nyttjar otraditionella medier kan det 
krävas mer inblandning från externa medarbetare för att genomföra den, 
t.ex. underleverantörer och inhyrd bemanning. Visuell–analog gerillamark-
nadsföring är dock inte lika avancerad och arbetsprocessen är mer i likhet 
med traditionella kampanjer, därför kräver den oftast sällan inblandning av 
externa personer utifrån byrån.  

Resultaten från intervjuerna pekar också på vikten av att gerillakampanjen 
förs vidare via traditionella medier och på så sätt får större spridning. I 
samband med detta har några respondenter framfört internets och sociala 
mediers särskilda roll. 
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Bilaga 
Bilaga 1 – Bildexempel för visuell-analoga 

gerillakampanjer. 

 

Bildexempel 1, Man of Steel 

 

Bildexempel 2, Folgers Café 

 

Bildexempel 3, Frontline 


