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Abstract 
Title: Guerrilla Marketing in the Digital World: The Guerrilla Strategy’s Efficiency 
and Impact on Word-of-Mouth. 
Authors: Hugo Possner & Felicia Tiri 
Purpose: The purpose of this study is to examine the relationship between guerrilla 
marketing and Word-of-Mouth (WOM), through analysing the differences between 
guerrilla marketing of product and services and what type of WOM it generates. 
Design/methodology/approach: Data were gathered from 105 participants of the 
Generation Y who responded to an online survey.  
Findings: Results show that there is a weak connection between guerrilla marketing 
and WOM. The majority of the answers showed a lack of interest in the marketing 
examples, suggestion a advertisement-tiredness in Generation Y. However, guerrilla 
marketing for services gave slightly higher response than marketing for products, and 
out of all the reactions a passive behaviour was noticeable.   
Research limitations/implications: Due to the size of the survey and the shortage in 
certain sample groups, generalisations cannot be made. Although, the findings aim to 
help fill in knowledge gaps in the research area for guerrilla marketing and WOM. 
Practical implications: The results of this study provide guidance for businesses in 
terms of not relying solely on digital marketing since the customer of today is not yet 
ready to make such strategy efficient. 
Originality/value: This study is the first to examine guerrilla marketing and WOM in 
terms of differences between products and services, and the different types of WOM it 
produces. 
Keywords: Guerrilla marketing, Word-of-Mouth (WOM), Products, Services 
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Sammanfattning 
Titel: Gerillamarknadsföring i den digitala världen: Gerillastrategins effektivitet och 
inverkan på Word-of-Mouth. 
Författare: Hugo Possner & Felicia Tiri 
Syfte: Syftet med studien är att analysera sambandet mellan digital 
gerillamarknadsföring och Word-of-Mouth (WOM).  
Design/metod/tillvägagångssätt: Data samlades in från 105 deltagare inom Generation 
Y som svarade på en enkätundersökning online. 
Resultat: Resultatet visar att det finns ett svagt samband mellan gerillamarknadsföring 
och WOM. Majoriteten av svaren visar en brist på intresse, vilket vi förklarar som ett 
tecken för reklamtrötthet i Generation Y. Studien tyder på att det finns en skillnad 
mellan produkter och tjänster, även om den inte är stor. Av alla reaktioner är ett passivt 
beteende märkbart. 
Forskningens begränsningar/implikationer: På grund av storleken på 
undersökningen och bristen på urvalsgrupper, kan inga generaliseringar göras. 
Resultatet syftar till att hjälpa till att fylla kunskapsluckor inom forskningsområdet för 
gerillamarknadsföring och WOM, därmed ämnar vi inte dra några generella slutsatser. 
Praktiska implikationer: Resultaten från denna studie ger vägledning för företag. Vi 
föreslår att företag inte ska förlita sig enbart på digital marknadsföring eftersom kunden 
idag inte är redo för att göra en sådan strategi effektiv. 
Originalitet/värde: Denna studie är den första att granska gerillamarknadsföring och 
WOM när det gäller skillnaden mellan produkter och tjänster, samt de olika typer av 
WOM gerillamarknadsföring genererar. 
Nyckelord: Gerillamarknadsföring, Word-of-Mouth (WOM), Produkter, Tjänster 
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1. Inledning 
I detta kapitel introducerar vi vår studie med en inledning till det valda ämnet. Vi 

presenterar bakgrund till gerillamarknadsföring och Word-of-Mouth (WOM). Vi belyser 

även den problematisering som kommer leda fram till studiens syfte och forskningsfrågor. 

Slutligen presenteras studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
Marknadsföringsstrategier sägs ha genomgått tre olika stadier: en produktfokuserad fram 

till 1930-talet, en säljdriven till 50-talet och en marknadscentrerad därefter (Keith, 1960). 

Även om denna uppdelning sägs vara föråldrad, har marknadsföring fått en allt större 

betydelse hos företagen sedan mitten av 1900-talet på grund av den ökade konkurrensen 

(Jones & Richardson, 2007). Valet av en fungerande och effektiv strategi blir därför 

viktigt för att få ett företag att överleva på marknaden.  

 

För att finna mer vetenskapligt grundade strategier för marknadsföring, började forskare 

på 70-talet att studera gamla texter inom krigföring för att finna applicerbara teorier för 

företagsledare (Oxenfeldt & Moore, 1978). Således blev begreppet marknadskrigföring 

(fritt översatt från engelska: marketing warfare) populärt under 80-talet (Kotler & Singhs, 

1981; Ries & Trout, 1986). Som termen antyder är det ett namn för strategier som normalt 

sett är förknippade med arméers krigföring men som istället tillämpas i företagens 

marknadsföring (Burns & Horner, 2008). Marknaden kan liknas vid ett slagfält där 

företagsledare vill besegra sin fiende (Zhang, 2012), vilket gör att vikten ska ligga på att 

erhålla strategiska konkurrensfördelar för att vinna och upprätthålla en kundbas 

(Rindfleisch, 1996). 

 

En av de strategier som de flesta företag bör använda (Ries & Trout, 1986, s. 116) och 

har fått framfart inom marknadsföring är gerillamarknadsföring (Ekberg, 2013). Det är 

en okonventionell marknadsföringsmetod baserad på tid, energi och kreativitet snarare än 

på mängden ekonomiska medel (Ay, Aytekin & Nardali, 2010; Dinh & Mai, 2016; 

Ekberg, 2013). Gerillamarknadsföring är en offensiv strategi med verktyg som PR, 

reklam och marknadsföring för att nå konsumenter genom en mängd olika sätt, såsom 

uppseendeväckande gatugrafik, minnesvärda händelser, rykte, viral marknadsföring 

etcetera. Överraskningsmomentet är kärnan i gerillamarknadsföring (Dinh & Mai, 2016) 
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och det är den största skillnaden mellan traditionell marknadsföring och 

gerillamarknadsföring (Hutter & Hoffman, 2011). 

 

Gerillamarknadsföring kan gestalta sig på olika kommunikationssätt, varav WOM är en 

av dem (Dinh & Mai, 2016). Detta är personlig kommunikation om en produkt eller tjänst 

mellan en kund till en annan, som exempelvis mellan vänner, bekanta eller familj (Kotler, 

Armstrong, Wang & Saunders, 2008, s. 708). Det är här som den kreativa sidan av en 

gerillastrategi får störst rum, eftersom det gäller för företaget att få kunden att prata om 

produkten eller tjänsten. Därför är WOM en kostnadseffektiv metod som kräver god 

planering för att undvika en negativ åsiktsbildning (Misner, 1994/2010, s. 34). 

 

Digitalisering av världen har gjort att kommunikation av alla dess slag är lättare än 

någonsin. Detta påverkar vilka medel ett företag har att utföra gerillamarknadsföring på 

och vilken hastighet WOM får. Framväxten av sociala medier tillåter kunder att på några 

sekunder dela med sig av sina åsikter med hela världen, jämfört med tiden före internet 

då WOM spred sig först och främst till vänskapskretsen (Chen, Fay, & Wang, 2011). Två 

företeelser på de sociala medierna är så kallad “like” och “share”. Det första är vad vi 

definierar som en passiv form av WOM som syftar till att kunden kan gilla ett inlägg, 

video eller liknande genom att klicka på en ikon som säger “like”. Det andra kallar vi 

aktiv WOM, där kunden delar med sig av ett inlägg till sina vänner och bekanta genom 

att klicka “share” i det sociala mediet. Ett företag som använder sig av en gerillastrategi, 

vare sig det gäller en produkt eller tjänst, har därför stora möjligheter att påverka kunden 

genom WOM. Detta på grund av att gerillareklam underhåller kunden, snarare än att 

informera och på detta sätt undvika att kunden blir irriterad av påtvingad information som 

traditionell reklam kan generera (Teixeira, 2014). Det ökade antalet medier har lett till en 

hårdare konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet (Heivonen & Strandvik, 2002). 

Uppmärksamhet är därför en bristvara och allt dyrare resurs som bör förvaltas väl. 

Konsumenter har i allt högre grad slutat uppmärksamma reklam eftersom internet ger 

andra möjligheter till att finna produkt- och tjänsteinformation. Marknadsförare har svarat 

på detta genom att göra annonser mindre informativa och mer underhållande (Teixeira, 

2014). 

  

1.2 Problematisering  
Ett medium där WOM tar stor plats är på sociala medier. Här tillåts kunder att fritt 

kommentera och uttrycka deras åsikter, både med varandra och med företag (Chen, Fay, 
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& Wang, 2011). Denna digitalisering av interaktioner ger möjlighet för företag att skapa 

nya strategier som är anpassade för den moderna kunden. För framtida framgång är det 

snarare en nödvändighet för företag att vara aktiv eller synas på sociala medier (Tiago, & 

Verissimo, 2014). Detta är på grund av att målet med marknadsföring är att påverka 

beslutsprocessen för en kund och det blir därför väsentligt för ett företag att vara delaktig 

av den plattform som kunden väljer att kommunicera på (Stephen, 2016; Tiago, & 

Verissimo, 2014).  

 

Digital marknadsföring, precis som all annan, behöver en väl formulerad och genomtänkt 

strategi för att uppnå det önskvärda målet. Brister i dagens forskning skapar ett 

kunskapsbehov i ämnet (Stephen, 2016), där vissa hävdar att läroplaner behöver ändras 

för att förbereda studenter inför dagens marknad (Wymbs, 2011). Således är det 

nödvändigt med mer forskning för att kunna skapa effektiva strategier, särskilt på ett fält 

där förutsättningarna förändras snabbt (ibid.). En strategi som synliggör en flexibel 

marknad och den digitala marknadsföringen är gerillamarknadsföring. Den har fått 

uppmärksamhet på grund av de nytänkande och kreativa sätt att bedriva marknadsföring 

på (Hutter, & Hoffmann, 2011; Išorait, 2010; Sheth, & Sisodia, 2002).  

  

Genom användning av olika medier, verktyg och slagord skiljer sig 

gerillamarknadsföraren från sina konkurrenter i stor utsträckning och positionerar sina 

produkter och tjänster tydligt i kundernas medvetande. Ay, Aytekin och Nardali (2010) 

har dock uppmärksammat vissa problem med gerillamarknadsföring. Det kan föra med 

sig oväntade effekter, skapa ramaskri, protester och en negativ inställning till företaget. 

Gerillamarknadsföring som vanligtvis lockar konsumenternas uppmärksamhet kan 

irritera och reta konsumenterna och ibland även bryta mot lagen. Eftersom 

gerillamarknadsföring handlar om att framkalla starka känslor och överraska 

konsumenterna, anser vi att begreppet blir sårbart om det inte får det önskvärda utfallet.   

 

Dinh och Mai (2016) kommer fram till att konsumenter i de flesta fall sprider budskapet 

vidare vid gerillamarknadsföring. Annan forskning visar på att individer väljer att 

avskärma sig från reklam (Bigat, 2012; Teixeira, 2014). Teixeira (2014) menar att 

konsumenter ägnar allt mindre tid åt annonser och reklam nu än tidigare. Frågan är hur 

företag väcker positiv uppmärksamhet hos kunder. Vi undersöker om 

gerillamarknadsföring kan lösa problemet på bristande uppmärksamhet och om begreppet 
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genererar WOM. Vi fokuserar på digital gerillamarknadsföring på grund av internets 

framfart (Stephen, 2016; Tiago & Verissimo, 2014; Wymbs, 2011). Digital media 

möjliggör och förbättrar kommunikation mellan kund och företag (Tiago & Verissimo, 

2014). 

 

Dinh och Mai (2016) hävdar att det krävs mer forskning inom gerillamarknadsföring och 

WOM. De menar att deras forskning ger möjlighet till vidare forskning kring vad 

gerillamarknadsföring är bäst lämpad för (ibid.). Vi har funnit ett gap i deras forskning 

och vill därför analysera sambandet mellan digital gerillamarknadsföring och WOM. Vi 

undersöker också om det finns en skillnad mellan produkter och tjänster.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera sambandet mellan digital gerillamarknadsföring och 

Word-of-Mouth (WOM).  

 

Vidare undersöker vi följande frågor: 

● Finns det en skillnad mellan produkter och tjänster med avseende på digital 

gerillamarknadsförings påverkan på WOM? 

● Genererar en gerillakampanj aktiv, passiv eller ingen WOM på sociala medier? 

 

1.4 Avgränsning 
Burns och Horner (2008) har granskat alla de krigsstrategier som Sun Tzu skrivit om i 

sin bok The Art of War. Anfallsstrategier såväl som försvarsstrategier. I vår studie har vi 

avgränsat oss till en av dessa anfallsstrategier: gerillamarknadsföring.  

 

Vi begränsar studien till de digitala medierna eftersom många författare (Stephen, 2016; 

Tiago & Verissimo, 2014; Wymbs 2011) anser att internet haft stor framfart senaste 

årtionden och ofta konkurrerar ut traditionella medier. 

 

Eftersom WOM normalt gäller all slags kommunikation mellan kunder väljer vi att endast 

studera den digitala sidan av WOM, alltså kunders beteende online och vad som påverkar 

hur de reagerar på internet. Vi begränsar studien till en webbaserad enkät eftersom vårt 

fokus finns hos kunders beteende online.  
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Urvalet av studien är avgränsad till Generation Y, människor som vi definierar är födda 

från år 1980 fram till 2000, eftersom de är mest aktiva och integrerade med internet och 

sociala medier (Bolton, Parasuraman, Hoefnagels, Migchels, Kabadayi, Gruber, 

Loureiro, & Solnet, 2013). De är vana vid teknik, är öppensinnade och har kunskap om 

reklam (Lenhart & Madden, 2007). Det är inom detta segment som framtidens kunder 

finns, vilket kommer påverka företag i hur de marknadsför sig. Dinh och Mai (2016) 

menar att det är denna generation som är mest mottaglig för humoristisk och 

känslomässig reklam. 
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1.5 Disposition 
I denna del beskriver vi kort om vad varje kapitel kommer att innehålla. 
 
1.5.1 Kapitel 1  
I uppsatsens första del finns ett inledande avsnitt om ämnet som vi studerar. Därefter 
presenterar vi bakgrund och problematisering. Vi ämnar ge läsaren en överblick av vad 
som ligger till grund för studien. Vi betonar relevansen av studien med hjälp av tidigare 
studier inom forskningsområdet. Studiens syfte, forskningsfrågor och avgränsningar 
presenteras. Syftet med studien är att öka kunskapsbasen om digital 
gerillamarknadsföring och dess inverkan på WOM.   
  
1.5.2 Kapitel 2 
Följande kapitel är en redogörelse för det teoretiska ramverk som ligger till grund för de 
antaganden och analysering av det empiriska underlaget. De teorier som valts ut är, 
enligt oss, relevanta för studien. Vi behandlar begrepp som digitalisering, 
gerillamarknadsföring och WOM. Avslutningsvis presenterar vi en teoretisk modell 
över teorin.    
 
1.5.3 Kapitel 3  
I detta kapitel finns en redogörelse för den metod vi valt. Här presenterar vi vårt 
tillvägagångssätt och motiveringar till de val vi gjort. Vi presenterar även 
forskningsstrategi, datainsamling och metodval. Vi kommer att använda oss av en 
enkätundersökning. 
  
1.5.4 Kapitel 4 
Här presenterar vi empirin, där vi sammanställer resultaten från enkäten. Inledningsvis 
presenterar vi en deskriptiv analys av bakgrundsvariabler. Därefter sammanställer vi de 
reaktioner som blir följden av våra exempel.  
 
1.5.5 Kapitel 5 
I detta kapitel analyserar vi resultatet av empirin genom att besvara studiens 
forskningsfrågor. Vidare för vi en diskussion av det analyserade materialet. 
 
1.5.6 Kapitel 6 
I följande kapitel drar vi slutsatser, som utifrån syftet och forskningsfrågorna ska ge 
läsaren en lättöverskådlig bild av studiens resultat. Vi reflekterar kring vårt arbete, ger 
företag rekommendationer kring gerillamarknadsföring och framför förslag på vidare 
forskning. 
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2. Litteraturgenomgång 
I denna del av studien presenterar vi den teoretiska basen. Denna del är till för att ge en 

djupare förståelse kring ämnet ur ett teoretiskt perspektiv för att lättare ta del av empirin 

och analysen som följer. Vi behandlar digital marknadsföring, produkter och tjänster, 

krigsstrategier, gerillamarknadsföring, WOM och kundens respons på marknadsföring. 

Avslutningsvis skapar vi en teoretisk modell över gerillamarknadsföringens inverkan på 

WOM. 

 

2.1 Digital marknadsföring 
Den digitala marknadsföringen har blivit populär på senare tid bland företag, till stor del 

på grund av att den kan nå ut till en stor grupp människor på kort tid (Tiago & Verissimo, 

2014). Internet skapar engagemang hos kunder och främjar företagets 

varumärkeskännedom. Tiago och Verissimo (2014) menar att digital media möjliggör 

och förbättrar kommunikationsprocessen med kunder och leverantörer. Vidare anser 

Wymbs (2011) att digital marknadsföring handlar om att kommunicera med kunder, hur 

de ska uppnå förändrade behov och hur de bygger långsiktiga relationer samt lojalitet. 

 

Digital marknadsföring är ett koncept som är under utveckling. Tiago och Verissimo 

(2014) menar att “verkliga” sociala relationer har överförts till den virtuella världen, 

vilket resulterar i ett samfund som för människor samman. Denna rörelse in i den digitala 

dimensionen tillåter individer att dela kunskap, underhålla varandra och föra dialog 

sinsemellan. Wymbs (2011) anser att användningen av digital teknik ska skapa en 

integrerad, målinriktad och mätbar kommunikation som bidrar till att förvärva och 

behålla kunder samtidigt som det byggs en djupare relation med dem. 

 

Wymbs (2011) menar att dagens trender tyder på att kunderna blir allt mer mobila och 

sociala. Således är nyckeln till framtida marknadsföring framgång ganska enkel att 

formulera men svårare att implementera. Stephen (2016) hävdar att år 2017 kommer 

ungefär en tredjedel av de globala reklaminvesteringarna att spenderas i digitala kanaler. 

Det är därför nödvändigt för företag att göra konsumentundersökningar för att förstå 

konsumenternas beteende i digitala miljöer. 
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Stephen (2016) menar att det krävs mer forskning om den digitala världen eftersom den 

ständigt förändras och utvecklas. Litteraturen om konsumentbeteende på de 

digitala/sociala medierna är snabbväxande och till stor del inriktad på fenomen som är 

praktiskt relevanta och teoretiskt intressanta men Stephen (2016) anser att forskningen 

främst är inriktad på kundens informationssamling och nämner inte avsevärt något om 

andra onlinebeteenden. De sätt som konsumenterna fysiskt interagerar med digitala 

miljöer behöver djupare utforskning. 

 

Den framväxande digitala ekonomin utmanar relevansen av befintliga 

marknadsföringsmetoder och Wymbs (2011) beskriver behovet av en grundläggande 

förändring i utlärandet av marknadsföring i dagens samhälle. Han (2011) har med hjälp 

av tidigare forskning om digital marknadsföring utformat en läroplan som ska reflektera 

en digital era och föreslår en metod för ett genomförande. 

 

Precis som Stephen (2016) och Wymbs (2011), argumenterar Tiago och Verissimo 

(2014) för att den digitala marknadsföringen kräver en större kartläggning. De lyfter fram 

att mätningen av kapitalavkastning fortfarande är svår, men istället för att analysera 

inkomsten har de skapat ett index som mäter de upplevda fördelarna och användandet av 

digital marknadsföring. Detta kan alltså vara ett alternativt verktyg för en 

marknadsföringsfirma eller avdelning att motivera större investeringar i den digitala 

närvaron.  

 

2.2 Produkter och tjänster 
Den största skillnaden mellan produkter och tjänster är att produkter är materiella och 

tjänster är immateriella, vilket ger ett antal implikationer (Rushton & Carson, 1985). 

Produkter brukar traditionellt sätt definieras som att de produceras, kan vara homogena, 

lagerhållas, tillfället för produktion och konsumtion kan separeras (Grönroos, 1998). 

Tjänster däremot utövas, är heterogena, kan inte läggas på lager och de konsumeras i 

samma ögonblick som de produceras. Marknadsföring för tjänster kräver således en 

annan metod än för tjänster. Grönroos (1998) föreslår relationsmarknadsföring (fritt 

översatt från engelska: relationship marketing) som lösningen för tjänsteföretag. Denna 

typ av marknadsföring vill skapa en relation mellan kunden och företaget för att skapa ett 

långvarigt kundvärde genom att synliggöra hur företaget kan skapa kundnöjdhet och -

lojalitet. Detta gör att tjänsteföretag kan marknadsföra sig själva på andra sätt än att göra 
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reklam för den fysiska produkt som traditionell marknadsföring beskriver (Grönroos, 

1998; Rushton & Carson, 1985). 

 

Ett företags val av erbjudande påverkar således dess typ av marknadsföring. Trots detta 

behandlar en stor del av forskningen inom marknadsföring produkter och tjänster som 

synonyma (Shostack, 1977).  Detta kan bero på att det inte är självfallet vad som är en 

tjänst och en produkt, då det ena kan ha inslag av det andra vilket kan skapa både 

möjligheter och svårigheter för företag när de ska marknadsföra sin produkt eller tjänst 

(Shostack, 1977; Vargo & Lusch, 2004). 

 

För att illustrera komplexiteten med definitionen av en produkt och tjänst antar vi att ett 

företag producerar en läskedryck. En läskedryck anses vara en produkt för att den mesta 

av marknadsföringen ser till att göra reklam för själva flaskan med läsk. Företaget Coca 

Cola har  haft kampanjer som “Share a Coke” där de uppmanar kunden att dela sin dryck 

med någon de tycker om (Coca Cola, 2016). Coca Cola marknadsför alltså inte direkt sin 

produkt, utan snarare tjänsten eller upplevelsen som en Cola-flaska ger. Pine II och 

Gilmore (1998) menar att konsumenter utan tvekan suktar efter upplevelser och därför 

har fler företag gjort om sina erbjudanden. Vidare hävdar de (1998) att vissa företag helt 

enkelt knyter ihop deras traditionella erbjudande med en upplevelse för att kunna öka 

försäljningen. Företag bör anpassa sina erbjudanden efter den enskilde kunden, varje ska 

kännas skräddarsytt, individuellt och personligt. Heinonen och Strandvik (2002) menar 

att personliga och privata meddelanden i allmänhet verkar mer relevanta och mindre 

störande än kommersiella budskap. 

 

Pine II och Gilmore (1998) menar att fler företag strävar efter att nå det fjärde steget i 

“The Progression of Economic Value” (se Figur 1), vilket är att iscensätta upplevelser. 

De (ibid.) menar vidare att framtiden är ett slagfält där företag kommer att konkurrera i 

vem som iscensätter sitt erbjudande med bäst upplevelse. Pine II och Gilmore (2014) 

definierar upplevelser som kommersiella erbjudanden som engagerar kunden på ett 

minnesvärt sätt. Det är en tydlig form av produktion som är nyckeln till att främja ett 

framtida ekonomiskt välstånd. Det finns möjligheter till konkurrensfördelar inom 

upplevelseekonomin (ibid.). 
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Figur 1. “The Progression of Economic Value” 

 

 
Källa: Pine II & Gilmore, 1998, s.98 (fritt översatt från engelska av Hugo Possner och 

Felicia Tiri) 

 

Denna modell illustrerar hur ett företag går från att ha en odiversifierad och irrelevant 

råvara som följer marknadens pris, till att slutligen vara en högst diversifierad produkt 

som är mycket relevant för kunden till ett högt pris (Pine II & Gilmore, 1998). Således 

föreslår modellen att företag bör rikta sig mot att leverera upplevelser för att vara 

framgångsrikt.  

 

2.3 Krigsstrategiers inverkan på marknadsföring 
En av de mest studerade texterna inom strategi och krigföring är The Art of War (översatt; 

Sunzi. & Griffith, 1971). Den sägs ha skrivits redan på 500-talet f.Kr. av krigsgeneralen 

Sun Tzu, och redogör en filosofi för krigskonsten (McNeilly, & Sunzi, 2001, s. 4). Idag 

används skriften inte bara inom militära väsen, utan ledorden har även applicerats inom 
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marknadsföring och andra delar inom företag och organisationer (Bozkurt, & Ergen, 

2014; Kolar, & Toporisic, 2007). 

 

Mark McNeilly har sammanfattat The Art of War i sex olika principer: (1) vinna utan att 

kriga, (2) undvik styrka, attackera svaghet, (3) illusion och förkunskap, (4) snabbhet och 

förberedelse, (5) forma fienden, (6) karaktärbaserat ledarskap (McNeilly, & Sunzi, 2001, 

s. 8). Den första, och den viktigaste, lyfter fram att kriga med så få krigsoffer som möjligt. 

Den andra understryker att frontalattacker bör undvikas, och ledaren ska istället se var 

fienden är svag. Den tredje framhäver vikten av att kunna skapa en illusion för fienden 

och samtidigt ha kunskap om den, sig själv och sin omgivning. Den fjärde principen 

klargör att kvickhet både fysiskt och i planering är positivt för att skapa “medvind” i 

slaget. Den femte syftar åt att uppmana ledaren att vara aktsam på fiendens strategi och 

försöka valla den dit som är önskvärt. Den sista strategin är att ledaren ser på sig själv 

och menar att denna bör leda genom exempel och ge tydliga order. Tillsammans skapar 

dessa strategier en fläta som ska vara stark nog att vinna vilken strid som helst (McNeilly, 

& Sunzi, 2001). 

 

Sun Tzus sex principer går att applicera i alla organisatoriska företeelser, vilket gäller 

även för en gerillastrategi. Till exempel säger Sun Tzu att frontal-attacker ska undvikas; 

istället ska den väg som ger minst motstånd nyttjas (McNeilly, & Sunzi, 2001, s. 40-45). 

Detta är vad gerillamarknadsföring försöker göra genom att använda alternativa vägar för 

att undvika att bli totalt dominerad av företagsjättar.  

 

En annan välkänd strategikälla som används inom marknadsföring är Karl von 

Clausewitz’ Vom Kriege (1832) som skrevs i början av 1800-talet. Till skillnad från Sun 

Tzu, vädjar Clausewitz till att se på kriget som ett nödvändigt medel och inte något som 

bör undvikas till högsta grad (McNeilly & Sunzi, 2001). Ries och Trout tog upp 

Clausewitz som sin största inspirationskälla i sin bok Marketing Warfare (1986). De delar 

upp Clausewitz strategier i fyra: defensiv, offensiv, flankering och gerilla. Defensiv 

strategi ska endast utföras av marknadsledaren själv. Ledaren ska inte vara rädd att 

“attackera sig själv” med produktkannibalism och vara alert på att blockera konkurrenters 

drag. Den offensiva strategin fokuserar på att sätta marknadsledaren under mikroskopet 

och syna vad det är som gör denne stark. Till följd av detta ska svagheten kunna pekas ut 



 

 12 

i styrkan. Flankeringsstrategin går ut på att överraska fienden genom att agera i ett 

obestridd område. Den sista är gerillastrategin, som är speciellt aktuell för oss. 

 

Gerillastrategier bör vara den mest förekommande formen av marknadsföring enligt Ries 

och Trout (1986, s. 116). Den går ut på att hitta ett segment litet nog att försvara, men 

samtidigt inte agera som en marknadsledare, oavsett hur framgångsrik du är (ibid., s. 101-

105). Detta för att hålla kvar alerta och initiativrika egenskaper i företaget som lätt faller 

bort då de ser sig själva som ledare. Företaget bör också vara beredd på att dra sig ur 

vilket ögonblick som helst (ibid., s. 107). En smart ledare vet att striden redan är förlorad 

och att det då inte tjänar någonting till att ha ihjäl ännu fler av sina resurser, utan bör 

överge kampen omedelbart. Om en produkt floppar på marknaden, bör företaget inte 

försöka att hålla kvar den vid liv. 

 

2.4 Gerillamarknadsföringens grunder   
Redan på 1980-talet myntades begreppet gerillamarknadsföring av Jay Conrad Levinson 

(Ay, Aytekin & Nardali, 2010; Bigat, 2012). Han använde begreppet som en benämning 

på okonventionella strategier som med hjälp av små medel kan få ut stora vinster (Bigat, 

2012). Den enda resursen som företaget behöver är stor fantasi, som även kan fungera 

som en mätstock på hur framgångsrikt företaget kommer att bli (Levinson, Levinson & 

Levinson, 2007, s. 5, 36-37). Den är nödvändig för att fånga kundernas intresse, särskilt 

i hänseende till den mängd reklam som de ständigt utsätts för i sin vardag (Bigat, 2012). 

Överraskningsmomentet blir således en viktig faktor för att generera en reaktion hos 

kunden, som i sin tur ökar chansen för att den delar sitt intryck med andra (Dinh & Mai, 

2016). 

 

Precis som Sun Tzu betonar vikten av att skapa en plan och sedan hålla fast vid den till 

slutet (McNeilly, & Sunzi, 2001, s. 17), lyfter Levinson fram detta tillsammans med 

positionering som det essentiella i utövandet av en gerillastrategi (Levinson et al., 2007, 

s. 36-37). Därför är det första steget i skapandet av en kampanj att sätta upp ett mål och 

sedan visa på fördelarna av att uppnå detta i praktiken (Bigat, 2012). Därefter ska en 

målgrupp identifieras (ibid.), men gruppen får inte vara för stor eller för liten (Levinson 

et al., 2007, s. 39). Ett företag måste se till att alla målgrupper är tillgängliga och sedan 

attackera var och en för sig (ibid.). För att göra ett minnesvärt intryck måste slagord och 

val av marknadsföringskanaler skilja sig från konkurrenter (Bigat, 2012). Detta kan sedan 

mätas i hur kunden uppfattar meddelandet, blir överraskad, gillar estetiken, blir 
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underhållen, ser kreativiteten, känner en meningsfullhet och slutligen vilka känslor som 

kunden upplever (Dinh & Mai, 2016).  

 

Ett av gerillastrategins mål, som även annan marknadsföring vill nå, är att påverka 

kundens omedvetna val, eftersom 90% av alla val en människa gör sker i det 

undermedvetna (Levinson et al., 2007, s. 333). Däremot understryks detta mer i 

gerillamarknadsföring, då företagen direkt kan ha det omedvetna hos kunden som mål 

(ibid.). Ett effektivt sätt att påverka en kund omedvetet är genom WOM som blir ett 

viktigt verktyg för gerillastrategisten (Ekberg, 2013, s. 14).    

 

Sammanfattningsvis skiljer sig gerillamarknadsföring från traditionell marknadsföring på 

flera sätt som redogörs i tabellen nedan: 

Tabell 1. Skillnader mellan traditionell- och gerillamarknadsföring 

Traditionell Gerilla 

Marknadsföring kräver stora investeringar Marknadsföring kräver stor kreativitet 

Stora företag Små företag 

Mäter resultat i räkningar av antalet sälj Mäter resultatet i storleken av vinst 

Beslut baserat på erfarenhet och bedömning Beslut baserat på psykologi  

Företaget ska växa och sedan diversifiera Låt företaget växa om du vill, så länge du har kvar 

fokus 

Tillväxt sker linjärt  Tillväxt sker geometriskt  

Fokuserar på att sälja Fokuserar på att följa upp 

Hittar de konkurrenter du vill förstöra Hittar de konkurrenter du kan samarbeta med 

Logotyper Visuell eller verbal symbol 

Marknadsför med fokus på sig själv Marknadsför med fokus på kunden 

Vad du kan ta från kunden Vad du kan ge kunden 

Annonsering fungerar En kombination av kanaler fungerar 

Räknar pengar Räknar nya relationer 
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Ser teknologi som dyrt och komplicerat Ser teknologi som en nödvändighet 

Har målgrupper, gärna större Har målindivider eller små målgrupper 

Ignorerar små detaljer Tar till vara på små detaljer 

Marknadsföring är en monolog Marknadsföring är en dialog 

Massmedier Alla medier som finns tillgängliga 

Källa: Levinson et al., 2007, s. 5-10 och egen konstruktion. 

 

En av de viktigaste och största skillnaderna mellan traditionell och gerillamarknadsföring 

är som tidigare nämnt att traditionell marknadsföring mäter hur framgångsrik en kampanj 

kommer att vara genom att studera den allokerade budgeten för den (Levinson et al., 

2007, s. 28). Gerillamarknadsföringens begränsningar ligger endast i företagets 

kreativitet, och således anses den vara mer kostnadseffektiv än traditionell (Bigat, 2012; 

Levinson et al., 2007, s. 49). 

 

2.5 Word-of-mouth i gerillamarknadsföring 
Gerillamarknadsföring gör det möjligt för marknadsförare att nå ut till en specifik 

målgrupp med en smal budget och låg ansträngning (Levinson et al., 2007, s. 5). Dinh 

och Mai (2016) menar att marknadsförare använder en kombination av verktyg som PR, 

reklam och marknadsföring i en offensiv strategi för att nå ut till konsumenter. Detta sker 

på olika sätt, såsom märkliga händelser, minnesvärda händelser, rykte, viral 

marknadsföring med flera. Bland dessa finns WOM och Ferguson (2008) menar att det 

är effekten av en väl genomförd gerillamarknadsföringskampanj. WOM går ut på att 

skapa kundnöjdhet där kunder förhoppningsvis sprider ett positivt budskap och på så sätt 

blir företagets “förlängda arm” i marknadsföringen (Kozinets et al., 2010).  

 

Kozinets et al. (2010) anser att marknadsförare har blivit alltmer intresserade av att 

hantera WOM eftersom det kan skapa relationer som är värdefulla för företaget. WOM 

har visat sig vara mer övertygande än reklam och även gjort anspråk på att vara en av de 

mest effektiva sätten att attrahera och behålla kunder (Lo, 2012). Trusov, Bucklin & 

Pawels (2008) menar att WOM är en tilltalande metod eftersom företag på så sätt kan 

bearbeta konsumenternas “motstånd” mot reklam på ett kostnadseffektivt sätt. Företag 

strävar efter att erhålla kunder som är villiga att spendera tid att berätta för vänner om 

företaget och ge förslag på hur företaget kan förbättra sina produkter. Rekommendationer 
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från vänner och familj tros inte manifestera starka kommersiella innehåll, vilket resulterar 

i högre trovärdighet än kommersiell reklam (Dinh & Mai, 2016; Gelb & Johnson, 1995).  

 

Även online används begreppet WOM under namnet “Electronic word-of-mouth 

(eWOM)”. I vår studie har vi valt att kalla eWOM för WOM. Weisfeld-Spotler, Sussan 

och Gould (2014) menar att fenomenet växer snabbt och blir allt viktigare som en 

förlängning av traditionell WOM. Standing, Holzweber och Mattsson (2016) anser att 

WOM spelar en viktig roll i att påverka konsumentens attityd mot varumärken. Det ska 

skapa medvetenhet och rörelse kring varumärket som får konsumenter att genomföra köp. 

Däremot är motivationen online inte homogen, alltså precis som marknadsförare delar in 

“verkliga” kunder i segment bör kunder online också delas in i olika grupper (Hennig-

Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004). 

 

Det finns likheter mellan traditionell WOM och digital WOM, till exempel att båda är 

beroende av tillförlitlig information från bekanta eller tredjepartskällor (Standing, 

Holzweber & Mattsson, 2016). Bachleda och Berrada-Fathi (2016) menar att en viktig 

skillnad mellan traditionell WOM och digital WOM är graden av social förbindelse 

mellan konsumenter. Eftersom traditionell WOM ofta ges av familj eller vänner, tenderar 

den sociala förbindelsen vara starkare än vid digital WOM. Kontakterna online kan 

variera från vänner på sociala medier, såsom Facebook, till främlingar.  

 

Vi har delat in WOM i två kategorier: aktiv och passiv. Den aktiva delen innebär att 

kunden aktivt delar med sig av den information som den har haft åtkomst till. Det innebär 

exempelvis på sociala medier, som till exempel Facebook, att kunden delar ett inlägg med 

sina vänner. Vi har också valt att inkludera skrivna kommentarer och recensioner som 

aktivt WOM, eftersom det kräver en viss ansträngning att skriva en sådan. Den passiva 

formen av WOM definierar vi som att kunden endast bekräftar att den gillar något, 

exempelvis genom att “like:a” eller favoritmarkera. Att dela något som sin status eller 

publicera ett inlägg på sin profil valde vi även att kalla passiv WOM. 

 

Inom traditionell WOM ligger tyngdpunkten i att information delas och människor ska 

förstå budskapet där och då, medan det är andra kontexter online. Standing, Holzweber 

och Mattsson (2016) menar att människor kan läsa mängder med kommentarer som är 

gjorda över ett stort tidsspann. Kommentarer som fortfarande kan påverka människor, 
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negativt såväl som positivt. Ferguson (2008) hävdar att WOM inte alltid är ett säkert kort. 

Konsekvenserna gällande WOM förekommer i beteendet hos dem som tar emot 

budskapet: deras medvetenhet, övertygelse, attityd och faktiska beslut (Gelb & Johnson, 

1995). Känslorna kring dessa faktorer avgör om WOM blir positiv eller negativ, vilket i 

sin tur påverkar vilken framgång en gerillakampanj kommer att ha. Gelb och Johnson 

(1995) menar att det är mer troligt att negativ WOM sprider sig när det är svårt att 

framföra sina klagomål till den organisation eller individ som skapat problemet. I den 

elektroniska världen behöver inte WOM vara ansikte mot ansikte, direkt eller muntlig 

(Buttle, 1998). Människor vågar vara mer ärliga när det får göra skriftliga klagomål 

jämfört med att säga det direkt till företaget (Roed, 2003). 

 

Internet skapar ett kosmos av olika kommunikationskanaler som kan skapa fler 

kommunikationsflöden mellan människor som inte är bekanta på ett personligt plan 

(Standing, Holzweber & Mattsson 2016). Weisfeld-Spotler, Sussan och Gould (2014) 

anser att WOM av elektronisk karaktär i de flesta fall eliminerar mottagarens förmåga att 

bedöma avsändarens och budskapets trovärdighet, något som kan skada en 

gerillakampanj. Därför är det viktigt för företaget att försöka framföra trovärdighet för att 

skapa en positiv WOM. 

 

2.6 Kundens respons på marknadsföring 
Teixeira (2014) menar att förstå varför och hur annonsering fungerar kompliceras av det 

faktum att det är situationsspecifikt. Som med andra former av kommunikation, beror det 

på meddelandet, avsändare, mottagare, medium och sammanhang. Annonser kan ha flera 

syften, till exempel att skapa medvetenhet, sälja produkter och kämpa mot konkurrenter. 

Oavsett syfte, är tre komponenter alltid närvarande: annonsinnehåll, uppmärksamhet och 

påverkan (ibid.). För att konsumenter ska kunna påverkas måste de först uppmärksamma 

budskapet. Eftersom människor har lättillgänglig information om produkter och tjänster 

på internet, kan konsumenter kontrollera hur de fördelar sin uppmärksamhet. Teixeira 

(2014) anser därför att marknadsförare bör behandla problemet genom att förstå vad 

konsumenterna är intresserade av och vad de vill uppleva. 

 

Gerillamarknadsföring behöver inte alltid generera WOM. Tidigare studier har visat att 

relationen mellan kunden och reklam kan beskrivas både som komplex och ambivalent 

(Austin & Newman, 2015; Grusell, 2012; Teixeira, 2014). På många sätt kan den skildras 
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som en form av hatkärlek eftersom reklam kan vara kul och underhållande, medan den 

vid andra tillfällen kan uppfattas som både irriterande och tråkig (Grusell, 2012). 

Teixeira (2014) skriver att akademiker och branschspecialister har föreslagit många 

förklaringar till varför konsumenter ägnar mindre uppmärksamhet åt annonser. Bland 

dem är annons-röra (konsumenter utsätts för alltför många annonser), misstro 

(konsumenterna har förlorat tron på sanningshalten i annonsmeddelanden), 

koncentrationssvårigheter (konsumenterna har inte möjlighet eller motivation att läsa 

långa annonser) och mediaspridning (konsumenter har fler kanaler att välja mellan).  

 

Den ökade reklamintensiteten har lett till att konsumenter börjat motsätta sig reklam och 

medvetet undviker att exponeras för reklam (Bigat, 2012; Hutter & Hoffmann, 2011). 

Austin och Newman (2015) menar att traditionella sätt att marknadsföra sig på internet 

är i fara. Allt fler människor använder programvaror som blockerar de mest populära 

formerna av displayannonsering (Austin & Newman, 2015; Teixeira, 2014). Teixeira 

(2014) menar att konsumenter helt enkelt inte vill eller behöver uppmärksamma annonser 

eftersom information om produkten/tjänsten oftast finns tillgänglig på internet. Även 

Grusell (2012) poängterar detta och menar att reklam blir accepterad om den är självvald. 

Austin och Newman (2015) föreslår att företag därför ska använda sig av “naturlig” 

reklam. Det är en annons som har samma format och mall som används för ett vanligt 

inlägg på sociala medier. Konsumenter kommer därför inte uppfatta annonsen som 

reklam (ibid.). 

 

Dinh & Mai (2016) anser att praktiker och akademiker är eniga om att kreativitet är ett 

kraftfullt verktyg för att lösa reklamintensiteten. Kreativitet har många definitioner, men 

det är viktigt att förstå hur kunder dömer och reagerar på den kreativa reklamen (ibid.). 

De (2016) har tagit fram sju karaktäristiska egenskaper, oberoende av varandra, som visar 

på en framgångsrik gerillakampanj. Det ska finnas en klarhet i budskapet, ett 

överraskningsmoment, snygg estetik, inslag av humor, en nymodighet, produkten eller 

tjänsten ska vara relevant för konsumenten eller ska det skapa en emotionell upphetsning 

(ibid.). Dinh & Mai (2016) menar att det är någon eller flera av dessa karaktäristiska drag 

som gerillamarknadsförare ska eftersträva för att skapa reaktioner hos respondenterna.   

  

2.7 Teoretisk modell över gerillamarknadsföringens inverkan på WOM 
För att sammanställa det teoretiska ramverk vi arbetar med, konstruerar vi en modell för 

att illustrera det undersökta området. Universumet utgörs av det digitala där vi sedan utgår 
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från gerillamarknadsföring för att studera produkter och tjänster. Gerillamarknadsföring 

ska generera en reaktion hos kunden, som i sin tur ökar chansen för att kunden delar sitt 

intryck med andra, WOM (Dinh & Mai, 2016) eller blir det ingen reaktion alls (Teixeira, 

2014). Ferguson (2008) menar att WOM är effekten av en väl genomförd gerillakampanj. 

Om det visar sig att WOM har bildats, yttrar det sig i antingen en aktiv eller passiv 

reaktion. Nedan visar vi hur detta är sammansatt: 

Figur 2. Teoretisk modell över gerillamarknadsföringens inverkan på WOM 

 

 
 

Källa: Egen konstruktion av Hugo Possner och Felicia Tiri 
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3. Metod 
I metodkapitlet presenterar vi studiens angreppssätt och tillvägagångssätt. Vi beskriver 

grundligt de metodval som vi gör, därmed anser vi att undersökningen stärks och får en 

betydande transparens samt ger läsaren en djupare förståelse för 

undersökningsmetodiken. 

 

3.1 Förförståelse och angreppssätt 
I detta avsnitt presenterar och beskriver vi vår förförståelse och de angreppssätt som 

genomsyrar vår studie. Studien lutar mer åt en positivistisk kunskapssyn och präglas av 

induktion såväl som deduktion.  

  

3.1.1 Förförståelse 
Eftersom människor är historiska varelser som lever i olika verkligheter, förstås världen 

utifrån olika livsbetingelser och perspektiv (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 81). 

Människans ofrånkomliga förförståelse blir utgångspunkt för tolkningar av världen 

(Thurén, 2007, s. 58).  

 

Vår förförståelse har vi främst fått genom studielitteratur, vetenskapliga artiklar och vår 

ekonomiutbildning, som täcker området för det företagsekonomiska ämnet som vi har 

valt. Däremot gerillamarknadsföring som begrepp har vi inte i någon vidare bemärkelse 

stött på i praktiska sammanhang. Detta ser vi dock positivt på eftersom det då inte 

förekommer några förutfattade meningar kring begreppet.  

 

3.1.2 Kunskapssyn 
I verkligheten finns det olika sätt att se på sanning och kunskap. Thurén (2007, s. 16) 

menar att det finns i huvudsak två vetenskapliga inriktningar, positivism och 

hermeneutik. Positivister vill gärna tro på absolut kunskap, medan hermeneutiker har mer 

förståelse för relativistiska tankegångar. Enligt positivister har vi människor två källor till 

kunskap: det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Till 

skillnad från hermeneutiken kan vi inte ägna oss åt lösa spekulationer eller låta känslorna 

styra resultatet (ibid.). Vårt syfte med studien är att analysera samband, där vi undersöker 

orsak och verkan. Thurén (2007, s. 16) menar att de flesta forskare befinner sig 

någonstans mellan extrempunkterna på skalan. Vi är medvetna om problemet med att 
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uppnå absolut kunskap och därmed är vår studie inte fullkomligt positivistisk. Vår studie 

lutar däremot mer åt den positivistiska traditionen än hermeneutiken. 

 

3.1.3 Forskningsansats och perspektiv 
Det finns två olika sätt att dra slutsatser, genom induktion och deduktion (Thurén, 2007, 

s. 22). Vår studie kommer att präglas av både induktion och deduktion. Bryman och Bell 

(2011, s. 34) hävdar att precis som deduktion rymmer ett inslag av induktion, uppvisar 

sannolikt den induktiva processen också ett inslag av deduktion. Induktion sker när 

empiriska iakttagelser görs av omvärlden för att skapa teorier och modeller, men 

deduktion används när dessa sedan ska testas för att se om de överensstämmer med 

verkligheten (Björkqvist, 2012, s.16). Det är på detta sätt vi har blandat de båda sätten för 

att skapa ett mer holistiskt arbete. 

 

Den deduktiva ansatsen använder vi när vi genomför teoriinsamlingen för att skapa ett 

underlag för att undersöka empirin (Bryman & Bell, 2011, s. 31). Den induktiva ansatsen 

syns i vårt syfte - att öka kunskapen - och handlar därför om att skapa kunskap och inte 

testa den. Bryman och Bell (2011, s. 34) menar att vid ett induktivt angreppssätt är teorin 

resultatet av en forskningsinsats. Induktion förutsätter kvantifiering (Thurén, 2007, s. 22).    

 

Studien undersöker reaktionen hos konsumenten av en viss reklam, därför har vi också 

valt att skriva arbetet utifrån ett konsumentperspektiv. Detta för att lättare kunna utläsa 

hur stor inverkan gerillareklam har på WOM. Om vi istället hade valt ett 

företagsperspektiv hade fokus inte hamnat på kunden, snarare hade det granskat 

kapitalavkastning för gerillareklam och definierat effektiviteten därigenom. Det är alltså 

på grund av vårt intresse av WOM, kommunikation mellan kunder, som gör 

konsumentperspektivet mer lämpligt för vår studie.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt presenterar vi hur den empiriska studien genomförts. Inledningsvis 

beskriver vi hur vi gått tillväga med litteraturgenomgång och metodval. Här redovisar vi 

även urval, val av reklam, enkätdesign och bearbetning av data.  
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3.2.1 Litteraturgenomgång 
Vi genomförde en narrativ litteraturgenomgång av marknadsföring och 

marknadskrigföring där vi fann intressant litteratur. Bryman och Bell (2011, s. 121) 

menar att narrativa litteraturgenomgångar tenderar att vara mer ofokuserade och mer 

omfattande än systematiska granskningar. Vi började med att studera ämnesområdet 

marknadsföring och även krigföring för att få en övergripande kunskap. 

Litteratursökningen började brett för att täcka ett större kunskapsområde, för att sedan 

fokusera på gerillamarknadsföring och WOM i den digitala eran. Bryman och Bell (ibid.) 

menar att en litteraturgenomgång av detta slag är ett medel för att få en initial bild av det 

tema som forskaren vill få en bättre förståelse av. Eftersom vi ämnar att öka kunskapen 

om gerillamarknadsföring i den digitala eran och dess inverkan på WOM, är en narrativ 

litteraturgenomgång passande. 

 

Tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar utgör en stor del av vårt teoretiska 

ramverk. Vi använde högskolans digitala bibliotek för att få tillgång till vetenskaplig 

litteratur. De artiklar som valts ut för ramverket har varit peer reviewed,  vilket innebär 

att artiklarna har genomgått en granskning av sakkunniga forskare inom forskningsfältet 

innan publicering (Bryman & Bell, 2011, s. 55). Detta gjorde vi för att öka trovärdigheten. 

 

Eftersom vi i ett tidigt stadie undersökte ämnet fick vi ökad kunskap samt en tydlig bild 

av vilken typ av undersökning och forskning som saknades inom ämnesområdet. Utifrån 

tidigare forsknings brister utvecklade vi denna studies syfte och frågeställningar. 

 

3.2.2 Metodval  
Vi genomförde en kvantitativ studie, likt Dinh & Mai (2016), genom att fråga individer 

från Generation Y om deras uppfattning kring gerillamarknadsföring. Studiens empiri 

samlade vi in genom en webbaserad enkät. En av de främsta fördelarna med att välja en 

kvantitativ metod över en kvalitativ i vårt arbete är att vi lätt och snabbt kunde få in en 

stor mängd data på kort tid. Enkätundersökningar är den vanligaste formen av 

datainsamling på grund av denna anledning tillsammans med en okomplicerad 

kodningsprocess (Sekaran, 2003, s. 249). Detta gör att enkäter anses ha hög objektivitet, 

vilket är viktigt för att bedriva vetenskaplig forskning (Kothari, 2004, s. 25).  
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Det finns ett antal fördelar med att välja enkäter jämfört med intervjuer i en kvantitativ 

studie. I enkäter påverkas inte deltagare av intervjuaren som kan göra att svaren ändras 

för att exempelvis ge ett bra intryck och svaren behöver inte påverkas av forskarens 

transkribering (Bryman et al., 2005, s. 162; Kothari, 2004, s. 99). En strukturerad enkät 

ger också möjlighet för perfekt standardiserade frågor, vilket är lätt att hantera och 

analysera (Sekaran, 2003, s. 248). I intervjuer är det svårt med helt standardiserade frågor, 

eftersom intervjuaren kan formulera frågan av misstag på olika sätt. En till fördel med 

enkät över intervju är att respondenten inte behöver ta sig till en specifik plats vid en 

bestämd tidpunkt, således är det mer bekvämt och lättare för deltagaren att svara på en 

enkät. 

 

En nackdel med att ha en enkät som metodinstrument är svårigheterna med att fråga om 

komplexa frågor och få in svar med ett djup (Bryman et al., 2005, s. 163). Arbetets syfte 

vill endast undersöka om gerillamarknadsföring skiljer sig i produkter och tjänster och 

om det genererar en specifik handlingseffekt, alltså behöver det inte ställas frågor som 

berör varför konsumenten möjligtvis agerar på ett visst sätt. Således är frågorna i enkäten 

inte av det utforskande slaget och är därför inte formulerade med öppna svar. Detta gör 

att vårt arbete kan använda sig av enkätformen utan att det påverkar intentionen med 

studien.  

 

3.2.3 Urval 
För att kunna dra en slutsats gällande en hel population krävs att urvalet är representativt 

och att urvalet är en miniatyr av populationen (Trost, 2007, s. 28). Vår webbaserade enkät 

sändes ut till urvalet via Facebook. Dessvärre är det svårt att uppnå representativitet på 

internet eftersom individerna inte har lika stor chans att komma med i urvalet då de 

kanske inte besöker webbsidan som vi valde: Facebook. 

 

Målgruppen för vår studie är Generation Y, det vill säga individer födda från 80-talet från 

till sent 90-tal. Generation Y är en viktig konsumentgrupp eftersom de är aktiva och 

förstår det digitala, således en stark köpgrupp för framtiden (Bolton et al., 2013). Duffett 

(2015) menar att deras inställning till reklam på sociala medier är av väsentlig betydelse 

för marknadsförare, eftersom det är denna målgrupp som använder teknologi och internet 

i störst grad. Sociala medier har förbättrat möjligheterna för Generation Y att vara mer 

aktiva i marknadsföringen av varumärken. De använder sig av digital WOM för att skriva 
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recensioner, ge produkter feedback och “gilla” varumärken (ibid.). Dinh och Mai (2016) 

menar dessutom att det är denna generation som är mest mottaglig för humoristisk och 

känslomässig reklam.   

 

Vi genomförde ett bekvämlighetsurval, dels på grund av den knappa tid som givits åt 

studien men även för att vi känner många som är inom Generation Y och därför fanns de 

nära till hands. Holme och Krohn Solvang (1997, s. 183) menar att ett sådant urval oftast 

inte är representativt och kan därför leda till missvisande slutsatser om populationen. Det 

betyder inte att bekvämlighetsurval aldrig kan användas. De data som blir resultat gör att 

vi inte får några slutgiltiga svar men de kan utgöra en språngbräda för fortsatt forskning 

eller till att vi kan göra kopplingar mellan existerande resultat (Bryman & Bell, 2011, s. 

205). Vi var medvetna om de svårigheter som fanns gällande att kunna dra generaliserbara 

slutsatser utifrån ett urval som inte var representativt. Vi bedömde dock att vårt urval var 

användbart eftersom syftet var att analysera sambandet av digital gerillamarknadsföring 

och WOM och därav ämnade vi inte att dra några generella slutsatser. 

 

3.2.4 Enkätdesign 
Enkäten har delats upp i två delar. Den första inleds med en kort presentation om 

författarna och enkätens syfte. Därefter följs den av fyra inledande frågor om 

respondenten själv, som exempelvis ålder och könstillhörighet. Det andra avsnittet är 

huvuddelen av enkäten och består av tio exempel med fem svarsalternativ under varje 

bild eller filmklipp. Rubriken för detta avsnitt är “Hur reagerar du?” (bilaga i), och 

uppmanar därför den som svarar att tänka efter hur den uppfattar exemplen. Den 

avslutande frågan för enkäten är en för synpunkter och kommentarer. Den slutgiltiga 

enkäten skickades ut via den sociala plattformen Facebook genom webbtjänsten Google 

Formulär. 

 

Enkäten utformades med ledorden: enkel, effektiv och rolig. Det gjorde att enkäten 

skapade ett större engagemang hos respondenten, mer attraktiv och kortare, vilket kan 

minska bortfallet och således öka svarsprocenten i undersökningen (Bryman et al., 2005, 

s. 165). Enkelheten visade sig i att vi använde ett språk på en vardaglig nivå, frågornas 

längd fattades kort och beskrivande text var okomplicerad. Fördelen med detta var att 

språk och upplägg inte behöver upplevas som hinder för deltagaren att fullborda enkäten 

(Sekaran, 2003, s. 239). Majoriteten av frågorna som användes är av det slutna slaget, 
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alltså fanns det redan bestämda svarsalternativ som inte gav möjlighet för respondenten 

att göra egna formuleringar (Bryman et al., 2005, s. 178). Detta reducerade tiden det tog 

att göra enkäten, vilket kunde generera att fler fullbordar den (Bryman et al., 2005, s. 165; 

Sekaran, 2003, s. 239). Det hjälpte oss även i bearbetningen av svaren, eftersom de lätt 

gick att ställas och jämföras med varann. Vi hade även med en öppen fråga allra sist för 

att låta svarspersoner kommentera synpunkter på enkäten. Detta hjälpte oss att se om det 

fanns problem kring utförandet eller om respondenterna hade några andra åsikter. 

 

Effektiviteten av enkäten speglade valet av reklam och utformning av frågor. Begreppet 

gerillamarknadsföring illustrerades med sex bildexempel (Pinterest.se) och fyra filmklipp 

(Youtube.com), som vi beskrev som “alternativa reklamkampanjer” (bilaga i). Vi valde 

ut de olika bilderna och filmklippen själva, vilket gör att tolkningen blir subjektiv. Fem 

av dessa var riktade till produkter och fem till tjänster, alla med tydliga budskap och 

lättidentifierad som en produkt eller tjänst. Efter varje exempel gavs fem alternativ som 

deltagaren kunde välja mellan, vilka operationaliserade begreppet WOM. Vi utformade 

reaktionsalternativen utifrån den största sociala medien Facebook.com (Statista, 2016): 

gilla, dela som status, kommentera, och tagga eller skicka till en vän. Det två första 

speglade den passiva sidan av WOM, och de andra två en aktiv sida av WOM. Ett femte 

alternativ lades in i enkäten för att ha ett alternativ för ingen reaktion alls, som vi valde 

att kalla “scrolla vidare” (bilaga i).  

 

Vi ville även att enkäten skulle vara rolig att göra och se inspirerande ut för möjliga 

deltagare. Detta för att öka antalet insamlade enkäter. Därför använde vi termer som 

“scrolla”, eftersom det är ett begrepp som Generation Y känner till och sätter en mer 

lättsam ton på enkäten. Däremot undvek vi att nämna gerillamarknadsföring, eftersom 

begreppet inte är välkänt utanför den marknadsföringsteoretiska världen. Vi ville komma 

åt en så sann reaktion som möjligt och därför är det viktigt att anpassa språket till den 

målgrupp vi har (Sekaran, 2003, s. 239). Exemplen var också valda för att göra enkäten 

roligare att utföra och således upprätthålla respondentens uppmärksamhet. 

 

3.2.5 Pilotstudie 
Vid en webbaserad enkätundersökning saknas möjlighet till uppföljningsfrågor och 

förtydliganden av frågor (Bryman & Bell, 2011, s. 276). För att stärka trovärdigheten av 

vår studie genomförde vi en pilotstudie. Vi skickade ut vår pilotstudie till individer från 
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Generation Y. Den grupp som pilotstudien skickades ut till ska på något sätt vara 

jämförbar med den population som stickprovet dras från (ibid.). I slutet av enkäten fanns 

en öppen fråga där respondenterna kunde framföra synpunkter och åsikter. Pilotstudien 

var till stor hjälp för oss att förstå vilka exempel som är lämpliga att använda i den 

slutgiltiga undersökningen. 

 

Vi ändrade första exemplet eftersom vi kunde utläsa en del oklarheter från pilotstudien. 

Vi valde att ändra ordningsföljden av exemplen för att göra enkäten tydligare. Vi tog bort 

exempel som inte gav någon reaktion alls och ersatte dem med reklam som vad vi anade 

skulle skapa mer reaktioner. En del bildexempel ersattes med filmklipp för att skapa 

variation och därmed engagera respondenterna på ett bättre sätt. 

 

3.2.6 Bortfall och bearbetning av data  
Det är sannolikt att externt bortfall finns, alltså där respondenter börjat att svara men inte 

fullföljt enkäten (Bryman & Bell, 2011, s.202). Detta är något vi inte kan råda över och 

inte heller något som vi behöver beakta. 

 

Internt bortfall är till exempel frågor som inte har besvarats eller svar som inte är 

tillräckliga. Vi försökte förebygga detta på så sätt att alla frågor var obligatoriska. 

Respondenten var tvungen att svara på samtliga frågor för att enkäten skulle kunna 

skickas in. De flesta frågorna var av det slutna slaget, vilket innebär att svarsalternativen 

redan finns och därmed anser vi dessa vara tillräckliga. Samtliga enkäter som samlades 

in ansåg vi vara användbara för studien. 

 

Vi använde oss av slutna frågor i vår enkät, där frågorna är kodade i förväg eftersom det 

endast finns fasta svarsalternativ (Bryman & Bell, 2011, s. 216). I webbenkäten 

registrerades datan av dem som besvarade frågorna (Trost, 2007, s. 136). Vi undgick 

därmed det arbetsmoment som innebär att registrera svaren. Det finns fördelar med slutna 

frågor. Den ena är teknisk och har att göra med att det vanligen är tidsödande att handskas 

med. Vissa skriver långa och utförliga svar medan andra inte skriver någonting alls. En 

annan fördel är att slutna frågor kan minska bortfall eftersom respondenterna bara 

behöver klicka i ett svar istället för att formulera sig skriftligt (Trost, 2007, s. 76).  

 



 

 26 

Svaren fördes in i tårtdiagram, som visade en enkel frekvensfördelning (Trost, 2007, 

s.150). Inledningsvis finns tårtdiagram för de demografiska bakgrundsvariablerna som 

visar könsidentitet, ålder och sysselsättning. Därefter sammanställde vi reaktionerna för 

bilderna och filmklippen som är fördelade på produkter och tjänster. I analysavsnittet har 

vi fokuserat på våra forskningsfrågor och fört in datan i tårtdiagram.  

 

3.3 Sanningskriterier  
I denna del redogör vi studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Detta gör vi 

för att underlätta för läsaren i granskningen av studiens trovärdighet. Vid kvantitativa och 

induktiva undersökningar måste forskare tänka särskilt på två saker: reliabilitet och 

validitet (Thurén, 2007, s. 26). 

 

Validitet innebär att arbetet verkligen har undersökt det som skulle undersökas och 

ingenting annat (Thurén, 2007, s. 26). Frågorna i studien är uppbyggda utifrån den 

teoretiska referensramen som vi konstruerat. Teorin bygger i sin tur på 

problemformuleringen. Det gör att vi kan försäkra oss om att alla frågor haft ett syfte och 

varit relevanta för studien. Validiteten i frågorna har vidare säkrats med en pilotenkät där 

vi kunnat säkra frågornas relevans och kontrollerat att de förstås och uppfattas på rätt sätt.  

  

Enligt Bryman och Bell (2011, s. 62) handlar reliabilitet om en undersöknings 

tillförlitlighet, om resultatet blir detsamma om studien görs på nytt. Thurén (2007, s. 26) 

menar att en undersökning måste bygga på ett representativt urval av personer så att inte 

tillfälligheter påverkar resultatet. Vi menar att vi genom studiens transparens stärker 

studiens tillförlitlighet. Vi har genom beskrivningar och motiveringar till olika val givit 

läsaren chans att ta del av undersökningens olika steg.  

 

Ett ytterligare viktigt forskningskriterium för kvantitativ studie är att det resultat som 

uppkommit kan generaliseras till andra situationer än den specifika studien (Bryman & 

Bell, 2011, s. 177). För att lyckas nå ett generaliserbart resultat krävs det att urvalet är 

representativt, det vill säga en totalundersökning där en hel population står för urvalet 

(ibid.). Totalundersökningar är dock sällan praktiskt möjliga, därför görs det ett urval 

istället. Av denna anledning är det viktigt att urvalet är representativt för att resultatet ska 

vara generaliserbart. I vår studie genomförde vi ett icke-sannolikhetsurval och därmed 

kan inga generella slutsatser dras från resultatet.  
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4. Empiri & resultatredovisning 
I empiriavsnittet redovisar vi det resultat som vi sammanställt utifrån den kvantitativa 

enkät som genomförts. Först presenteras en deskriptiv analys av urvalet. Därefter 

framför vi resultaten för produkter såväl som för tjänster.  

 

4.1 Deskriptiv analys av bakgrundsvariabler 
Enkätens inledning behandlade demografiska frågor, såsom könsidentitet, ålder och 

sysselsättning. Sammanlagt har 105 enkäter analyserats. Analysen av bakgrundsvariabler 

visar att 75,2% av respondenterna var kvinnor, 23,8% av respondenterna var män och 

1,0% av respondenterna hade annan könsidentitet.  

 

Figur 3. Sammanställning av könsidentitet 

 
Källa: Egen konstruktion 

 

Urvalet som vi valde att studera är Generation Y, individer födda på 80- och 90-talet. 

Ålderskategorin delade vi upp i följande; 16-21 år, 22-29 år och 30-36 år. Den 

dominerande kategorin var 22-29 år med 82,9% av respondenterna. 16-21 år bestod av 

12,4% och 30-36 år  

bestod av 4,7%. 
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Figur 4. Sammanställning av ålder 

 
Källa: Egen konstruktion 

 

Det var en jämn fördelning gällande sysselsättning mellan studerande och arbetande. De 

arbetande bestod av 46,7% och de studerande bestod av 51,4%. Vi hade även en grupp 

arbetssökande som uppgick till 1,9% av urvalet.  

 

Figur 5. Sammanställning av huvudsaklig sysselsättning 

 
Källa: Egen konstruktion 
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4.2 Bildexempel produkter 
De bilder som visade gerillamarknadsföring av produkter var exempel 2, 6 och 7 (bilaga 

i).  

 

Exempel 2 är en bild på en människa som äter en pinnglass där själva pinnen har formen 

av en tandborste. Budskapet från Colgate är att man inte ska glömma att borsta tänderna 

efter godsaker. 78,1% av respondenterna scrollade vidare efter att ha sett bilden, därmed 

ingen reaktion. 16,2% gillade bilden och 5,7% taggade eller skickade ett meddelande till 

en kompis. 

 

Bilden i exempel 6 är tagen i en galleria, från en högre våning. På marken illustreras en 

hund som kliar sig. Människorna som sedan går inne i gallerian agerar loppor. Reklamen 

är för ett loppspray och budskapet är att få bort dem från din hund. 76,2% av 

respondenterna scrollade vidare, 16,2% gillade bilden, 5,7% taggade eller skickade till en 

kompis och 1,9% delade som sin status.  

 

Exempel 7 föreställer handtag inne i bussen för stående passagerare. Handtagen har 

formen av klockor för att passagerare ska kunna se hur dessa ser ut runt handleden. 

Budskapet är prova här. Även här är det en stor andel av respondenterna som scrollade 

vidare, 80,0%. 15,2% av respondenterna gillade bilden och 4,8% av respondenterna 

taggade eller skickade till en kompis. 

 

Figur 6. Sammanlagda reaktioner på bildexempel med produkter 

 
Källa: Egen konstruktion 
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4.3 Bildexempel tjänster 
De exempel som illustrerade gerillamarknadsföring av tjänster var exempel 3,5 och 9 

(bilaga i).  

 

Exempel 3 visar en hiss med ett brudpar på dörrarna. När dörrarna öppnas finns 

information om advokat för skilsmässa. 52,4% av respondenterna scrollade vidare när de 

ser bilden. 27,6% gillade bilden, 16,2% taggade eller skickade meddelande till en kompis, 

2,9% kommenterade en reaktion och 1,0% delade som sin status. 

 

Exempel 5 är en bild på en smutsig bil som har en fågelskit under vindrutetorkaren. Denna 

fågelskit är ett visitkort för biltvätt. De flesta, 79,0%, scrollade vidare när de ser bilden. 

14,3% av respondenterna gillade bilden, 4,8% taggade eller skickade till en kompis och 

1,9% kommenterade en reaktion. 

 

Bilden i exempel 9 är tagen i en bowlinghall. Runtom käglorna finns bilder av halva 

ansikten. Käglorna ska representera tänder. Om en individ behöver tandimplantat finns 

ett nummer att ringa. 67,6% av respondenterna scrollade vidare, 24,8% gillade bilden och 

7,6% taggade eller skickade till en kompis. 

 

Figur 7. Sammanlagda reaktioner på bildexempel med tjänster 

 
Källa: Egen konstruktion 
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4.4 Filmklipp produkter 
De filmklipp som visade gerillamarknadsföring av produkter var exempel 1 och 4 (bilaga 

i). 

 

Exempel 1 är ett filmklipp från Volvo Trucks. De har byggt upp en bana fylld med hinder 

och låter 4-åriga Sophie köra lastbilen med fjärrkontroll. Frågan är om deras tuffaste 

lastbil ska klara av detta. 74,3% av respondenterna scrollade vidare, 14,3% gillade 

filmklippet, 10,5% taggade eller skickade till en kompis och 1,0% delade som sin status. 

 

I exempel 4 får respondenterna se ett filmklipp från Dove. De har satt upp skyltar ovanför 

två dörrar, en skylt där det står “Medelmåtta” och en skylt där det står “Vacker”. 

Kvinnorna får sedan välja vilken dörr de ska gå igenom. De flesta kvinnorna väljer till en 

början “Medelmåtta” men vid närmare eftertanke väljer många kvinnor att gå genom 

dörren där “Vacker” står. Dove väljer “Vacker”. 53,3% av respondenterna scrollade 

vidare. 26,7% gillade filmklippet, 12,4% delade som sin status, 6,7% taggade eller 

skickade till sin kompis och 1,0% kommenterade en reaktion. 

 

Figur 8. Sammanlagda reaktioner på filmklipp med produkter 

 
Källa: Egen konstruktion 
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4.5 Filmklipp tjänster 
De filmklipp som visade gerillamarknadsföring av tjänster var 8 och 10 (bilaga i). 

 

Filmklippet i exempel 8 utspelar sig i Belgien där vapenhandel bedrivs. Det kör in en 

limousine och en man frågar om de kan köpa vapen där på ett säkert sätt. Det är okej men 

när de ser att det är Darth Vader som är personen som vill handla ringer de polisen. De 

vill inte sälja vapen till bovar. Amnesty undrar vem som egentligen är boven. 62,9% av 

respondenterna scrollade vidare, 22,9% gillade filmklippet, 6,7% delade som sin status, 

4,8% taggade eller skickade till en kompis och 2,9% kommenterade en reaktion. 

 

Exempel 10 är ett filmklipp där UNICEF uppmanar människor att inte röra sina 

mobiltelefoner för en god sak. Människor tror att de inte kan leva utan sina 

mobiltelefoner, istället borde de använda dem till något som de faktiskt inte kan leva utan 

- Rent vatten. UNICEF skänker pengar till behövande barn för varje minut som människor 

inte rör sina telefoner. 46,7% av respondenterna scrollade vidare, 33,3% gillade 

filmklippet, 14,3% delade som sin status och 5,7% taggade eller skickade till en kompis.   

 

Figur 9. Sammanlagda reaktioner på filmklipp med tjänster  

 
Källa: Egen konstruktion 
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4.6 Reaktioner för produkter och tjänster 

42,6% av alla svar gav en reaktion för produkter och 57,4% reagerade på tjänster. Detta 

är en skillnad på 14,8 procentenheter där reaktioner för tjänster dominerar.  

 

Figur 10. Andel reaktioner för produkter och tjänster 

 
Källa: Egen konstruktion 

 

4.7 Aktiv och passiv WOM 
Totalt var den passiva reaktioner större än den aktiva. Aktiv WOM hade 24,6% jämfört 

med passiv som hade 75,4%, vilket är en skillnad på 50,8 procentenheter. Fördelning 

mellan aktiva och passiva reaktioner var näst intill lika inom exempel för tjänster och 

produkter där aktiv utgjorde en tredjedel av alla reaktioner. 

 

Figur 11. Andel reaktioner för aktiv och passiv WOM 

 
Källa: Egen konstruktion 
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4.8 Totala reaktioner 
Respondenten valde att inte ge en reaktion alls i 66,6% av alla svar. Detta innebär att det 

är endast 33,4% av svaren som representerar en reaktion. 

 

Figur 12. Total andel reaktioner 

 
Källa: Egen konstruktion 

 

4.9 Sammanställning av resultat 
Nedan visar en sammanställning av de svar som respondenterna gav till undersökningens 

enkät. I varje kategori av exempel har alternativet “Scrolla vidare” överlägset fått flest 

svar och tjänster har sammanlagt fått flest reaktioner. 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av empirins resultat 

(%) Scrollar 

vidare 
Taggar eller 

skickar till 

kompis 

Kommenterar en 

reaktion 
Gillar Delar som 

min status 
 

Bildexempel: 

Produkter 

76,8 5,7 0 16,2 1,3 

Bildexempel: 

Tjänster 

66,3 9,5 1,6 22,2 0,3 
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Filmklipp: 

Produkter 

63,8 8,6 0,5 20,5 6,7 

Filmklipp: 

Tjänster 

54,8 5,2 1,4 28,1 10,5 

Källa: Egen konstruktion 

 

Tabellen visar fyra rader där reklam för produkter och tjänster är var för sig samlade till 

bild- och filmklippexempel. Kolumnerna representerar de svarsalternativ deltagaren hade 

att välja mellan. Resultatet beskriver den procent som enkäten sedan gav. 

 

 

 

 
  



 

 36 

5. Diskussion 
I följande avsnitt analyserar vi empirin utifrån den teoretiska referensram som vi 

sammanställt och diskuterar resultatet. Kapitlet syftar till att ge läsaren en djupare 

inblick i det resultat vi fick från enkätundersökningen.  

 

5.1 Bakgrundsvariabler 
Respondenterna representerar Generation Y, individer födda från tidigt 80-tal till sent 90-

tal. Vi väljer att dela in generationen i tre åldersgrupper för att få en mer överblickbar bild 

över hela generationen och denna fördelning hade med fördel kunnat vara mer jämn. 

Åldersgruppen 22-29 står för 82,9%, visserligen är det är “mittengruppen” men vi hade 

önskat större svarsfrekvens i åldersgrupperna 16-21 och 30-36. Alla åldersgrupper är 

däremot representerade i enkäten och vi väljer därför att inte ta bort någon 

underrepresenterad grupp. Detta eftersom vi analyserar resultaten utifrån hela Generation 

Y och inte utifrån specifika åldersgrupper.  

 

Kvinnliga respondenter är överrepresenterade, vi hade gärna sett en jämnare fördelning 

på könsidentitet för att urvalet ska representera populationen på ett bättre sätt med tanke 

på att Sverige idag har fler män än kvinnor (SCB, 2016, 22 februari). Det finns en jämn 

fördelning i sysselsättning mellan kategorierna arbetande och studerande.   

 

5.2 Reklam för tjänster ger mer reaktioner 
Andelen reaktioner på reklam för tjänster är större jämfört med reaktioner för produkter 

med 14,8 procentenheter. Alltså tilltalar tjänsterna på något sätt respondenten mer än vad 

produkterna gör, även om skillnaden är liten. Shostak (1977) påstår att tjänsteföretag 

behövde göra större ansträngningar för att marknadsföra sitt immateriella erbjudande och 

därför vara mer nytänkande för att kunna konkurrera med produktföretag. Levinson et al. 

(2007) menar att ett kreativt företag kommer vara mer framgångsrikt än ett konventionellt 

företag, därför skulle tjänsteföretag ha bättre lycka bland kunderna än ett produktföretag 

överlag för att de är mer kreativa. Däremot använder alla företag i vår enkät en kreativ 

gerillamarknadsföring. Således skulle Levinson et al. (2007) mena att det är graden av 

kreativitet som ger det resultat vi får. Grönroos (1998), Rushton & Carson (1985), och 

Shostak (1977) påpekar att tjänsteföretag har det svårare att marknadsföra sitt erbjudande 

på grund av den icke-existerande produkten. Innovationen inom marknadsföring för 

tjänsteföretag har således gjort att respondenten finner dess reklam mer värd att sprida.  
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Enligt Pine II & Gilmore (1998) visar sig ett framgångsrikt företag sig genom att vara 

högt differentierat och erbjuder en upplevelse snarare än en produkt eller tjänst. 

Relationsmarknadsföring uppmärksammar kundupplevelsen av en tjänst som ett 

instrument för att skapa kundnöjdhet (Grönroos, 1998). Om tjänsterna i vår studie också 

är mer differentierade jämfört med produkterna, skulle alltså det resultera i att de var mer 

framgångsrika och ha större relevans till kunden. Resultatet antyder därmed att tjänster 

har haft en större differentiering eftersom de genererar mer reaktioner.  

 

Att andelen tjänster får mer reaktioner än produkter i vår studie kan också förklaras 

genom att det är större andel av tjänsteföretagen som har bättre anpassat sig till den 

digitala världen. Detta resonemang vilar på Wymbs (2011) och Stephens (2016) 

forskning som menar att den digitala marknadsföringen kommer att dominera den 

framtida marknaden. Alltså kan tjänsteföretagen kommunicera bättre med den moderna 

kunden för att de är bättre lämpade för digitalisering av marknadsföring, vilket Tiago och 

Verissimo (2014) menar är anledningen till att ett företag lyckas skapa mer reaktioner än 

ett annat. 

 

5.3 Passivt kundbeteende 
Fördelningen mellan aktivt och passivt beteende är näst intill exakt mellan produkter och 

tjänster, där det passiva utgör cirka två tredjedelar av den totala reaktionen. Dinh och Mai 

(2016) förklarar detta som att reklamen inte har motiverat kunden tillräckligt för att 

generera en aktiv WOM. En aktiv reaktion är mer önskvärt för företaget om de vill uppnå 

en en snabbare spridning av WOM och därigenom nå ut till en större mängd kunder. En 

passiv reaktion kan däremot ses som en mer stabil reaktion för företagen, eftersom den 

inte aktivt uttrycker en åsikt från konsumenten. Även om Bachleda och Berrada-Fathi 

(2016) menar att negativ digital WOM är mindre effektiv än verklig WOM, säger 

Standing et al. (2016) att en negativ kommentar stannar kvar på internet på en obestämd 

tid vilket kan ha en kumulativ effekt över tiden. Den övervägande passiva reaktionen kan 

på detta sätt ses som en positiv och säker effekt av en reklamkampanj jämfört med en 

aktiv. 

 

Hennig- Thurau et al. (2004) påstår att motivationen till WOM varierar från person till 

person, och att företag därför kan dela in kunden efter olika segment beroende på hur de 

reagerar. Ett exempel ur vår enkät bekräftar detta då en deltagare säger att hen “delar, 

taggar eller skickar vidare videor ytterst sällan (nästan aldrig), medan [hen] kan ‘gilla’ en 
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bred variation av innehåll” (bilaga i). Alltså skulle ett segment exempelvis vara passiva 

gillare som karaktäriseras av att generera en passiv WOM och kräver en stark motivation 

och övertygelse för att dela något. Weisfeld-Spotler et al. (2014) framhäver också 

variationen av digital WOM och att alla källor inte har samma övertygelse, som vårt 

resultat antyder. 

 

Det övervägande passiva beteendet utesluter inte att respondenten kan föra vidare 

reklamens budskap utanför internet. Den interpersonella kommunikationen omfattar 

mycket mer än meddelanden online (Trusov, Bucklin & Pawels, 2008), således omfattar 

inte vår enkät denna möjlighet eftersom vi inte valde att ha med detta som svarsalternativ. 

Därför kan den deltagare som har ett passivt beteende online tvärtom vara aktiv offline, 

och föredra att sprida information i person som är den traditionella formen av WOM.  

 

5.4 Reklamtrötthet 
66,6% av total andel reaktioner representerar ingen reaktion, vilket innebär att 

respondenterna valt alternativet “scrollar vidare”. Reklam och annonsering är 

kontextuellt och situationsspecifikt (Teixeira, 2014) vilket kan resultera i en positiv eller 

negativ reaktion (Grusell, 2012). Vårt resultat stämmer överens med den senare 

beskrivningen, eftersom majoriteten inte fann reklamen intressant nog för att skapa en 

reaktion. Exemplen i vår studie har inte lyckats fånga de karaktäristiska drag som Dinh 

och Mai (2016) efterfrågar hos gerillamarknadsföring. En möjlighet är att respondenterna 

inte förstod budskapet i reklamen, trots att vi uppfattat exemplen som tydliga. Teixeira 

(2014) säger att det första steget i att skapa en reaktion är att finna kundens 

uppmärksamhet, något som exemplen i vår enkät inte har gjort. Vidare förklarar han att 

konsumenter medvetet undviker reklam eftersom de inte vill att det ska påverka deras 

köpbeslut (ibid.). Detta påstående är svårare att applicera på vårt resultat eftersom varje 

deltagare har valt att svara på en enkät om reklam, men det kan vara en förklaring till 

varför de har valt att inte reagera. Reklamen har inte blivit accepterad av konsumenten, 

eftersom den inte är självvald (Grusell, 2012).  

 

Alla deltagare är konsumenter på ett eller annat sätt som utsätts för ett stort antal annonser 

och olika sorts reklam dagligen (Bigat, 2012), vilket har gjort att konsumenter överlag 

börjar motsätta sig reklam (Hutter & Hoffman, 2011). Resultatet antyder att kunden inte 

gillar att utsättas för reklam, eftersom den medvetet väljer att scrolla vidare. Heinonen 
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och Strandvik (2002) menar att en orsak till att konsumenterna inte visar någon respons 

kan vara att de har en begränsad erfarenhet av marknadskommunikation i digitala kanaler. 

 

En viss misstro kan också finnas emot reklam, eftersom sanningshalten i budskapen kan 

ifrågasättas (Teixeira, 2014). WOM ska minska denna misstro (Dinh & Mai, 2016; Gelb 

& Johnson, 1995) men över internet finns vänner såväl som främlingar. Därför menar 

Weisfeld-Spotler et al. (2014) att digital WOM i de flesta fall eliminerar mottagarens 

förmåga att bedöma avsändarens och budskapets trovärdighet, såvida individen inte 

känner den som sprider budskapet. Teixeira (2014)  menar att respondenten inte vill 

uppmärksamma reklamen eller att det inte finns något behov av att uppmärksamma, 

eftersom information om produkter och tjänster finns lättillgängligt på internet. Vidare 

menar han (2014) att internet kan ha bidragit till att konsumenters tid för uppmärksamhet 

har förkortats. Individer är aktsamma om sin tid och väljer att uppmärksamma det som är 

relevant. När kunden själv väljer att hitta informationen om produkten eller tjänsten, kan 

det resultera i en mer aktiv reaktion till reklam eftersom den då inte påtvingas (Grusell, 

2012).  

 

Vår studie visar att reklamtrötthet är påtagligt i Generation Y, vilket stämmer överens 

med Austin och Newmans (2015) studie om risken för marknadsföring online. Färre 

människor klickar på internetannonser, avkastningen för företagen är statisk eller fallande 

och många konsumenter väljer att utesluta annonser helt genom programvaror som 

blockerar de mest populära formerna av displayannonsering (ibid.). De bristfälliga 

reaktionerna kan bero på att det finns en mediaspridning, det vill säga konsumenter har 

fler kanaler att välja mellan (Teixeira, 2014). Respondenterna som svarat på vår enkät 

kan föredra andra kanaler framför internet.     
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Figur 13. Reviderad teoretisk modell (höger) jämförd med originalet (vänster) över 
gerillamarknadsföringens inverkan på WOM av Felicia Tiri och Hugo Possner 

 
Källa: Egen konstruktion 

 

Vi utvecklar vår modell genom att förena produkter och tjänster då vår studie antyder att 

det inte skiljer sig väsentligt mellan dessa med WOM i anseende. Därefter visar modellen 

att två tredjedelar av en gerillakampanj inte genererar en reaktion i ett digitalt 

sammanhang, medan en tredjedel ger WOM varav tre fjärdedelar uttrycker sig med ett 

passivt bettende och resten med ett aktivt. 
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6. Slutsats  
I detta kapitel återknyter vi till studiens problemformulering och syfte. Vi reflekterar 

kritiskt över vår gjorda studie. Avslutningsvis framför vi studiens bidrag, ger 

rekommendationer till företag kring gerillamarknadsföring och ger förslag på framtida 

forskning. 

 

6.1 Svar på frågeställningar 
Syftet med denna studie är att analysera sambandet mellan digital gerillamarknadsföring 

och WOM. Detta åstadkommer vi genom att genomföra en enkät som ger oss insikter om 

hur kunder reagerar på olika slags reklam i en social medie. Vidare undersöker vi om det 

finns en skillnad mellan produkter och tjänster med avseende på digital 

gerillamarknadsförings påverkan på WOM, och om en gerillakampanj genererar aktiv, 

passiv eller ingen WOM på sociala medier.  

 

6.1.1 Finns det en skillnad mellan produkter och tjänster med avseende på digital 
gerillamarknadsförings påverkan på WOM? 
Vår studie visar att det finns skillnader mellan konsumentens reaktion på reklam för 

tjänster och produkter. Reklam för tjänster ger 14,8 procentenheter större respons än 

reklam för produkter. Studien tyder på att det finns en skillnad mellan produkter och 

tjänster, även om den inte är stor. Vi menar att detta är på grund av tjänsteföretagens 

progressiva utveckling av marknadsföring. Vidare menar vi att tjänsteföretag i vår studie 

är mer differentierade än produktföretag, således genererar mer reaktioner. Slutligen 

resonerar vi för att tjänsteföretag kan vara mer anpassade för en digital konsument 

eftersom de företagen har lyckats bättre med att kommunicera med sin kund (Tiago & 

Verissimo, 2014). 

 

6.1.2 Genererar en gerillakampanj aktiv, passiv eller ingen WOM på sociala 
medier? 
Trots att reklam för tjänster genererar en större mängd reaktioner jämfört med produkter, 

väljer kunden sammantaget att inte ge respons. Detta förklarar vi som ett tecken för 

reklamtrötthet i Generation Y. Forskning menar att gerillamarknadsföring är bättre på att 

fånga uppmärksamhet hos kunden (Bigat, 2012; Dinh & Mai, 2016; Levinson et al., 

2007), men vår studie antyder att en gerillastrategi inte är nog för att uppnå en 

övervägande del reaktioner jämfört med ingen reaktion. Dessutom är den del som ger en 
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reaktion passiv i sitt beteende, något som vi menar är en stabilare reaktion men 

långsammare och mindre effektiv för företag i spridning av sin reklam. Passiv WOM 

motsvarar tre fjärdedelar av alla reaktioner och “Ingen reaktion” motsvarar två tredjedelar 

av alla svar. 

 

6.2 Bidrag 
Studiens syfte är att öka kunskapsbasen om digital gerillamarknadsföring och dess 

inverkan på WOM. Vi uppnår syftet och undersökningens mål då vi besvarar 

frågeställningarna för forskningen. Vi framför nedan de teoretiska och praktiska 

implikationer som är studiens bidrag. 

 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 
Eftersom det finns brist på forskning inom området anser vi att det är relevant att finna 

utökat empiriskt stöd till vår teoretiska modell (se Figur 2). Modellen ger en 

grundläggande bild över gerillamarknadsföringens inverkan på WOM. Vi utvecklar den 

teoretiska modellen efter att vi genomfört den empiriska studien (se Figur 13). Resultatet 

tyder på att det inte finns någon större skillnad mellan produkter och tjänster. Den 

utvecklade modellen fungerar som en utgångspunkt för vidare forskning om WOM och 

dess samband med gerillamarknadsföring.  

 

Vi myntar två nya begrepp: aktiv och passiv WOM. Eftersom vi inte påträffar annan 

forskning som särskiljer WOM online på detta sätt, finner vi att det är nödvändigt att 

skapa dessa nya termer. Detta ser vi som en stark egenskap med denna studie, eftersom 

de kan användas i framtida forskning. 

 

Vår studie bidrar till en ökad förståelse för gerillamarknadsföring även genom att 

ifrågasätta den optimism som finns inom forskningen (Bigat, 2012; Dinh & Mai, 2016; 

Levinson et al., 2007; m.fl.). I linje med Grusell (2012) och Teixeira (2014) visar vår 

studie på att det finns en viss reklamtrötthet inom Generation Y. Den ökade 

reklamintensiteten har lett till att konsumenter börjat motsätta sig reklam och medvetet 

undviker att exponeras för reklam (Bigat, 2012; Hutter & Hoffmann, 2011). Dinh & Mai 

(2016) hävdar att konsumenter i de flesta fall sprider budskapet vidare vid 

gerillamarknadsföring men vår studie tyder på motsatsen. Resultatet från vår studie 

antyder att kunden idag inte är lämpad för en uteslutande digital marknadsföring, 
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eftersom den då riskerar att bli dyr med liten kapitalavkastning. Arbetet visar att det 

behövs mer forskning inom området för att skapa reklamkampanjer som mer effektivt 

fångar konsumentens intresse och engagemang.  

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 
Digital marknadsföring hyllas som framtidens marknadsföring, men än är den inte 

effektiv nog. Heinonen och Strandvik (2002) antyder att konsumenters mottaglighet och 

respons i digitala kanaler skiljer sig från responsen i de traditionella 

kommunikationskanalerna som TV, radio, annonsering, och flygblad. På en aggregerad 

nivå indikerar deras studie konsekvent en lägre nivå i respons till digitala 

kommunikationskanaler jämfört med traditionell direktreklam (ibid.). Även i vår studie 

är responsen i den digitala kanalen låg, där majoriteten valt ett alternativ som tyder på 

ingen respons. Heinonen och Strandvik (2002) menar att vissa konsumenter välkomnar 

digital marknadskommunikation medan andra inte gör det. Vi rekommenderar därför att 

företag även bör använda sig av traditionella kommunikationskanaler i sin 

marknadsföring. 

 

Vi hävdar att ett passivt beteende, det vill säga passiv WOM, är bra för att väcka 

uppmärksamhet och sprida kunskap om företag online. Däremot bör inte företag förvänta 

sig att konsumenter aktivt kommer att sprida deras budskap till sina vänner. En av 

respondenterna skrev att det krävs något extra för att hen ska sprida budskapet vidare 

(bilaga i). Vår rekommendation är därför att företag bör vara tydliga och kreativa i sitt 

budskap för att få konsumenter att sprida budskapet vidare.  

 

Gerillastrategin går ut på att hitta ett segment litet nog att försvara mot konkurrerande 

företagsjättar (Ries & Trout, 1986, s.116). I linje med Ries och Trout (1986, s. 107) 

rekommenderar vi att företag bör vara beredda på att dra sig ur vilket ögonblick som helst. 

En smart ledare vet när striden är förlorad och att det inte lönar sig att spendera mer 

resurser efter denna punkt. Vi anser att om en kampanj inte genererar förväntad mängd 

aktiv eller passiv WOM, bör företaget överge kampen. Om en produkt eller tjänst floppar 

på marknaden bör företaget inte försöka hålla den vid liv. 
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Sammanfattningsvis föreslår vi att:  

● Företag bör kombinera digital marknadsföring med traditionell marknadsföring.  

● Företag bör vara tydliga och kreativa i sitt budskap för att få konsumenter att skapa 

WOM. 

● Företag som använder en gerillastrategi bör vara uppmärksamma på tecken som 

antyder att en kampanj är misslyckad för att undvika större resursförluster. 

 

6.3 Reflektioner 
Vi inser att studiens resultat baseras på de val vi har gjort kring reklamexempel i enkäten, 

således är vår slutsats också berörd av detta. För att öka reliabiliteten av arbetet och få en 

generaliserbar slutsats, skulle en mer omfattande och större enkät göras. Vidare är vi 

medvetna om att förståelsen kring hur annonsering fungerar kompliceras av det faktum 

att den är situationsspecifik (Teixeira, 2014). Enkäten kan med fördel genomföras vid ett 

flertal gånger för att få ett mer representativt resultat. Detta skulle däremot kräva mer tid 

och ekonomiska resurser, något som vi ej har tillgång till i denna studie. En större studie 

skulle innebära att ett representativt urval kan göras istället för ett bekvämlighetsurval. 

Enkäten skulle innefatta fler frågor och trianguleras med intervjuer för att få ingående 

förståelse för hur kunden reagerar. 

 

Vi är medvetna om att reaktioner på reklam är gjorda med subjektiva tolkningar. Vi 

motarbetar detta delvis med pilotstudien som gjordes innan den slutgiltiga 

enkätundersökningen. Däremot återstår problemet med att vi själva har valt ut exempel 

som vi finner typiska för antingen tjänster eller produkter, vilket kan influera resultatet.  

 

Eftersom sambandet mellan gerillamarknadsföring och WOM fortfarande är relativt 

outforskat fungerar vår modell som ett underlag för att bygga vidare en mer välutvecklad 

teori. Vi förstår att det kan finnas litteratur som vi ej har undersökt i denna studie som 

kan ha resulterat i utveckling av en alternativ modell. Vi finner däremot att vår modell 

enkelt kan adopteras och modifieras om ny forskning uppenbaras. Modellen uttrycker 

också den kreativitet vi arbetar med i detta smala ämnesval. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Denna studie reder ut en del frågetecken om gerillamarknadsföring, men vidare 

tillkommer nya. Resultatet från vår studie väcker nytt intresse hos oss och vi finner nya 

infallsvinklar. Nedan presenterar vi förslag för framtida forskning. 
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Ett förslag till vidare forskning är att göra en komparativ studie mellan aktiv och passiv 

WOM online för att urskilja vilken av de två som är mest effektivt för ett företags 

igenkänningsfaktor. Vi menar att passiv WOM är mer stabil än den aktiva, men en djupare 

undersökning saknas av hur de olika typerna påverkar ett företag. Frågor som belyser 

både positiva och negativa sidor av aktiv och passiv WOM skulle bidra till en ingående 

förståelse för hur kunders beteenden influerar igenkänningsfaktorn för ett företag. Detta 

kommer att bli av hög relevans i framtiden, då forskning menar att kunden kommer att 

bli ännu mer digitaliserad (Wymbs, 2011). 

 

Vi stöter på begreppet native advertising i vår studie. Austin och Newman (2015) föreslår 

att företag ska använda sig utav denna typ av marknadsföring eftersom konsumenter är 

reklamtrötta (Teixeira, 2014). Native advertising är en annons med samma format och 

mall som ett vanligt inlägg på sociala medier. Målet är att konsumenter inte ska uppfatta 

annonsen som reklam (Austin & Newman, 2015). Vi anser att en studie, lik vår egen, fast 

med native advertising skulle vara intressant att genomföra. Har begreppet någon 

inverkan på WOM? Alternativt kan även här en komparativ studie göras mellan 

gerillamarknadsföring och native advertising för att se vilken av metoderna som är mest 

effektiv gällande WOM.  

 

Vår rekommendation till framtida forskning är också att använda vår utvecklade modell. 

Till exempel kan modellen appliceras på andra sociala medier än Facebook, vilket kan 

resultera i andra reaktioner än de vi listar i vår undersökning och således finna andra 

slutsatser om kunders beteenden online. Detta skulle hjälpa företag att skapa effektiva 

marknadsföringsstrategier och kunna särskilja mellan olika sociala medier på ett nytt sätt. 
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